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Diskuze s  občany se poprvé bude 
konat také v místních částech Vel-
kého Meziříčí. 
Tentokrát to bude Hrbov, Svařenov 
- 5. září od  16 hodin v  tamním 
kulturním domě.

Elán v Bíteši
pokřtí 6. 9. 2013 svoji 

hvězdu 

v chodníku slávy.
 

Více čtěte na straně 8

4 klíče 
k velkomeziříčské bráně.
Náměstí ve Velkém Meziříčí

7. 9. 2013

 Více čtěte na straně 9
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Zahájili stavbu pomníku
Příprava rekonstrukce víceúčelového sálu Jupiter 
clubu ve Velkém Meziříčí vrcholí. Po podpisu smlou-
vy mezi dodavatelem stavby, žďárskou společností 
PKS stavby, a investorem, tedy městem Velké Meziří-
čí, lze začít již přímo se samotnou rekonstrukcí. 

„Můžeme podepsat smlouvu s  firmou PKS stavby, 
která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Jupiter 
clubu,“ informoval velkomeziříčský starosta Radovan 
Necid a dodal, „čekali jsme na námitky, žádné nepři-
šly.“ K podpisu smlouvy mezi městem a dodavatelskou 
stavební firmou má tedy dojít nejspíš dnes – 4. 9. 
„Teď rychle jednáme o  tom, jak Jéčko vyklidit a  na-
chystat, protože stavaři budou chtít nastoupit,“ po-
dotkl starosta s  tím, že podle zadávací dokumentace 

je ve  smlouvě termín celé rekonstrukce stanoven 
od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2014. Firma listopadový ter-
mín přislíbila dodržet, i když podpis smlouvy se zdržel 
o měsíc a měla by tedy nárok požadovat prodloužení 
data dokončení až do závěru roku 2014. Budou-li pro-
story včas vyklizeny, stavaři by mohli nastoupit už 16. 
9. „Čtrnáct dnů na vyklízení a přestěhování techniky 
a věcí do náhradních prostor, luteránského gymnázia 
a kina, je termín hodně šibeniční. Celou akci jsme roz-
dělili do následných kroků: 1. Požádali jsme o pomoc 
tradiční partnery, zdejší hasiče a Střední školu řemesel 
a  služeb. 2. Některé nepotřebné zařízení a  vybavení 
jsme již nabídli obcím z městských částí. 3. Zbývající 
věci nabídneme veřejnosti,“ popsal situaci ředitel Jupi-
ter clubu Milan Dufek.

Zleva: Křižanovský farář Tomáš Holcner, biskup Vojtěch Cikrle, starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid a náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Foto: Iva Horká

Mladí vedoucí z osmi zemí se sešli ve Velkém Meziříčí

Jupiter club vyklízí prostory, začíná 
rekonstrukce

Mladí lidé měli možnost vyzkoušet si i některé aktivní činnosti, 
například hašení ohně na dvoře SŠŘS Velké Meziříčí, kde se hasičské 
ukázky konaly. Více foto najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

Nabízí kompostéry 
za desetinu ceny
Lidé ve Velkém Meziříčí mohou získat od radnice 
domácí kompostér za desetinu ceny. Umožňují to pod-
mínky dotačního programu ministerstva zemědělství.

Má to ale jeden háček - do konce září se musí najít nej-
méně 250 domácností, které se zavážou, že si kompostér 
za desetinu ceny skutečně koupí. 
„Jde o  kvalitní nádoby o  objemu 900 litrů, které běžně 
stojí 2600 korun. Pokud bychom našli nejméně 250 do-
mácností, které by měly zájem se do akce zapojit, získají 
jej lidé za 260 korun,“ vysvětluje starosta Radovan Necid. 
Radnice proto začala sbírat podpisy zájemců. „Podpi-
sy musí do  konce září shromáždit naše pracovnice pro 
odpadové hospodářství, protože jmenný seznam je zá-
vaznou přílohou k žádosti o dotaci,“ řekl starosta Necid 
a  dodal, „pokud se najde dostatečný počet domácností, 
budou kompostéry k dispozici na jaře.“
Chcete velký kompostér za desetinu ceny?
Dejte nám vědět!
Informujte se na tel. čísle +420 566 781 083 nebo na 
e-mailové adrese oplatkova@mestovm.cz
Bc. Zdislava Oplatková
Akce platí pouze do konce září!

Martina Strnadová

Na zimním stadionu slouží nová rolba
O kvalitu ledu na velkomeziříčském zimním 
stadionu se bude od letošní sezony starat nová 
rolba. Provozovatele stadionu, Technické služ-
by, s.r.o., přišel zánovní generálkovaný stroj 
na 1,2 milionu korun. 

Město zároveň dalo opravit technologii chlazení. 
„Zkorodované, 18 let staré potrubí jsme vymě-
nili za nové nerezové a zároveň došlo k obměně 
chladicího média tak, že nebude pro potrubí tak 
agresivní,“ popsal starosta Radovan Necid s tím, 
že rekonstrukce přišla na 2,9 milionu korun. 
Rada města zároveň schválila návrh technických 
služeb na drobnou úpravu cen. 
„Pro veřejné bruslení se cena nemění, pro ho-
kejové tréninky a zápasy se zvyšuje o 100 korun 
a 150 korun pro městskou ligu na zápas, tedy o 
jednotky procent,“ uvedl ředitel Technických 
služeb Velké Meziříčí Jaroslav Mynář s tím, že 
stokorunový příplatek právě umožnil pořídit no-
vou rolbu, a tím odstranit letité problémy s kva-
litou ledu. 
Aktuální ceny pro letošní sezonu ukazuje tabulka.

Zimní stadion (+ 15 % DPH)
            Duben-září /říjen-březen
pracovní den do 17.00 1 hod 2100 1000
pracovní den po 17.00 1 hod 2100 1700
sobota, neděle, svátky 1 hod 2100 1750

mistrovské utkání - dospělí 
1 hod 2100 2100

mistrovské utkání - mládež 
1 hod 2100 1700

městská liga 1 zápas 3150 2550
půjčování vest 1 sada 60  60
   
Zimní stadion (včetně 15 % DPH)
       jednotka    sazba 
veřejné bruslení, školy 1× 20
doprovod na veřejné bruslení 1× 10 
broušení bruslí 1 pár 10 
permanentka veřejné bruslení 1× 500 

-ran-

Kulturní komise má dva nové členy
Velkomeziříčští radní vyhověli žádosti komise kultur-
ní a  cestovního ruchu a  schválili její dva nové členy. 
Jsou jimi Pavel Pešek ml. a Josef Marek ml. Uvedl to 
starosta města na nedávné tiskové konferenci. Kulturní 
komise má nyní podle informací z městského webu ze 
všech desíti komisí města nejvíce členů, a to šestnáct. 
„Požádali jsme radu města o  doplnění komise z  řad 
mladých, kteří mají přece jenom jiný náhled na spous-

tu věcí a  mohou přijít s  novými podněty,“ vysvětlila 
důvody předsedkyně ing.  Eliška Vokounová.Někteří 
členové působí nejenom kupříkladu v kulturní komi-
si, ale i v jiných – třeba v komisi životního prostředí , 
letopisné apod. Tyto výše jmenované komise doplňují 
ještě komise bezpečnostní, bytová, pro místní správu, 
regenerace městské památkové zóny, sportovní, škol-
ská a zdravé město. Iva Horká

-ran-

Stavba památníku svaté Zdislavy v  Křižanově byla 
symbolicky zahájena minulou neděli v centru městyse. 
Slavnostního poklepání základního kamene se zhostili 
zástupci církve, kraje, měst, městyse Křižanov, tvůrců, 

tisku a dalších pozvaných hostů. V současné době je 
na sbírkovém kontě více než 3 miliony sto tisíc korun 
od dárců z celé ČR. Plánovaná cena pomníku je 5 mi-
lionů Kč.  Pokračování na straně 2 

V minulém týdnu se Velké Meziříčí stalo hostitelským 
městem projektu Leaders for Safety.

Šlo o školicí kurz, kterého se zúčastnili vedoucí pracovníci 
s mládeží z osmi zemí – Česká republika, Slovensko, Švéd-
sko, Maďarsko, Litva, Itálie, Dánsko a Polsko.
Návrh tréninkového kurzu vznikl na základě potřeby zlep-
šení znalostí a dovedností v rámci ochrany zdraví a bezpeč-
nosti při práci se skupinami dětí a mládeže, a to za pomoci 
Programu Mládež v akci. 
Projekt má za úkol podporovat zdravý životní styl a aktiv-
ní participaci mladých občanů Evropy a dále mají účastníci 
projektu konkrétně prohloubit, případně získat nové znalos-
ti a dovednosti co se týče bezpečnosti a zdraví při práci se 
skupinami mládeže a dětí. 
Do  programu byl tedy zařazen několikadenní kurz první 
pomoci a také požární ochrana. Účastníci se setkali s velko-
meziříčskými dobrovolnými i profesionálními hasiči, zkusili 
uhasit oheň (viz foto vlevo) a samozřejmě si prohlédli inte-
riér zásahového vozidla.
Přednášku o  bezpečnosti, tentokrát jaderné, absolvovali 
v Jaderné elektrárně Dukovany a o kyberbezpečnosti získali 
mnoho zajímavých informací v jihlavské firmě Autocont.

 Pokračování na straně 3
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Po dvouměsíčním prázdninovém volnu se opět zaplnily školní la-
vice. K zápisu do prvních tříd přišlo na Vysočině v lednu a únoru 
5 415 předškoláků, což je asi o 300 více než vloni, zápisový lístek 
na střední školu odevzdalo na konci května 4 641 žáků. „Teprve 
až v průběhu září budeme vědět přesná čísla prvňáků i studentů 
nastupujících ke středoškolskému vzdělávání. V tuto chvíli ještě 
není přijímací řízení na některých školách uzavřeno. Předpoklá-
dáme však, že počty nových středoškoláků budou podobné jako 
v loňském roce, tedy přibližně 5 300 žáků,“ uvedla Jana Fialová, 
radní Kraje Vysočina pro oblast školství.

ZŠ zapsaní k 28. 2.          SŠ odevzdali zápis. lístek k 31. 5.
okresy r. 2013 r. 2012 r. 2013 r. 2012
HB 1007 924 678 650
PE 744 732 597 554
TR 1206 1091 1008 1022
ZR 1271 1205 1036 1036
JI 1187 1165 1322 1359
Kr. Vysočina  5415 5117 4641 4621
Skutečný počet dětí nastupujících do prvních tříd základních škol 
bude nakonec nižší, protože číslo v  tabulce zahrnuje i děti, které 

dostanou odklad povinné školní docházky například ve  školním 
roce 2012/2013 nastoupilo do první třídy pouze 4 987 prvňáků. 

V loňském školním roce bylo v Kraji Vysočina na základních ško-
lách v běžných i speciálních třídách 41 191 žáků. 
Střední školy na Vysočině navštěvovalo 22 492 žáků v denním stu-
diu.

Více informací o počtech žáků apod. najdete na webových strán-
kách jednotlivých škol či Kraje Vysočina. 

Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid přivítal prvňáčky v Základní škole na ulici 
Školní. Do lavice usedl s ředitelem školy Petrem Blažkem.  Foto: Martina Strnadová

Vítali prvňáčky. Začal nový školní rok

Zahájili stavbu pomníku  Pokračování ze strany 1

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se usku-
teční v úterý 10. září 2013 v 15.00 v koncertním sále Jupiter clubu, s.r.o., 
Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost o odkoupení parc. č. 3600/22 o výměře 6 m² v Hliništích, obec 
a k. ú. VM – dokup ke stavební parcele č. 3600/21
4. Žádost o odkoupení části o výměře asi 850 m² z parc. č. 3838/1 na ul. 
Záviškova, obec a k. ú. VM
5. Žádost o dokoupení části parc. č. 3800/37 o výměře asi 163 m² v Hli-
ništích – za stavebním pozemkem žadatelů
6. Žádost o majetkové vypořádání zabrané části pozemku parc. č. 2803
/asi 30 m²/ ul. Novosady – od řeky Oslavy
7. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 5280/42 o výměře 817 m² v Ji-
dáškách, obec a k. ú. VM
8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2863/3 /nově dle GP pozemků 
parc. č. 6420/2 a 2863/99/ o výměře 26 m² /11 m² + 15 m²/ na ulici Nad 
Tratí, obec a k. ú. VM
9. Žádost o prodej části o výměře asi 450 m² z pozemku parc. č. 5810/34 
v k. ú. VM
10. Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 3845/2 /asi 88 m²/, 3846/1 
/asi 22 m²/ a 3847/3 /asi 170 m²/ v k. ú. VM

11. Prodej pozemku parc. č. 813 v Podhradí – obec a k. ú. VM – neupo-
třebitelný majetek města
12. Nabídka darování pozemku Kraje Vysočina parc. č. 3911/5 o výměře 
81 m² v lokalitě ul. Sokolovská – přístupová cesta k zahrádkám
13. Návrh na  odkoupení lesních pozemků parc č. 3937/1 /4 707 m²/ 
a 3937/2 /185 m²/ – Nad Hájkem, pod dálnicí – obec a k. ú. VM
14. Žádost o  zpětné odkoupení pozemku městem – stavební parc. č. 
3800/82 o výměře 1 219 m² v Hliništích, obec a k. ú. VM
15. Rozpočtové opatření – opravy komunikací Mostiště
16. Rozpočtové opatření – ZŠ Sokolovská – dotace OPVK na projekt 
„EU peníze školám“
17. Rozpočtové opatření – ZŠ a MŠ Mostiště – dotace OPVK na projekt 
„EU peníze školám“
18. Rozpočtové opatření – Sociální služby VM na Pečovatelskou službu
19. Rozpočtové opatření – DDM dotace z Fondu Vysočiny „Učíme se 
a sportujeme“
20. Rozpočtové opatření – dotace pro Římskokatol. farnost v Křižanově
21. Rozpočtové opatření – snížení příspěvku na provoz pro MŠ Velké 
Meziříčí
22. Oprava usnesení ZM 30. 4. 2013 – dotace pro JC
23. Podání ing. Dvořáka – Bílá kniha dopravy
24. Interpelace, diskuze
25. Závěr.                     Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

pozvánka na zasedání zastupitelstva města velké meziříčí

S místostarostou města Josefem Komínkem přála žákům hodně štěstí ředitelka ZŠ 
Oslavická Dagmar Suchá (vpravo). Více foto najdete na našem webu. Foto: Iva Horká

Ing. Eva Neuwirthová, KrÚ Kraje Vysočina

Prapor města bude nově viset i na 
jiných budovách
Velkomeziříčští radní od-
souhlasili celoroční vyvěšení 
praporu města na  budovách 
základních škol (ZŠ) na 
Komenského ulici, na Soko-
lovské, Oslavické a Školní. 
Dále pak na budově městské 
knihovny na Poštovní a na 
základní umělecké škole na 
Poříčí.

„Myslím, že už to mělo být dáv-
no,“ podotkl starosta města Ne-
cid, „chceme, aby hlavně děti 
věděly, jak vypadá náš prapor.“
Podle vyjádření vedoucího 
správního odboru městského 
úřadu Josefa Švece by zmíně-
né prapory měly na uvedených 
institucích viset hned poté, jak-
mile je radnice obdrží z výroby, 
což má být koncem září. 
Prozatím tedy můžeme městský 
prapor vidět alespoň na radni-
ci.             Text a foto: Iva Horká

Některé ulice ve městě 
budou uzavřené
Uzavírka v ulicích Mírová, Skři-
vanova a U Světlé

Od 2. 9. do 30. 9. 2013 je uzavře-
na část ulice Mírová z důvodu re-
konstrukce kanalizace.
Od 1. 9. do 4. 11. 2013 je uzavře-

na místní komunikace Skřivano-
va (v celém svém úseku) a ulice 
U Světlé (50 m za křižovatkou 
Obůrka a 170 m za křižovatkou 
Pod Sýpkami včetně křižovatky 
s ulicí Sportovní) z důvodu jejich 
opravy.                                    -měú-

Řídil pod vlivem 
alkoholu
Minulý týden krátce po  osmé 
hodině ráno zastavili policisté 
v Hornoměstské ulici ve Velkém 
Meziříčí osobní automobil Škoda 
Octavia. Při kontrole provedli po-
licisté u dvaašedesátiletého řidiče 
dechovou zkoušku na  alkohol, 
při které nadýchal 1,42 promile. 

Policisté mu na  místě zadrže-
li řidičský průkaz a  převezli ho 
do  zdravotnického zařízení, kde 
se podrobil odběru krve. 
Ve  věci zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření z  přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky. -PČR-

Iniciátory myšlenky Nilu Vodič-
kovou z  Křižanova (na snímku 
vpravo) a P. Tomáše Holcnera (viz 
foto na str. 1), kterým leží realiza-
ce uvedeného projektu na bedrech, 
přijel podpořit též europoslanec 
Ivo Strejček ze Žďáru nad Sázavou 
(foto vpravo). Ten řekl, že aktivitu 
Křižanovských vítá, neboť světice je 
patronkou rodin, které jsou podle 

jeho mínění v krizi. A to celo-
evropsky. „Úpravy terénu a další 
technické zabezpeční, přeložky 
a betonování základů začne až 
na jaře,” uvedl T. Holcner. On i 
ostatní přítomní si svorně přejí, 
aby se dílo podařilo a mohlo být 
slavnostně odhaleno v roce 2015 
u příležitosti 20. výročí svatoře-
čení svaté Zdislavy, která se po-
dle pověsti v Křižanově narodila 
a žila. Text a foto: Iva Horká



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 30 | 4. září 2013 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 30 | 4. září 2013

Slovo hejtmana

Z návěsu spadly nosníky. Poškodily chodník
Policisté z dopravního inspektorátu ve Žďáře nad 
Sázavou vyjížděli vyšetřovat okolnosti dopravní ne-
hody, která se stala 22. srpna v 00.55 hodin ve Velkém 
Meziříčí. 

Řidič s  nákladní soupravou složenou z  vozidel – tahače 
Man s  připojeným speciálním návěsem – couval ve  Vel-
kém Meziříčí na ulici Sokolovskou na silnici II/602 směrem 
od centra. Couval vlevo na silnici  II/390, která je v mírném 
klesání ve směru od centra. V dobu, kdy začal couvat, z do-
posud blíže nezjištěných příčin se uvolnil převážený náklad. 
Šlo o  dva železobetonové obloukové nosníky, které byly 
uloženy na připojeném návěsu. Následkem toho z návěsu 
spadly a poškodily chodník vlevo od vozovky. Na vozidle 
škoda zjištěna nebyla, na  chodníku vznikla škoda ve  výši 
asi 5 000 korun a na převážených nosnících za asi 200 000 
korun. Ke zranění osob nedošlo. Policisté provedli u řidi-
če dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.  
Příčiny této dopravní nehody jsou předmětem vyšetřování.

Dana Čírtková, PČR

Jedním z  nejzajímavějších bodů 
týdenního školicího kurzu byla 
návštěva tísňové linky 112 a  zá-
chranné zdravotní služby v  Jih-
lavě, kde účastníci měli možnost 
obdivovat záchranný vrtulník 
a později i výjezdové vozidlo.
Program Mládež v akci se mimo 
jiné opírá také o outdoorové ak-
tivity. Aby tedy nebyl týden pou-
ze plný přednášek, úterní den 
strávili účastníci školicího kur-
zu Leaders for Safety v  Morav-
ském krasu v  amatérské jeskyni 
a na Býčí skále, kde si vyzkoušeli 
své fyzické možnosti.
Projekt Leaders for Safety přinesl 
mnohé – Velké Meziříčí se zvi-
ditelnilo na  mezinárodní úrovni 

a  také navázalo mnoho důle-
žitých kontaktů do  budoucna. 
Účastníci projektu celý školicí 
kurz absolvovali v  anglickém ja-
zyce a díky komunikaci s ostatní-
mi národy se zvedlo interkulturní 
povědomí mladých lidí. 
Účastníci projektu Leaders for 
Safety dostali nové kompetence, 
vědomosti a  dovednosti, které 
zvýší jejich konkurenční výhodu 
na  profesním poli. To všechno 
budou dále šířit po návratu domů 
do svých vysílajících organizací.

TENTO PROJEKT JE FINAN-
COVÁN Z PROSTŘEDKŮ PRO-
GRAMU „MLÁDEŽ V AKCI“.

Petra Sotolářová

 Pokračování ze strany 1

Mladí vedoucí z osmi zemí se sešli ve Velkém Meziříčí. Přivítal je starosta

Starosta R. Necid při 
vítání. Foto: Iva Horká

Společná fotka v Moravském 
krasu. Foto: Petra Sotolářová

Nad hlavami nám budou létat stíhačky. Koná se 
cvičení NATO Ramstein Rover 2013
Na  základě usnesení vlády ČR č. 909 ze dne 5. prosince 2012 bude 
Česká republika v termínu od 2. do 20. září 2013 hostit alianční cvi-
čení vzdušných sil NATO s názvem Ramstein Rover 2013 (RARO13), 
které je organizováno a řízeno velitelstvím vzdušných sil (Allied Air 
Command) v Ramsteinu. Cílem společného výcviku aliančních jed-
notek na našem území bude především sladění činnosti pilotů taktic-
kého letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpo-
ře pozemních operací a zvyšování kvalifikace vojenských specialistů, 
kteří jsou nasazováni v zahraničních operacích. 
Letová činnost bude primárně probíhat z 22. základny letectva u Ná-
měště nad Oslavou, dále ve vojenských útvarech u měst Přerov a Be-
chyně a  vojenských výcvikových prostorech Boletce a  Libavá. Účast 
potvrdilo 19 zemí (Belgie, Řecko, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lo-
tyšsko, Německo, Maďarsko, Dánsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Slo-
vinsko, Velká Británie, USA, Turecko, Portugalsko, Rumunsko), a to 
buď zapojením letecké techniky nebo účastí předsunutých leteckých 
návodčích a instruktorů.
Veškerá činnost bude probíhat v  souladu s  platnými zákony, před-
pisy a  interními normativními akty a  v  úzké koordinaci s  civilními 
složkami letového provozu. Velmi přísně bude dbáno na  dodržení 

bezpečnostních zásad a  veškerých protihlukových opatření. Cvičení 
Ramstein Rover 2013 je pro NATO jednou z velmi významných udá-
lostí tohoto roku a také možností jak zvýšit kvalifikaci leteckých ná-
vodčích a leteckých posádek provádějících blízkou leteckou podporu 
při vojenských operacích v zahraničních misích. Pro Armádu České 
republiky to znamená možnost výcviku našich vojáků za minimální 
finanční náklady. Organizace cvičení je hrazena z prostředků NATO. 
Pořádáním tohoto cvičení Česká republika přímo přispívá ke spoje-
neckému úsilí v Afghánistánu kvalitní přípravou svých i koaličních sil. 
Uvědomujeme si, že každá podobná aktivita znamená určité omezení 
pro obyvatele v prostoru činnosti. Ubezpečujeme vás, že ze strany ar-
mády budou podniknuty všechny kroky k tomu, aby případný nega-
tivní vliv byl po všech stránkách omezen. 
Bližší informace o cvičení, včetně techniky a vzdušných prostorů bu-
dou průběžně zveřejňovány na  webových stránkách základny www.
lznamest.army.cz a na webových stránkách ministerstva obrany www.
army.cz. 
Čas létání:
9.–13. září 2013  9–23 hodin
16.–19. září 2013 9–23 hodin. Sabina Introvičová

Září je tradičně měsícem, kdy 
se po  dovolených adaptujeme 
na opětné zapojení do pracovní-
ho procesu. Pro děti a mládež je 
tento měsíc především začátkem 
školního roku. Dospělí i  žáci 
a  studenti se sejdou na  svých 
pracovištích a  ve  svých třídách, 
dělí se o  zážitky z  dovolených 
a  z  prázdnin a  zvykají si opět 
na běžný „pracovní“ režim.
Naše školy se letos navíc budou 
muset přeorientovat na  nové 
pojetí, jež chceme a  musíme 
prosazovat. Tak jako celá společ-
nost i školství se vyvíjí a reaguje 
na  proměny světa kolem nás. Je 
nutno nezůstávat u  obecných 
proklamací o  modernizaci, no-
vých postupech a přístupech. Re-
strukturalizace středního školství 
nabere reálnou podobu. Bude 
nezbytná vzhledem ke zmenšují-
címu se počtu žáků a především 
k  potřebám praxe a  možnostem 
jejich uplatnění. Zatím stálá 
převažující orientace studentů 
a  učňů na  humanitní a  ekono-
mické obory a práci ve  službách 
vede k  situaci, kdy absolventi 
těchto směrů nemají zaměstnání, 
zatímco nám chybějí odborníci 
v oborech nezbytných pro rozvoj 
hospodářství. Hlavně ve  strojí-
renství, ale i  v moderním země-
dělství. 
Ke  změně těchto nepříznivých 
poměrů se musejí spojit rodiče se 
školami, s  městy, obcemi i  kraji. 
Všichni společně musíme ovliv-
ňovat myšlení a  směřování dětí 
už v raném věku. Zároveň je nut-
no vytvářet podmínky pro sou-
časné trendy a  snažit se každou 
výuku přizpůsobovat tak, aby 
byla pro žáky a studenty zajímavá 
a přínosná. V tomto směru mám 
dobrou zprávu. Výuku přírodo-
vědných a  technických oborů 
na středních školách v Kraji Vy-
sočina čeká malá revoluce. Díky 
dotaci ve  výši 105 milionů, kte-
rou získal Kraj Vysočina z  ope-
račního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, se 

na  26 středních školách zásadně 
zlepší podmínky pro tematickou 
výuku. Evropské peníze pomo-
hou na Vysočině s inovací vyba-
vení laboratoří nebo odborných 
učeben vybraných škol, ale i s or-
ganizací a přípravou badatelských 
kroužků a odborných přednášek, 
experimentů a  pozorování. Tyto 
moderní učebny budou moci 
využívat i  žáci z  dalších 90 spo-
lupracujících základních škol. 
Peníze mají především posloužit 
k rozšíření nabídky badatelských 
volnočasových aktivit pro žáky 
základních a středních škol, pod-
porovat kreativitu a rozvoj jejich 
tvůrčího a  technického myšlení. 
Další položkou v  projektu je cí-
lená úprava vzdělávacích pro-
gramů všeobecných i odborných 
středních škol – vzdělávací pro-
gramy partnerských středních 
škol budou v rámci projektu do-
plněny o  badatelsky orientované 
exkurze, které podpoří možnost 
zavádění tzv. situovaného učení 
do výuky, a tím podpoří populari-
zaci technického a přírodovědné-
ho vzdělávání. Dvouletý projekt 
počítá s přehlídkami, společným 
setkáním žáků a  představením 
projektů, na  kterých studenti 
pracují v  rámci celoročních vol-
nočasových kroužků. 
Do  začátku příštího roku musí 
krajský tým koordinátorů stih-
nout první kroky v  podobě 
realizace desítek výběrových 
řízení a  nalezení nutných doda-
vatelů. Kromě modernějších uče-
ben mají v našem případě evrop-
ské dotace do dvou let posloužit 
i  k  navázání spolupráce škol se 
zaměstnavateli. 
Pokud chceme uspět ve světě dy-
namického technického pokroku, 
musíme si uvědomit, že konku-
renceschopnost našeho hospo-
dářství i v budoucnosti začíná už 
dnes na základní škole. A všichni 
se musíme spojit ke změně myš-
lení a jednání v tomto směru.

Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

Poškozené zábradlí u fotbalového hřiště je důsledkem nehody. 
Ke zranění osob nedošlo. Foto: Iva Horká

Na bítýšském hřbitově 
ukradli okapy
Policisté ve Velké Bíteši prověřu-
jí krádež měděných okapových 
svodů, ke které došlo na místním 
starém hřbitově v noci ze středy 
na  čtvrtek. Neznámý pachatel 
vnikl do prostor starého hřbitova 
v Kostelní ulici a přelezl hradební 
zeď u  kostela. Z  budovy koste-

la poté odcizil měděné okapové 
svody o  celkové délce 35 metrů. 
Celkem způsobil škodu přes 21 
tisíc korun.
Policisté ve  věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření 
z přečinu krádeže a po pachateli 
pátrají. -PČR-

Prezident přijede na Vysočinu 
před Vánocemi
Prezidentská kancelář zveřejnila oficiální termíny ná-
vštěv prezidenta České republiky v českých i morav-
ských krajích. Čtyřměsíční maraton cest zakončí hlava 
státu v termínu 17.–19. prosince 2013 v Kraji Vysočina. 
„Program prezidentské návštěvy je v  základu připra-
vený. Respektujeme přání pana prezidenta potkat se 
co nejvíce s občany, zástupci obcí a měst,“ informoval 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Prezident republiky navštíví Vysočinu premiérově 
v zimě, zatím se oficiální programy jeho předchůdců 
odehrávaly na jaře nebo na podzim. „Důležitými part-
nery pro přípravu takto výjimečných návštěv jsou pro 
nás města a obce, spolky a krajské instituce včetně škol. 
Své místo v programu mají i významní zaměstnavatelé 
a menší regionální firmy,“ doplnila Ivana Šteklová ze 

sekretariátu hejtmana Kraje Vysočina. Hejtmanův se-
kretariát nyní čekají desítky schůzek na městech, ob-
cích, ve firmách, ale například i v hotelech. 
„Vysočina je oproti jiným krajům trochu v  nevýho-
dě. Pan prezident se tu dobře vyzná a  překvapit ho 
něčím originálním v  programu nebude jednoduché, 
ale na  druhou stranu říkám, že to není nemožné,“ 
upozorňuje Ivana Šteklová. Podle jejích informací je 
téměř jisté, že prezident navštíví krajské město a setká 
se s krajskými zastupiteli. Pozvání Kraje Vysočina bude 
do míst, která nezabírají velký prostor na mapě, ale jsou 
důležitá pro život v regionu, poukázáno bude na akti-
vity, které neplní přední titulky denního tisku, ale stojí 
za nimi zajímaví, vzdělaní a mimořádní lidé. 

Ing. Eva Neuwirthová, KrÚ Kraje Vysočina

Neplatí 
alimenty
Policisté ve  Velkém Meziříčí 
přijali oznámení o  neplnění 
vyživovací povinnosti. Čtyři-
atřicetiletý muž od  března le-
tošního roku neplatí soudem 
stanovené výživné na  své dvě 
nezletilé děti. 
V  současné době na  výživném 
dluží již částku 24 tisíc korun. 
Policisté ve  věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření 
z  přečinu zanedbání povinné 
výživy. Muži hrozí trest odnětí 
svobody až na dva roky.

-PČR-
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Závěr kulturního léta patřil místním kapelám a DJ

Skupina T.E.P, jejíž ukázky lze vidět i na Youtube, hrála 31. 8. vlastní skladby. Na závěr pak 
přidala i ty od Tomáše Kluse. Na snímku frontman kapely Tomáš Štefka. Foto: Iva Horká

Kapela Accort vystoupila na náměstí 1. září odpoledne. Slyšet ji můžete i tuto 
sobotu 7. 9. na Slavnostech piva v Netíně. Foto: Martina Strnadová

Appendx a Vernus (na snímku) hráli na 
velkomeziříčském náměstí v rámci kulturního léta 
v pátek 23. 8. 2013. Foto: Simona Fňukalová

Divadelní spolek z Bobrové nabídl divákům v sobotu 
24. 8. hru Krásná cizoložnice. Děj se odehrával ve 20. 
letech minulého století. Foto: Simona Fňukalová

Dixieland Armády ČR, vojenská hudba Olomouc kvůli 
dešti nevyužil pódium na náměstí, ale koncertoval 25. 
8. v Jupiter clubu. Foto: Simona Fňukalová

Kapela Fortix pokřtila na kulturním létě svoje první cédéčko
Středeční večer 21. 8. patřil 
na náměstí hudebním přízniv-
cům. Místní skupina Fortix 
opět po roce vystoupila v rámci 
kulturního léta na otevřeném 
pódiu, kde letos pokřtila své 
vůbec první album s názvem 
Mezi životem a smrtí. Na její 
podporu přišly zahrát i spřáte-
lené skupiny Acheron, Herkules 
a Zelenina.

Ačkoliv kapela datuje své počátky 
od roku 2009, prošla od  té doby 
mnohými změnami – i co se týká 
obsazení. Sami členové tvrdí, že 
za to mohly rozdílné cíle, které si 
zprvu kladli. Z  původní sestavy 
tak zůstali pouze Michal Konva-
linka a  Jan Miškela, které nyní 
doplňují Michal Štoček a Vojtěch 
Neuman. Před středečním vy-
stoupením odpověděli pro Vel-

komeziříčsko na několik otázek.
Jako kapela už nějakou dobu 
fungujete, proto se musím ze-
ptat: jaké byly vaše začátky? Po-
máhal vám někdo?
Začátky jsou asi vždycky nároč-
né, ale určitě jsme v  tom nebyli 
sami - pomáhal nám Michalův 
bratr, který hraje v  kapele Re-
nons, a  taky Adam Štěpánek, 
který s  námi začínal jako basák 
a  předal nám tak hodně zku-
šeností. My sami jsme začínali 
na zábavách se skupinou Accort.
Obsazení vaší kapely se už něko-
likrát změnilo, teď máte nového 
kytaristu a  bubeníka. Kde nové 
členy hledáte - mezi známými 
nebo jinak?
S klukama jsme se skoro neznali, 
možná jenom od  vidění. Ozvali 
se nám na  inzerát, který jsme si 
dali na internet.

Jaké největší akce už máte za se-
bou a jak jste se na ně dostali?
Mezi ty největší patří Ladron-
kafest nebo třeba Muzikanti dě-
tem. Buďto se pořadatelům na-
bídneme nebo nás i  sami osloví. 
Na Ladronku jsme se dostali přes 
hlasování na  internetu, čili díky 
našim fanouškům.
Existuje opravdu velké množství 
různých kapel – je těžké se mezi 
nimi prosadit?
Nic snadného to rozhodně není. 
Je potřeba se pořadatelům nabí-
zet, prostě něco dělat, být vidět. 
Po dnešním křtu CD Mezi živo-
tem a  smrtí jsme připravili pro 
fanoušky překvapení, premiérové 
promítání klipu na singl Odchá-
zím. A  do  konce roku toho plá-
nujeme ještě hodně, třeba natočit 
další klip z alba. Určitě je na co se 
těšit! Kateřina Karmazínová

Kapela Fortix z Velkého Meziříčí křtí na kulturním létu svoje první cédéčko. Foto: 
Kateřina Karmazínová

DJ Erik Janoušek (vpravo) z VM přehrál 30. 8. několik elpíček. Používal střídavě dva 
gramofony. Jen za hodinu zaznělo asi 20 písniček různých žánrů. 2x foto: Iva Horká

Více fotek najdete na našem 
webu 
www.velkomeziricsko.cz 
v sekci fotogalerie. 

Poslední koncert:

Skupina Žalozpěv,
náměstí Velké Meziříčí, 
pátek 6. 9. 2013 
od 18 hodin.
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 4. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 
5. 9.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 17.30 pobožnost a mše sv. – o. J. B. Pátek 
6. 9.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější svátosti a 
příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. J. B. Sobota 7. 9.: 7.00 
mše sv. – o. J. B., 11.00 svatba se mší sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. 
B. Neděle 8. 9.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – host, 10.30 mše 
sv. – host, 18.00 mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 6. 9. – Dolní Bory 18.00 
mše sv. – o. J. B.; 8. 9. – Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení 
Čtvrtek modlitby za nová kněžská povolání, v 17.30 pobožnost na 
přímluvu Madony velkomeziříčské – Matky a Královny všech kněží 
a potom mše sv. Pátek od 8.30 do sobotního rána adorace Nejsvětější 
svátosti. Od 14.00 – 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a poká-
ní. V pátek mše sv. v domově pro seniory nebude. Sobota v 19.30 1. 
příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Neděle sbírka na technické a administrativní výdaje diecéze. Poděko-
vání za úrodu spojené s Farním dnem bude letos v neděli 15. září. V 
kanceláři se prodávají kalendáře na rok 2014, výtěžek bude věnovaný 
na stavbu kostela a duchovního centra v Brně Lesné. Sobota – 1. so-
bota v Netíně, autobus pojede v 17 hodin od fary ve Velkém Meziříčí. 
Rozvrh hodin pro výuku náboženství ve školním roce 2013/2014 na-
jdete v 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 

Dnes ráno můj kamarád oznámil, 
že vlaštovky sedají na  drátech, 
což prý znamená, že brzy budou 
odlétat na  jih. Ano… podzim se 
blíží. Určitým znamením toho, že 
léto končí, je také jeden význam-
ný den, a to 1. září.
Většinou tento den vnímáme 
jako začátek nového školního 
roku, kdy z úst našich dětí a mlá-
deže znovu zaznívá radostné vítej 
školo. Ale chtěl bych také připo-
menout, že je to také den smut-
ného výročí.
Prvního září 1939 německým 
útokem proti Polsku začala II. 
světová válka. Polská vláda spolé-
hala na podporu Francie a Velké 
Británie, které v souladu s dřívěj-
šími zárukami vyhlásily po mar-
ném vypršení ultimáta 3. září 
Německu válku. Sotva po čtyřech 
dnech bojů prolomila dvě velká 
německá vojenská uskupení, úto-
čící z  Pomořanska a  ze Slezska, 
polskou obrannou linii. Rychle 

se pohybující německé pancéřo-
vé a motorizované divize vyrazily 
vstříc Varšavě a  Brestu, v  čemž 
jim těžkopádná polská pěchota 
nedokázala zabránit. Mezi 8.  až 
10. září se Němci přiblížili ze se-
veru a  jihu k  Varšavě. Západní 
novináři použili k  popisu toho-
to nového způsobu vedení boje 
termínu Blitzkrieg („blesková 
válka“).
Je třeba také připomenout, že 
v  důsledku uzavření 23. srpna 
1939 paktu Ribbentrop-Molotov 
17. září překročila sovětská Rudá 
armáda polské východní hranice 
– došlo k rozdělení Polska.
I  když jsem nerad sentimentální, 
tak přesto si dovolím poznámku – 
nesmíme zapomenout na to pek-
lo, které jak řekla jedna básnička, 
lidé lidem sami připravili. Vzpo-
meňme na  60 milionů mrtvých 
z řad vojáků a civilistů. Možná (?) 
historie nás něčemu naučí.

P. Lukasz Szendzielorz

Prvního září
V  čase, kdy píši tyto řádky, 
se zdá, že pravé slunečné dny 
skončily. Babí léto jistě bude, ale 
na  úmorná vedra budeme jen 
vzpomínat. Nastává čas postupné 
sklizně mimo jiné také jádrové-
ho a  peckového ovoce a  opti-
misté mohou tvrdit, že po  dvou 
letech neúrody je letos jablek, 
hrušní, švestek, meruněk, brosk-
ví a  dokonce nektarinek i  v  na-
šich podmínkách dost. Byl jsem 
svědkem sklizně nejméně 80 kg 
krásných meruněk z  uzavřené 
zahrady v našem městě, broskve 
na mnoha místech jsou obsypány 
plody, do oken mého bytu zářily 
nektarinky na  zahradě souseda 
do doby, než je otrhal. 
Moštárnu otvíráme v  sobotu 
dne 21. 9. od  8 do  12 hodin. Je 
to sobota a  následující sobo-
ty v  rozmezí uvedených hodin 
budou pro nás také pracovní 
do doby, kdy o moštování bude 
zájem. V případě velkého zájmu 

počet dní rozšíříme, abychom 
dobu čekání pro vás zkrátili 
na  přijatelnou míru. Zde jednu 
poznámku, či upozornění: Část 
přístupové cesty k  moštárně 
je ve  vlastnictví fyzické osoby. 
Proto vždy při příjezdu dbejte 
pokynů pracovníků moštárny 
z  hlediska zaparkování vašich 
aut. Nebylo by vám také příjem-
né, kdyby na  vaší cestě zapar-
kovala cizí auta a  neumožnila 
vám příjezd, odjezd nebo par-
kování vašich miláčků. Někteří 
tuto skutečnost trvale ignorujete 
již několik let a může se stát, že 
službu, o kterou máte zájem, ne-
budeme moci poskytovat. 
Tuším, že v  posledním příspěv-
ku jsem vám dával typ na někte-
rou z  výstav v  době prázdnin. 
Navštívil jsem tři, ve všech byly 
dominantní květiny a  kdybych 
měl podle sebe určit pomysl-
né stupně vítězů, dopadlo by to 
takhle: třetí místo výstava v  Ji-

nošově, která nedosáhla úrovně 
z let předcházejících, druhý stu-
peň výstava na  Moravci, která 
má trvale vzrůstající trend a jejíž 
aranžmá bylo na místní poměry 
vynikající, a první příčku by ob-
sadila Výstava Vysočiny v Žirov-
nici, kam pravidelně již několik 
let jezdím. 
V  srpnovém termínu každým 
druhým rokem dominují me-
číky, chcete-li gladioly, a  letos 
přátelé ze Žirovnice slavili pade-
sáté výročí konání těchto výstav. 
Byla mezinárodní, jako každo-
ročně, a  i  když vstupní expozice 
v  přízemním sálu zámku byla 
skromnější, v  prvním patře bylo 
zaplněno mečíky všech 15 míst-
ností. Vystavovali i  Poláci, ale 
prim hráli jako i  v  předcháze-
jících výstavách přátelé ze Slo-
venska. Máme se od nich co učit. 
I tam, podobně jako u nás, za po-
sledních 20 let ukončily svou čin-
nost téměř všechny výzkumné 

ústavy a  šlechtění mnoho druhů 
květin se zabývají jen jednotlivci. 
Úroveň je různá, nechybí nadše-
ní, namnoze i odbornost, ale širší 
zázemí chybí. Mnozí přátelé ze 
Slovenska, co se týče pěstování 
a šlechtění mečíků, se dali dohro-
mady, každý pěstuje jen omezený 
počet druhů, ty mezi sebou kříží 
a šlechtí. A je to poznat. Na stvo-
lu 24 až 32 květů ze dvou třetin 
rozkvetlých, výška řezané rost-
liny 1,2 m, výška celých rostlin 
1,5 m. Je samozřejmé, že takto 
mohutné rostliny nelze vypěs-
tovat kdekoliv, některé územní 
lokality na Slovensku jsou nena-
podobitelné, ať už se týkají prů-
měrných teplot, množství srážek 
nebo složení půdy. 
Mám-li tuto stať nějak ukončit, 
pak jen poděkováním všem, 
kteří tyto výstavy organizují 
a  uskutečňují, ať jsou pořádány 
kdekoliv.

Za výbor ČZS Zbyšek Nedopil

Zahrádkáři, slyšte…

Ve dnech 2. až 11. 8. 2013 strávi-
lo 48 lidiček z  Velkého Meziříčí 
a  okolí příjemný pobyt u  Jader-
ského moře na  italském pobře-
ží, ve  městečku Martinsicuro. 
Dospěláci i děti si užívali krásné 
dny plné slunečních paprsků, sla-
né mořské vody, výborné italské 
zmrzliny a  pohodové dovolené. 
Cestovní kancelář nám nabídla 
fakultativní výlety. Navštíven byl 
Řím se svými úžasnými histo-
rickými památkami, včetně Va-

tikánu. Někteří se projeli výletní 
lodí s možností koupání na širém 
moři, navštívili jsme historické 
město Ascoli Piceno a  soukro-
mou výrobnu olivového oleje 
s ochutnávkou panenských olejů 
a  tradičním anýzovým nápojem 
Meletti. Pro děti byl připraven 
v  době polední siesty zajímavý 
program, kde bylo možné si na-
malovat mušličku či kamínek, vy-
tvořit dárkový předmět, zahrát si 
deskové hry nebo si zasportovat. 

Italské večery nabízely procházky 
po pobřeží, které lemovaly stánky 
se suvenýry a  regionálními po-
travinami, za doprovodu příjem-
ných žánrů hudebních produkcí, 
s  možností posedět v  kavárnách 
a  ochutnat italská vína a  výbor-
nou kávu. Odvážní jedinci si za-
tančili tance, které patří do  sku-
piny line dance. 
Cestovní kancelář se postarala 
o  bezpečnou cestu, pěkné uby-
tování a  chutnou stravu. Itálie 

nám dopřála vyhřáté moře, krás-
nou přírodu a plno slunce. Dům 
dětí a  mládeže Velké Meziříčí 
nabídl a  zprostředkoval využití 
této možnosti a sešla se výborná 
parta lidí, bez kterých by právě 
tato dovolená nebyla taková su-
per, jakou jsme si užili. Během 
dovolené jsme všichni načerpali 
plno sil a optimismu a těšíme se 
na příští léto.

Dům dětí a mládeže Velké Mezi-
říčí, foto: archiv DDM VM

Dovolená za sluncem u Jaderského moře

V  archivu patologicko-anatomického oddělení jihlavské nemocnice našli unikátní pitevní 
protokoly ze srpna 1968. Přesně před 45 lety zranil na Masarykově náměstí v Jihlavě sovětský 
tank muže, který za dva dny zraněním podlehl: „Byla to jediná oběť, kterou jsme pitvali. Žádní 
další zranění, pokud si pamatuji, na místě nebyli,“ vzpomíná lékař Karel Khun, který tehdy 
pitvu prováděl. Originální záznamy pitevního protokolu – viz obrázky u textu. 

Text a foto: Nemocnice Jihlava

V Jihlavě našli pitevní protokoly ze srpna 1968
Odbor klubu, tehdy ještě československých turistů, byl ve Velkém Me-
ziříčí založen v roce 1927. V předválečném období i v době druhé svě-
tové války rozvíjel velmi záslužnou činnost v oblasti celého Horácka. 
Kromě různých pobytových akcí v přírodě se po dlouhou dobu staral 
i o turistické značky v rozlehlé části Vysočiny. V této době bylo orga-
nizováno kolem sedmdesáti členů – středoškolských studentů, učitelů, 
sportovců, ale i pracovníků státní správy. Starali se o značení turistic-
kých stezek. Významnou byla Březinova stezka, která vedla z Ostrova 
nad Oslavou podél řeky Oslavy přes Velké Meziříčí, pod Tasovem přes 
Kamennou, Pyšel, Studenec až do Ivančic. Měla barvu modrou. Další 
byla stezka plukovníka Švece. Vedla z Velkého Meziříčí přes Balinské 
údolí do Balin, přes Nový Telečkov, Horní Heřmanice do Horních Rad-
slavic, pak na jihlavský okres, kolem Třeště a končila u hradu Roštejn. 
Měla barvu zelenou. Barvu modrou měla spojka z osady Oslava přes 
Budišov do Třebíče. V Oslavě se připojovala na stezku Březinovu. Bar-
vu červenou měla stezka z Velkého Meziříčí přes Závist, Netín, Kyjov, 
Chroustov až do Polné. Barvu žlutou pak měla přípojka z Polné do Boh-
dalova, Znetínka, Zahradišť až k parní pile v Krásněvsi, kde se napojo-
vala na stezku Březinovu. Na Velkomeziříčsku se ještě v sedmdesátých 
letech starali o značky manželé Skopalíkovi.
Kromě toho byla v létě v provozu turistická ubytovna ve škole na So-
kolovské ulici ještě v roce 1949. Pak již nastalo období Táborníku i pi-
onýrských organizací a  tato činnost byla utlumena. V  současné době 
v mnoha městech pracují a vyvíjejí svoji činnost odbory českých turistů. 
Kromě tradičních turistických pochodů a pobytů v přírodě především 
dohlížejí na turistické cyklostezky. Těch je v našem regionu několik.
Letošní rok je rokem dobrovolníků, a těch je stále nedostatek. Proto je 
nasnadě podpořit tuto činnost ku prospěchu naší přírody a v našem 
městě a okolí soustředit zájemce o tuto činnost. Český svaz ochránců 
přírody ve VM i Komise pro zdravé město VM budou této činnosti 
plně nápomocny. 

Klub českých turistů

PhDr. Arne Němec, předseda ZO ČSOP VM
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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

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Sobota 7. 9. MUDr. E. Vorlíčková, 
Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 
tel.: 566 628 997.

Neděle 8. 9. MUDr. Milena Vrá-
nová, Zahradní 580, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 688 234.   
zdroj: www.nnm.cz

■ Štěňátka anglického zlatého 
kokršpaněla bez PP do  dob-
rých rukou. K  odběru začátkem 
října 2013. Oba rodiče čisto-
krevní, všechna štěňata (2 psi 
a  2 fenky) mají předpoklad být 
bezva společníkem. Při odběru 
jsou odčervená, mají základ-
ní očkování a  balíček krmení 
s  sebou. Cena 2.500 Kč. Kupní 
smlouva samozřejmostí. Nezá-
vazná návštěva je vítána. Více 
informací na  tel.: 776  606  215, 
e-mail: charvatovaiv@seznam.cz. 
■ Vynešené slepice. Levně. Volej-
te po 15. hodině. Tel.: 737 477 773.
■ Zemědělské stroje – secí 
stroj, tříradliční pluh, sběrací 
vůz, obraceč, smyky a brány, zr-
nomet a  váhy na  dobytek. Tel.: 
732 948 318.
■ Renault Megan Scénic 1,9 DTI 
diesel, r. v. 1999, perfektní stav. 
Cena 51.000 Kč. Bližší informace 
na tel.: 739 083 414. 
■ Mrazák starší, zachovalý, 200 l, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 608 929 186.
■ Obilí – pšenice 450 Kč/q, ječ-

men, oves 400 Kč/q, brambory 
na  uskladnění 800 Kč/q – nád-
herné, velké. Tel.: 731 136 395.
■ El. průtokový ohřívač vody 
s  10 l zásobníkem, vhodný 
na  chatu či chalupu, 1 rok po-
užívaný. PC 3.500 Kč, nyní 
2.000 Kč. Tel.: 777  630  116.
■ Starší nábytek po  rodičích – 
ložnice, dvojpostel + 2 skříně. 
Obýváková stěna, malá skříň 
+ 3 skříňky. Vše světlé bar-
vy. Levně. Tel.: 723  751  101.
■ 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.
■ Obilí – tritikale, ječmen, pše-
nici. Levně. Volat večer na  tel.: 
607 225 361.
■ VW Tiguan TDI, nafta, 125 
kW, nejvyšší výbava, šedá meta-
líza, 94. tis. km, 1. majitel, servis-
ní knížka, uvedení do  provozu 
30. 11. 2009, výborný stav. Tel.: 
603 518 922.
■ Škodu Felicia, rok výroby 
1999 (nový model), pěkný udr-
žovaný stav, bez koroze. Tel.: 
775 054 444.

■ Lištovou sekačku MF 70 
nebo zahradní traktor (sekač-
ku) se sběrným košem. Jak se-
kačka, tak traktor nemusí být 
ve 100% stavu. Tel.: 739 109 071.

■ 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 byt 3+1 po celkové re-
konstrukci, zateplený, zasklený 
balkon, v atraktivní lokalitě VM. 
Více info na  tel.: 602  737  941.
■ Prodám  byt 3+kk v  osob-
ním vlastnictví, s  prostorným 
balkonem, ve  Velké Bíteši. Rok 
výstavby 2007, celková plo-
cha 72 m2 + balkon 5 m2, 6. 
patro. Krásný výhled. Cena 
1.900.000 Kč. Tel.: 737  417  597.
■ Prodám byt 3+1 ve  VM. 
Po  kompletní rekonstrukci, 
zateplený. Tel.: 608  314  300.
■ Prodám pozemek na  ulici 
Jihlavská, 1  300 m2 k  použití 
jako zahrada i k podnikání. Tel.: 
605 978 756.
■ 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.
■ Vyměním městský byt 3+1 
ve  2. poschodí s  balkonem, bez 
výtahu, v  cihlové bytovce na  ul. 
Bezděkov ve Vel. Meziříčí za 2+1 
městský (není podmínkou), 

v  přízemí, nebo v  1., 2. poscho-
dí s výtahem ve Velkém Meziříčí 
(není podmínkou). Volejte po 20. 
hodině na tel.: 737 517 852.

■ Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 3+1, 1. patro, ul. Pionýrská 
9, cena 7.000 Kč  + energie. Tel.: 
777 955 685.
■ Pronajmu byt 3+1 s  garáží, 
na ulici Karlov ve Velkem Meziří-
čí. Cena 6.000 Kč + inkaso. Ihned 
k nastěhování. Tel.: 721 729 041. 
■ Pronajmu byt 3+1, 8. poscho-
dí, JZ, vlastní topení. 8.500 Kč/
měsíc. Tel.: 732 877 172.
■ Žena hledá k pronájmu pěkný 
byt 1+1, 2+kk, 2+1 nejlépe s bal-
konem. Od  1. 9. 2013 (možno 
i později). Tel.: 776 378 273.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cen-
tra v  relativně klidné lokalitě, 
ul. Bezděkov č. 81, obyt. plocha 
70 m2, 5. patro. Dům zateplen, 
nová plastová okna, nově rekon-
struovaný výtah. V  r. 2011 byt 
částečně rekonstruován (úprava 
byt. jádra, nové podlahové kryti-
ny, koupelna, WC). Ve  vybavení 
je kuchyňská linka, plynový spo-
rák. Vlastní plynový kotel k  vy-
tápění a  ohřevu vody, náklady 
na teplo minimální. K bytu patří 
2 sklepní kóje (1 na patře, 2. v su-
terénu). Nájemné 7.500 Kč/mě-
síc (zahrnuje fond oprav, splát-
ku úvěru na  zateplení a  správní 
poplatky) + záloha na  energie 

a  vodu (cca 2.500 Kč/měs.). Par-
kování je možné na  parkovišti 
před domem. Volný ihned. Tel.: 
603 834 418.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Krškova, 5 min. do centra. Byt je 
po rekonstrukci a plně vybavený. 
Nastěhování je možné po  do-
mluvě do  týdne. Měsíční nájem 
je 8.500 Kč i s inkasem. Dva plné 
nájmy dopředu. Tel.: 775 628 222.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Bez-
děkov volný od  1. 9. 2013. Tel.: 
603 383 699.
■ Pronajmu garsonku v  nové 
výstavbě za  školou. Tel.: 
777 566 055.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 na ul. Bezděkov, cena 4 tis. + 
inkaso. Volný od září 2013. Volej-
te na tel.: 731 062 440.

pRodám – koupím – vyměním

Prodám

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Nepůjde el. proud:  4. 9., 11. 9. a 12. 9. 
od 7.15 do 17.00 přehrada Mostiště, rodin-
né domy kolem mlýna, středisko Povodí 
Moravy pod hrází přehrady a chaty, nemoc-
nice Mostiště, bytovky u nemocnice.
5. 9. od 7.15 do 17.00 přehrada Mostiště, ro-
dinné domy kolem mlýna, středisko Povodí 
Moravy pod hrází přehrady a chaty.

-E.ON-

ZAVEDENÉ KURZY 
ANGLIČTINY 

pod vedením 

Mgr. Petry Táborské
www.anglictinavmezu.cz

tel.: +420 776 328 632

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města ze dne 14. 8. 2013
1. Rada města vzala na vědomí:
nabídku Kraje Vysočina na darování pozemku parc. č. 3911/5 o výmě-
ře 81 m² v lokalitě ul. Sportovní, obec a k. ú. Velké Meziříčí, souhlasí se 
záměrem přijetí daru a doporučuje Zastupitelstvu města přijetí daru 
tohoto pozemku do majetku města odsouhlasit. Město, t. j. budoucí 
obdarovaný, ponese náklady spojené s vkladem práva do katastru ne-
movitostí
•	nabídku	 Lesů	 ČR,	 s.	 p.,	 Hradec	 Králové,	 Lesní	 správa	Nové	Město	
na Moravě na odkoupení lesního pozemku parc. č. 3937/2 o výměře 185 
m² v lokalitě pod dálnicí – Nad hájkem, souhlasí se záměrem odkoupení 
tohoto pozemku a doporučuje Zastupitelstvu města odkoupení tohoto 
pozemku za kupní cenu dle znaleckého posudku odsouhlasit
•	zprávu	o činnosti	bytové	komise	za II.	čtvrtletí	2013
•	stav	neúčelové	rezervy	ke dni	8.	8.	2013
•	informaci	o příjmu	finančních	prostředků	z loterií	a výherních	hra-
cích přístrojů
•	výsledek	hospodaření	společnosti	Technické	služby	VM,	s.	r.	o.,	za 1.	
pol roku 2013
2. Rada města schválila:
•	návrh	smlouvy	na zřízení	práva	věcného	břemene	ve prospěch	E.ON	
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 331/4 
v k. ú. Mostiště s právem uložení přípojky NN do tohoto pozemku, prá-
vem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
•	návrh	smlouvy	na zřízení	práva	věcného	břemene	ve prospěch	E.ON	
Distribuce, a. s., České Budějovice k tíži pozemku města parc. č. 3800/66 
v Hliništích, k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení zemního kabelového 
vedení NN a umístění pojistkové skříně do tohoto pozemku s právem 
provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
•	návrh	smlouvy	o zřízení	práva	věcného	břemene	mezi	oprávněným	
JMP Net, s.r.o., Brno k  tíži pozemků města na ul. Vrchovecká parc. 
č. 1324/1, 1324/2, 2789, 2790 a 5623/7 v obci a k. ú. Velké Meziříčí, 
s právem uložení plynovodního zařízení do těchto pozemků, právem 
provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby 
•	návrh	 smlouvy	 o  smlouvě	 budoucí	 na  zřízení	 věcného	 břemene	
ve  prospěch Telefónica Czech Republic k  tíži pozemků města parc. 
č. 2252/7, 5635/6 a 2760/1 ve Františkově s právem uložení přeložky 
veřejné komunikační sítě do  těchto pozemků, právem provozování, 

údržby a oprav na dobu životnosti stavby
•	návrh	 smlouvy	 o  smlouvě	 budoucí	 na  zřízení	 věcného	 břemene	
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, k tíži pozemku 
města parc. č. 2758/10 na ul. Nábřežní v lokalitě u fotbalového stadio-
nu, obec a k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení zemního kabelu NN 
a pojistkové skříně pro firmu Bonett Gas, právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání stavby 
•	návrh	smlouvy	o vymezení	práva	vstupu	na pozemky,	chůze	a  jíz-
dy za účelem rekonstrukce stávajícího vodovodu, provozu, prohlídek, 
kontroly, údržby, oprav a  odstraňování havárií – rekonstrukce vo-
dovodu a  kanalizace v  silnici II/602 na  ul. Karlov ve  Velkém Mezi-
říčí. Dotčenými pozemky jsou parc. č. 1820/2, 2096/8, 2108, 2768/1 
a 5633/17 v obci a k. ú. Velké Meziříčí
•	návrh	 smlouvy	o vymezení	práva	vstupu	na pozemky	města,	 chů-
ze a jízdy za účelem rekonstrukce stávající kanalizace, jeho provozu, 
prohlídek, údržby, kontroly a oprav, včetně odstraňování havárií na ul. 
Družstevní ve  Velkém Meziříčí. Předmětná rekonstrukce se dotkne 
pozemků města parc. č. 2895/3, 2896/1, 2914/1 a 2916/1 v obci a k. ú. 
Velké Meziříčí
•	rozpočtové	opatření:	 zdroj:	 37	 tis.	Kč	–	§	 6409	neúčelová	 rezerva,	
rozdělení:	37	tis.	Kč	–	§	3631	projektová	dokumentace	rekonstrukce	
veřejného osvětlení ul. Třebíčská
•	rozpočtové	opatření:	zdroj:	243 600	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	96 600	–	Kč	–	§	3111	prováděcí	projektová	dokumentace	
MŠ	Nad	Plovárnou;	23 000	–	Kč	–	§	3111	energetický	audit	MŠ	Nad	
Plovárnou;	25 000	–	Kč	–	§	3111	žádost	o dotaci	do OPŽP;	66 000	–	
Kč	–	§	3111	prováděcí	projektová	dokumentace	MŠ	Sportovní;	18 000	
–	Kč	–	§	3111	energetický	audit	MŠ	Sportovní;	15 000	–	Kč	–	§	3111	
žádost o dotaci do OPŽP
•	rozpočtové	opatření:	zdroj:	141	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	
rozdělení:	108	tis.	Kč	–	§	3113	prováděcí	projektová	dokumentace	ZŠ	
Sokolovská,	18	tis.	Kč	–	§	3113	energetický	audit	ZŠ	Sokolovská,	15	tis.	
Kč	–	§	3113	žádost	o dotaci	do OPŽP
•	rozpočtové	opatření:	 zdroj:	 89	 tis.	Kč	–	§	 6409	neúčelová	 rezerva,	
rozdělení:	42	 tis.	Kč	–	§	3141	prováděcí	projektová	dokumentace	ŠJ	
Poštovní,	22	tis.	Kč	–	§	3141	energetický	audit	ŠJ	Poštovní
25	tis.	Kč	–	§	3141	žádost	o dotaci	do OPŽP
•	rozpočtové	opatření:	zdroj:	367	tis.	Kč	–	§	6171	vratka	přeplatku	zá-

loh na elektrickou energii za období 12/2012 – 05/2013, rozdělení: 367 
tis.	Kč	–	§	6171	vnitřní	správa	–	spotřeba	elektrické	energie
•	rozpočtové	opatření:	 zdroj:	60	 tis.	Kč	–	§	3639	geometrické	plány,	
rozdělení:	60	tis.	Kč	–	§	1014	nájemné	za nemovitosti	psího	útulku
•	rozpočtové	opatření:	zdroj:	100	tis.	Kč	–	§	3412	přijetí	daru	od firmy	
BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.
rozdělení:	100	tis.	Kč	–	§	3412	rozšíření	dopravního	hřiště	na ul.	Osla-
vická
•	rozpočtové	opatření:	zdroj:	86	tis.	Kč	–	§	6409	neúčelová	rezerva,	roz-
dělení:	86	tis.	Kč	–	§	2321	kanalizační	dešťové	vpusti	na ul.	Mírová
•	se	 zapojením	 transferů	 účelově	 určených,	 přijatých	 na  účet	 města	
v červenci 2013, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2013 
•	s pronájmem	tělocvičny	v budově	Hasičské	zbrojnice	ve Velkém	Me-
ziříčí pro TJ Sokol Velké Meziříčí 
•	s pronájmem	tělocvičny	v budově	Hasičské	zbrojnice	ve Velkém	Me-
ziříčí pro Sdružení taoistického Tai–chi ČR
•	s  výpůjčkou	 tělocvičny	 v  Hasičské	 zbrojnici	 ve  Velkém	 Meziříčí	
na školní rok 2013/2014 pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí 
•	s  výpůjčkou	 Hasičské	 zbrojnice	 ve  Velkém	 Meziříčí	 na  nepravi-
delnou zájmovou činnost ve  školním roce 2013/2014 pro Dům dětí 
a mládeže Velké Meziříčí
•	s celoročním	vyvěšením	praporu	města	na těchto	budovách:	ZŠ	Ko-
menského, ZŠ Sokolovská, ZŠ Oslavická, ZŠ Školní; Městská knihov-
na; Základní umělecká škola
3. Rada města zveřejňuje: 
•	podle	 §	 19	 odst.	 2	 zákona	 č.	 194/2010	 Sb.,	 o  veřejných	 službách	
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, oznámení, že hodlá 
přímým	zadáním	podle	§	18	písm.	c)	zákona	č.	194/2010	Sb.,	o veřej-
ných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na meziměstskou 
autobusovou dopravu pro rok 2014
•	podle	 §	 19	 odst.	 2	 zákona	 č.	 194/2010	 Sb.,	 o  veřejných	 službách	
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, oznámení, že hodlá 
přímým	zadáním	podle	§	18	písm.	c)	zákona	č.	194/2010	Sb.,	o veřej-
ných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít 
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na městskou hro-
madnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2014. 

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Zubní pohotovost:

Objednáváme 18týdenní 
nosnice. Prodej 20. 9. od 

13.00 v Hrbově 42. Volejte po 
15.00 na tel.: 737 477 773.

BLUDIČKA CUP 2013 – Den plný procházek, her a zábavy 
15. září 2013 www.agilityvm.cz 

4. ročník akce pro rodiny s dětmi, sportovce a pejskaře 
● hotel Amerika Velké Meziříčí ● od 7 hodin Vejšlapy (15 a 42 

km), od 9 hodin Tanec se psem, 12–15 hodin Pohádkový les (ko-
čárkům vjezd povolen), 13 hodin Voříškiáda (výstava pro psy bez 

průkazu původu), 16 hodin vyhlášení výsledků kategoríí 
● doprovodný program
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Inzerce, tel.: 
566 782 009, 739 100 979.

SKLADNÍKA
Požadujeme: zodpovědnost, 

dobré fyzické a zdravotní  
předpoklady

KONTAKT: 
e-mail: obchod@sanimat.cz,  

tel.: 737 288 629

Velké Meziříčí
hledáme pro sklad 

a prodejnu ve Velkém Meziříčí

OBCHODNÍ ASISTENTKU 
PRO E-PRODEJ

Požadujeme: základní 
znalost web prodeje, základní 

znalost tvoření grafiky

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

Tel.: 777 717 632
         776 833 981

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

Seminář tradiční 
čínské medicíny 
pod vedením absolventky Uni-
verzity tradiční čínské medicí-
ny Guangming ing. Dalimily 
Mirčevské Švihálkové

12. 9. 2013 od 16.00
Ke Třem křížům 25, VM
Rezervace: 725 811 143, 721 
223 709, mircevska@seznam.cz 
Vstupné dobrovolné.

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:

NÁSTROJAŘ PRO ÚDRŽBU 
VSTŘIKOVACÍCH FOREM

Požadujeme:
●	 SŠ (VŠ) v oblasti strojírenství
●  víceleté zkušenosti s konvenčními obráběcími stroji   
 (soustruh, frézka, bruska, vrtačka)
●  zkušenosti s CNC vítány
●  orientace v oblasti procesů vstřikování plastu
●  orientace v oblasti nástrojařských ocelí
● praxe s údržbou vstřikovacích nástrojů
● praxe v oblasti svařování vítána
●  orientace v oblasti použití horkých trysek vítána
●  německý, popř. anglický jazyk
●  spolehlivost, časová flexibilita
Nabízíme: 
● adekvátní finanční ohodnocení a firemní benefity
●  zázemí úspěšné mezinárodní společnosti.
Nástup dohodou.

Firma HKP METAL s.r.o. 
se sídlem v Osové Bítýšce 

přijme do pracovního poměru 
zámečníky a svářeče.

Tel.: 775 112 015 
p. Procházka

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.
Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí
výrobce zabezpečení vozidel proti krádeži

přijme pracovníka na pozici

AUTOELEKTRIKÁŘ
pro vývojové oddělení společnosti 

Požadavky:
• minimální vzdělání – SOU
• praxe v oboru autoelektrikáře min. 5 let
• časová flexibilita
• řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
• plný pracovní úvazek
• jednosměnný provoz
• nástup možný: ihned
Uchazeči mohou písemné žádosti posílat na adresu sídla 

společnosti nebo na emailovou adresu chylikova@construct.cz, 
nebo se mohou hlásit na tel.: 566 521 097 v době od 8 do 14 hodin.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník odboru výstavby – referent územ-
ního a stavebního řádu bude mít odpověd-
nost zejména za řádný výkon všech věcí 
spadajících do působnosti stavebního úřadu 
podle stavebního zákona.

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp. cizí  
 státní občan s trvalým pobytem v ČR,  
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon- 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje  
 fyzická osoba, která byla pravomocně od- 
 souzena pro trestný čin spáchaný úmysl- 
 ně, nebo pro trestný čin spáchaný z ne- 
 dbalosti za jednání související s výkonem  
 veřejné správy, pokud se podle zákona na  
 tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsou- 
 zena), 
• znalost českého jazyka,
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském  
 studijním programu stavebního směru  
 nebo vyšší odborné vzdělání stavebního  
 směru,
• znalost práce s PC (Word, Excel, Inter- 
 net, Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibi- 
 lita, samostatnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  

 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad- 
 ních zaměstnáních, odborných znalostech 
 a dovednostech týkajících se správních čin- 
 ností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem;   
 pokud takový doklad domovský stát ne- 
 vydává, doloží se bezúhonnost čestným  
 prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 16. 9. 2013 do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí 
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí
Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1,  594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice VÝST“

Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 29. 8. 2013

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy bu-
dou po ukončení výběrového řízení skarto-
vány.     

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru výstavby – referenta územního 
a stavebního řádu 

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 10. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 10. 2013

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

výběrové řízení na pozici

pracovníka odboru dopravy – 
referenta registru vozidel (technik)

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Městský úřad Velké Meziříčí 

a zařazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Předpokládaná doba nástupu: od 1. 10. 2013.

Stručné vymezení pracovní náplně: 
Pracovník vykonávající agendu registrace 
silničních vozidel (posuzování technické 
způsobilosti vozidel, vedení registru silnič-
ních vozidel, rozhodování o trvalém a dočas-
ném vyřazení vozidla, zápis vozidla do regis-
tru silničních vozidel, vydávání technického 
průkazu a osvědčení o registraci, přidělová-
ní registračních značek vozidlům atd.). 

Požadavky na uchazeče: 
• fyzická osoba, státní občan ČR, příp.  
 cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,  
 starší 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům, bezúhon 
 nost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzic- 
 ká osoba, která byla pravomocně  osou- 
 zena pro trestný čin spáchaný úmyslně,  
 nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalos- 
 ti za jednání související s výkonem veřejné
  správy, pokud se podle zákona na tuto
  osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena), 
• znalost českého jazyka,
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdě-
 lání s maturitní zkouškou, 
• znalost práce s PC (Word, Excel, Internet,  
 Outlook), 
• řidičský průkaz skupiny B,
• spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibi- 
 lita, samostatnost, odpovědnost.

Zájemce předloží písemnou přihláš-
ku, která musí obsahovat tyto nále-
žitosti: 
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo do- 
 kladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího  

 státního občana,
• telefonické spojení,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis s uvedením údajů o dosavad-
 ních zaměstnáních, odborných znalostech  
 a dovednostech týkajících se správních  
 činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne star- 
 ší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků  
 též obdobný doklad osvědčující bezúhon- 
 nost vydaný domovským státem; pokud  
 takový doklad domovský stát nevydává,  
 doloží se bezúhonnost čestným prohláše- 
 ním,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa- 
 ženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě zašlete nejpoz-
ději do 16. 9. 2013 do 12 hodin na adresu:

Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Městského úřadu 

Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice DOP“

Kontaktní telefon: 566 781 003

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velkém Meziříčí dne 29. 8. 2013

Ing. Marek Švaříček, tajemník

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy 
budou po ukončení výběrového řízení skar-
továny.

Prodej zboží 
podzim/zima

Nabízím překladatelské a tlu-
močnické služby, soukr. do-
učování angličtiny pro MŠ, 
ZŠ, SŠ, přípravu k maturitě, k 
jazyk. zkouškám, do práce, k 
cestování. Zaměření na kon-
verzaci, gramatiku, psaní. Jsem 
držitel mezinárod. uznávané-
ho FCE certifikátu. E-mail: 
UsingEnglish@seznam.cz, tel.: 
775 225 495 (možno i SMS).

Poradenské dny pro sluchově 
postižené: 1. a 3. čtvrtek v mě-
síci, od 13 do 15 hodin. Klub 

důchodců VM, Komenského 6.
Poradenské dny svazu dia-
betiků: každý čtvrtek 15–16 

hodin v Klubu důchodců VM.
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společenská RubRika

VzpomínkyBlahopřání

Poděkování

❧ Život jsi ráda měla, 
hudbou k tobě promlouval, 
osud ti však nedovolil, 
abys v něm hrát mohla dál. ❧

Dnes, 4. září 2013, uplynuly 
3 roky, co nás navždy opustila 
naše maminka, babička a praba-
bička, paní

Milena Zezulová 
z Velkého Meziříčí.

Za vzpomínku děkuje vnučka Kateřina s manželem a synem.

Kurzy pro studenty:
Taneční kurzy, které pořádá Jupiter club, s. r. o.,Velké Meziříčí, jsou 
určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 16 let). Naučíte 
se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla společen-
ského 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.

Kurzy pro dospělé – začátečníky a mírně pokročilé:
Jupiter club, s.r.o., Velké Meziříčí vám nabízí 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 pokročilé – všech věko-
vých kategorií.
Výuku vede Vlasta Buryanová – Taneční škola STARLET Brno.
● 7 lekcí, začínáme v pondělí 14. října 2013, končíme 2. prosince 2013, 
v případě zájmu (kurz pokročilých – leden 2014)
● cena 1.400 Kč/taneční pár
● den výuky – pondělí ve 21 hodin, ukončení ve 23 hodin, budova 
Luteránského gymnázia. Uzávěrka přihlášek 9. října 2013.           -prog-

Taneční kurzy pro studenty i pro dospělé...

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.

Poděkování za koncert Mistříňanky
Děkuji touto cestou městskému úřadu za uspořádání koncertu kapely 
Mistříňanka. Byl to nezapomenutelný krásný zážitek, který se určitě 
líbil všem, kteří se zúčastnili. Poděkování patří i pracovníkům Jupiter 
clubu za jejich práci při zajištění koncertu.                                           L. H.

Dne 29. 8. 2013 se dožila 90. let 

paní Růžena Příhodová 
z Měřína. 

Hodně zdraví 
a štěstí do dalších let 

přejí děti Marie a Stanislav
s rodinami.

Ve čtvrtek 29. srpna 2013 oslavili sourozenci 

Jarmila a Bohuslav svoje 63. a 62. narozeniny.

Do dalších let jim přeje pevné zdraví brácha Petr.

Děkujeme za velmi vydařený Dětský den v Zadním Zhořci, především 
hlavní organizátorce Janě Nečasové a  všem ostatním pořadatelům 
a dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas dětem. Těšíme se na příští rok.

Spokojené děti a jejich rodiče

Poděkování za dětský den v Zadním Zhořci

Uvažujete o studiu cizího jazyka ?
Nejste rozhodnuti s výběrem jazykové školy?

Výběr vám usnadníme nabídkou kurzů 
na www.eco-vyukajazyku.cz

Kurzy probíhají v centru Velkého Meziříčí.

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH KURZŮ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
 PRÁVĚ PROBÍHAJÍ

Příjem přihlášek do 23. září 2013

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

nebo konzultace po dohodě v kanceláři 
ul. Mlýnská 6, ECO Velké Meziříčí

Doučím angličtinu 
začátečníky, mírně pokročilé, 
pokročilé, cestovní angličtinu, 
maturanty. Tel.: 731 768 362. 

❧ V životě jsou chvíle, 
se kterými se člověk nikdy nesmíří. 
Čas rány hojí, 
ale zapomenout se nedá. ❧

Dne 3. září 2013 uplynulo 20. vý-
ročí, kdy nás navždy opustil pan 

Norbert Karásek. 

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

KŘEST HVĚZD 

VE VELKÉ BÍTEŠI 

PŘED RESTAURACÍ U RAUŠŮ

Studio Draha 
pro vás připravilo

Služby a zboží pro postupné přirozené uzdravování.
Harmonizační terapie pro:

• Aktivaci všech energetických drah v těle • Rychlé uvolnění 
svalových spazmů • Spontánní čištění vašeho organismu • Na-
čerpání energie – vitalizaci • Regeneraci těla • Posílení imunity

Znáte z časopisu Meduňka, nyní nově ve vašem městě.
Vyzkoušejte sami na svém těle přirozený zdroj ZDRAVÍ.

Studio DRAHA,  tel.: 606 657 123 

IZOLACE
izolace střech, teras, 

balkónů, základů 
staveb, jezírek

tel.: 773 544 014

V tichém zármutku oznamujeme 
všem přátelům a známým, 
že zemřel v Ženevě ve věku 70 let 

Oldřich Pánek, 
rodák z Velkého Meziříčí.

Sestra Alena

Nabídka pronájmu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu
•	 část	 objektu	 č.	 p.	 464/17,	 na	 ulici	 Nad	 Gymnáziem,	 o	 výměře	
126,53 m2 ke komerčním účelům (bývalá ordinace MUDr. Sedmi-
dubské). Vaše nabídky zasílejte k rukám Josefa Švece. Další infor-
mace podá Josef Švec, tel.: 566 781 150, e-mail: svec@mestovm.cz ).                                              

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
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kph - nabídka sezony 2013/2014divadelní sezona podzim 2013

Rezervace přijímá od 14. 8. 2013 programové oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17,  Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 005, 001.
▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 hodin 
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ – Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, 
David Suchařípa
▶ Středa 30. října 2013 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ – Hrají: Jaroslava Obermaiero-
vá, Oldřich Navrátil, Martina Hudečková, Julie Jurištová a další
▶ Listopad 2013 (upřesníme) v 19.30 hodin
TŘI VERZE ŽIVOTA – Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor 
Chmela, Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin – VYHAZOVAČI 
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner                                                                                  

■ 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 oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: pro-
gram@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz.

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 Křiža-
nova, Měřína, Velké Bíteše a Velkého Meziříčí. Progra-
mový 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

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

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

Více info na www.bitessko.com

Móda ruku v  ruce s dobrými skutky spojí své síly 
v areálu velkomeziříčského zámku. V neděli 15. září 
se zde uskuteční charitativní akce „Večer na zámku 
pro Vendulku“.
Výtěžek z  dobročinného večera poputuje osmile-
té Vendulce Chmelíčkové z  Velké Bíteše, která již 
od  narození trpí závažným kombinovaným posti-
žením.
Od  šesti hodin večer bude na  zámeckém nádvoří 
přichystán bohatý program. Na své si přijdou pří-
znivci módy a krásných šatů, pro které budou při-
praveny hned tři módní přehlídky. Modelky budou 
předvádět nejen svatební a společenské šaty, ale akci 
zakončí přehlídka šatů z pohádek. 
Zázemí pro konání akce poskytne organizátorům 
velkomeziříčské muzeum.
„Koncertů, festivalů a podobných akcí se už v okolí 
koná hodně, takže proto jsme zvolili formu módní 
přehlídky. Kombinace šatů a prostředí zámku navíc 
působí romanticky,“ vysvětlil pořadatel Josef Marek.
Kulturní program
Opomenuti nezůstanou ani hudební fanoušci a di-
váci pořadu Na  stojáka. Program zpestří stand-up 
vystoupení Karla Hynka a koncert Marka Ztracené-
ho. Celým večerem pak budou provázet moderátoři 

brněnského rádia Kiss Hády Dušan Binka a  Petra 
Hokszová. 
Součástí programu bude dražba svatebních kytic, 
jejíž výtěžek rovněž poputuje Vendulce. 
„První rok života strávila v nemocnicích s opako-
vaným zápalem plic a těžko léčitelnou epilepsií. Své 
tělo neovládá, je velmi spastická a  plně odkázána 
na péči druhých,“ přiblížil Josef Marek osud osmi-
leté holčičky, která navštěvuje školu v Březejci a dva 
dny v týdnu tráví v meziříčském stacionáři Nesa.  
Vendulka potřebuje speciálně upravené pomůcky, 
aby se správně zapolohovala, protože sama sedět ani 
ležet nedokáže. Rodiče se s sní snaží komunikovat 
pomocí fotek a různých tabulek.

Lucie Pavelcová

Na zámku se uskuteční charitativní 
módní přehlídka – 15. 9. 2013

Chaloupky, pracoviště Velké Meziříčí, ve spolupráci s Městem Velké 
Meziříčí zvou všechny příznivce přírody a milovníky nočních tvorů 
na tradiční Evropskou noc pro netopýry, která se uskuteční v pátek 6. 
září od 19 hodin v prostorách Dětského střediska Březejc. Pro zájemce 
bude vypraven autobus, sraz v 18.15 před budovou Ostrůvku. Cena 
autobusu 40 Kč/osobu, vstupné dobrovolné.
Svět netopýrů nám svým poutavým vyprávěním doplněným o promí-
tání fotografií přiblíží Mgr. Vlastislav Káňa. Můžete se těšit na noční 
procházku a pozorování netopýrů v přírodě, ať už přímo nebo pomocí 
echolokátoru.  Pro děti bude připravena tajuplná netopýří stezka s pře-
kvapením. Nezapomeňte si s sebou vzít baterku.                                      -chal-

Evropská noc pro netopýry v Březejci

Bítešské hody jsou jednou z  největších akcí svého 
druhu na Vysočině. Již popáté bude jejich program 
obohacen o soutěžní klání pro děti s názvem Bíteš 
hledá borce. 
„Chceme dát příležitost rodinám, které nemají příliš 
peněz na kolotoče, ale přesto chtějí, aby si děti hody 
užily,“ říká za pořadatele místostarosta Tomáš Ku-
čera. Děti budou soutěžit na bítešské farní zahradě 
o hodové sobotě 7. září.
Na sedmi stanovištích tak budou bojovat děti od 5 
do 14 let ve čtyřech věkových kategoriích. Důleži-
tá bude jejich síla, rychlost, postřeh, ale i tvořivost. 
Akce, kterou budou připravovat desítky dobrovol-

níků, má zároveň přilákat pozornost dětí ke sportu 
a  následující pravidelné činnosti. Jen borec, který 
pravidelně sportuje, totiž svoje umístění může příští 
rok obhájit.
Aby si přítomní rodiče i  děti mohli akci oprav-
du užít, nebude chybět hudební produkce kapely 
Bridge. Připraveno bude také grilování, táborák, 
bohaté občerstvení.
Vrcholem programu bude slavnostní vyhlášení 
nejlepších bítešských borců, kterým předá odměny 
rychtář letošních hodů Jiří Blaha. Akci pořádá míst-
ní Kolpingova rodina ve  spolupráci s  KDU-ČSL 
od patnácti hodin odpoledne.         Ladislav Koubek

Bíteš hledá borce: letos už popáté
Vážení podnikatelé.
Se sklonkem léta vás opět oslovujeme ve věci blíží-
cí se velkomeziříčské drakiády. Letos již osmnácté 
v pořadí.
Pořádání této dnes již významné společenské akce 
se stává stále náročnější. Děti z  Velkého Meziříčí 
i okolí opět očekávají, že i letošní drakiáda bude tak 
pěkná a zajímavá jako všechny předcházející. 
Proto se na vás obracíme se žádostí o sponzorský dar 
a věříme ve vaši podporu jako v minulých letech.
Stejně jako finanční a  věcné příspěvky, uvítáme 
i  vaši organizační výpomoc při konání drakiády 
samotné. S  tím, jak se akce každoročně rozrůs-

tá a  rozšiřují se doprovodné programy, zvyšuje se 
i  její organizační náročnost. Proto, máte-li o  tento 
druh pomoci zájem, obraťte se pro bližší informace 
na pana Josefa Komínka a pana Pavla Janštu.
Věříme, že si vedle finanční a  věcné podpory této 
všeobecně oblíbené a pro naše město dnes již typic-
ké akce najdete trochu volného času. 
Přijďte se v neděli 22. září podívat na Fajtův kopec.
Za vaše případné příspěvky a dary vám srdečně dě-
kujeme.                                  Přípravný výbor drakiády

Komunitní plánování na území města
Od června 2013 zahájily Sociální služby města Velké Meziříčí realizaci 
a koordinaci procesu komunitního plánování na území města Velké 
Meziříčí a  jeho částí. Výstupem bude Plán rozvoje sociálních služeb 
na území města Velké Meziříčí.
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces zjišťování 
potřeb a  zdrojů a  hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním 
podmínkám, potřebám komunity (obce) a potřebám lidí.
Na plánování se podílejí zástupci obce, poskytovatelů a uživatelů soci-
álních služeb a široká veřejnost. 
Svoje podněty, připomínky můžete zasílat na  e-mail: kpss.vm@se-
znam.cz. Případně se můžete zapojit do setkávání. 
Tato aktivita je financována z rozpočtu města Velké Meziříčí.

Mgr. Jana Jurková, ředitelka

Drakiáda na Fajťáku se blíží...

Po celou dobu hraje skupina ACCORT. 
Soutěže o sud piva RADEGAST. 

RADEGAST aréna – KOHOUTÍ ZÁPASY. Běhání na gumě.
Soutěž pití piva na čas o 5 l soudek BERNARD

30 druhů točených speciálů
Mediální partner akce – týdeník Velkomeziříčsko.

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol Velké Meziříčí
hledá do svých řad nové tanečníky a tanečnice.

Máš rád pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád nové lidi? A je ti ales-
poň 7 let? Pak neváhej a přijď mezi nás. Tancujeme klasické country 

a line dance. Více na www.kosatky.tym.cz, 
tel.: 605 715 204, e-mail: r.jelinkova@seznam.cz

Xviii. drakiáda 22. 9. 2013

Přijďte si s  námi odpočinout 
od  každodenního shonu. Za-
hrajeme si kuličky, pobavíme se 
u  vystoupení divadla Ikaros, 
přiučíme se něco o výcviku psů, 
poslechneme si hudební skupinu 
Fortix, podíváme se na  požární 
techniku a mnoho dalšího. Užij-
te si báječné nedělní odpoledne 
se svými nejbližšími.
Ne všechny děti ale žijí ve  šťast-
ných rodinách, tak že jsme se roz-
hodli založit charitativní sbírku 
pro dětský domov na Ukrajině. 
Chceme pomáhat přímo, proto 
sbíráme dětské oblečení a  hrač-
ky, které 27. 9. 2013 odvezeme 
a  rozdáme dětem. Sbírka bude 
až do  25. 9. 2013 pokračovat 
na radnici ve Velkém Meziříčí.

Michal Číhal, ředitel občanského 
sdružení Zeměkoule Vysočina

www.zemekoule-vysocina.cz
Mediální partner  Velkomeziříčsko

Mistrovství VM 
ve cvrnkání 
kuliček 2...
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Most – Alpe Adria
DRT racing tým se v Mostě zúčast-
nil již rozjetého mistrovství České 
republiky v kategorii Super sport. 
Už od prvních tréninků bylo jas-
né, že jezdec je po závodu v ital-
ské Imole ve  formě. Při prvním 
volném tréninku dosahovala 
hodnota jeho času 1:43 [1], což 
bylo dvě vteřiny za  rekordem 
této trati, který měl z  roku 2011 
ze závodu kategorie Super sport. 
Další volný trénink jen potvrzo-
val předchozí úvahu, protože se 
podařilo zajet čas 1:42 [2], což 
dávalo velké naděje k  překonání 
rekordu z  roku 2011. To se také 
v prvním kvalifikačním tréninku 
povedlo a  hodnota dosaženého 
času byla 1:41,2 což bylo impul-
sem a  zároveň velikou motivací 
do  druhého kvalifikačního tré-
ninku pokořit hranici 1:41 [3]. 
To se také povedlo, a  to rovnou 

časem 1:40,4, jenž byl naprosto 
fantastický. Bohužel to stačilo 
jen na  sedmou startovní příč-
ku v  Alpe Adria championship 
a  čtvrtou v  českém mistrovství. 
Na první řadu jezdci scházelo půl 
sekundy, což mu dávalo velké na-
děje pro nedělní závod. „Zároveň 
jsme si však uvědomovali fakt, 
že i  přes zákaz a  porušení tech-
nických pravidel minimálně tři 
jezdci startující přede mnou mají 
kontrolu trakce. Nicméně stra-
tegie do  závodu byla jasná, co 
nejlépe odstartovat a  udržet se 
s  první pěticí jezdců. To se mi 
ale, bohužel, nepovedlo,“ popsal 
jezdec DRT týmu Viktor Dušek, 
který dodal, že pro svou velkou 
přemotivovanost v  první šikaně 
po  startu nedobrzdil a  posléze 
vyjel mimo trať. Propadl se tak 
až na 17. místo. „Po návratu zpět 
na  trať jsem postupně předjížděl 

jezdce před sebou, ale bohužel, 
na  lepší jak desáté místo to ne-
stačilo,“ zalitoval Viktor Dušek. 
Ale přesto je s průběhem závod-
ního víkendu spokojen on i  celý 
tým, protože se jim podařilo zajet 
skvělý čas, který ukázal na vzrůs-
tající tendenci ve  zrychlování. 

„I když desátá pozice v Alpe Ad-
ria championship a čtvrtá pozice 
v hodnocení českého mistrovství 
není náš cíl. Závěrem bychom 
rádi poděkovali všem partne-
rům, jak finančním, tak i  mate-
riálním,“ podotkl závěrem jezdec 
Viktor Dušek.

Pavel Zacha zahájil sezonu v dre-
su české osmnáctky (turnaj ob-
sazený zámořskými týmy lépe 
než mistrovství světa) na  turnaji 
Ivana Hlinky v Břeclavi, kde Češi 
po osmi letech poprvé vybojovali 
medaili. 
Prohráli s USA a Kanadou, pora-
zili Švýcarsko 4:3 SN, Švédsko 5:2 
a Rusko v souboji o třetí místo 3:2. 
Pavel Zacha má teprve šestnáct, 
ale hrál celý turnaj na postu cen-
tra první lajny a  v  přesilovkové 
formaci. Pavel se nejvíc prosa-
dil v souboji s USA o finále, kde 
vstřelil dva góly a který Češi pro-
hráli až v koncovce 3:5. Na zápa-
sy se jezdilo dívat poměrně dost 

fanoušků i  z  Velkého Meziříčí.
První zápas v  kategorii mužů 
odehrál 13. 8. 2013 v  rámci pří-
pravy v  dresu prvoligových Be-
nátek nad Jizerou v  Havlíčkově 
Brodě proti Rebelům. V  tomto 
utkání vyrovnával Pavel minutu 
před koncem při hře bez branká-
ře na  4:4 a  poté v  samostatných 
nájezdech proměnil ten druhý, 
který definitivně potvrdil výhru 
Benátek.
Pavel Zacha dále přešel do  ka-
biny prvního týmu Bílých tygrů 
Liberec, kde hrál v zápasech Eu-
ropean Trophy 20. srpna proti 
SC Bern (2:4). Pavel odehrál 
celé toto utkání v  Liberci pro-

ti loňskému mistrovi Švýcarska 
na postu centra první lajny místo 
Petra Nedvěda s křídly Vampolou 
a Bartkem, kteří tým posílili před 
novou sezonou. Hrál i jedno osla-
bení a přesilovky. Dostal se do tří 
střel a  jedné vyložené šance sám 
před brankářem. 
Po tomto utkání letěl na dva zá-
pasy do  Švédska. První proti 
Brynas Liberec vedl a zápas ztra-
til v  posledních vteřinách (3:4). 
Ve druhém na ledě Djurgardenu 
naopak Tygři prohrávali 3:0 a do-
tahovali v závěru (3:2).
Pavel Zacha jako jediný mla-
dý hráč do  dvaceti let odehrál 
oba zápasy. V  prvním se dostal 

do největší šance, když jel úplně 
sám na  brankáře Brynas, který 
střelu vyrazil. Ve  druhém zápa-
se proti Djurgardenu si připsal 
za asistenci na první gól týmu vů-
bec první kanadský bod v  týmu 
extraligy dospělých.
Šokujícím překvapením potom 
bylo, že v  Djurgardenu byl Pavel 
Zacha po  utkání vyhlášen první 
hvězdou zápasu. Druhou a třetí 
hvězdou byli hráči domácího týmu 
Djurgardenu. O vyhlášení rozho-
dovali odborníci z domácího týmu.
Pavla Zachu následně čekají zá-
pasy v domácím prostředí s TPS 
Turku a Tapparou Tampere.

-zach-

Hokejistovi Pavlu Zachovi začala sezona 
v kategorii mužů

SpSM Jih – starší žáci U 15 
FC VM – FC Vysočina Jihlava 
5:3 (3:2)
Rozhodčí: Machát – Budín, Myš-
ka. Počet diváků: 50. Střelci bra-
nek: 19. a 56. Minář, 1. Kašík, 13. 
Ondrák, 60. Mikeš – Šteffl, Kři-
štál, Lorenc. Karty a  vyloučení: 
ŽK bez. Sestava: Jágrik – Chlup, 
Cendelín, Hamřík, Trnka, Mikeš 
(62. Rous), Kafka, Urbánek (60. 
Kudláček), Minář, Ondrák, Kašík.
Domácí začali výtečně. V 1. minu-
tě se v pokutovém území uvolnil 
útočník Kašík – 1:0. V  7. minu-
tě hosté hlavou vyrovnali. Další 
branka přišla ve 13. minutě, útoč-
ník Ondrák tvrdou střelou podél 
padajícího brankáře poslal naše 

žáky opět do  vedení 2:1. Běžela 
19. minuta, Urbánek poslal míč 
na  Mináře, který přehodil bran-
káře 3:1. Hosté mohli snížit ve 25. 
minutě, ale brankář Jágrik před-
vedl fantastický zákrok. Jihlavští 
se dočkali v  31. minutě, když se 
do pokutového území probojoval 
záložník Vysočiny a snížil na 3:2.
Druhý poločas začali hosté vel-
kým tlakem a ve 40. minutě se jim 
podařilo vyrovnat 3:3. Domácí se 
postupně opět osmělili a v 56. mi-
nutě udeřili – 4:3. Hosté se snažili 
o vyrovnání, ale už si žádnou vylo-
ženou šanci nevytvořili. Poslední 
slovo měli domácí, kteří předvedli 
fantastický výkon a po zásluze vy-
hráli derby Vysočiny.

FC VM – Fastav Zlín 2:0 (1:0)
Rozhodčí: Smekal – Dlouhý, Po-
rubka. Počet diváků: 40. Střelci 
branek: 1. Ondrák, 65. PK Urbá-
nek. Karty a vyloučení: bez ŽK. 
Sestava: Jágrik – Chlup, Cende-
lín, Hamřík, Trnka (56. Rous), 
Mikeš (62. Rous), Kafka, Urbá-
nek (60. Kudláček) Minář, Ond-
rák (62. Kudláček), Kašík.
Vstup do utkání se nám povedl. 
Hned v 1. minutě akce Kašíka 
a Ondráka skončila gólem 1:0. 
Druhý poločas začali hosté aktiv-
něji, ale do první šance se dostali 
domácí. Probíhala 65. minuta, 
když se do pokutového území řítil 
útočník Ondrák, byl sražen, míč si 
postavil Urbánek a tvrdou střelou 

pod břevno završil skóre utkání.
„Věděli jsme, že nás čeká těžký 
soupeř, hodně nám pomohla 
branka v 1. minutě. Hráči dodr-
žovali taktické pokyny, které jsme 
si řekli. K dnešnímu úspěchu nám 
hodně pomohl brankář Jágrik, 
který všechny šance Zlína bravur-
ně zneškodnil výbornými zákro-
ky. Musím pochválit celé mužstvo 
za bojovný výkon s kvalitním sou-
peřem. Podařilo se nám dvakrát 
po sobě vyhrát doma s Jihlavou 
a se Zlínem, čehož si moc cením. 
Další těžké utkání nás čeká ve 
Znojmě a v Břeclavi. Pak se před-
stavíme ve Vyškově. Bylo by dobré 
přivézt body i z venku,“ přeje si 
trenér Libor Deket.

HC Sokol Křižanov vás zve na 24. ročník

V sobotu 31. srpna 2013 v areálu rekreačního stře-
diska DRAK v Křižanově
• Prezence probíhá od 10.00, start v 11.00
• Dorostenci, muži – 800 m plavání – 45 km
 kolo – 8,5 km běh
• Dorostenky, ženy – 400 m plavání – 30 km
 kolo – 4 km běh
• Kategorie: muži – dorostenci, 18–35 let,
 36–49 let, 50 let a více, ženy – dorostenky,
 18–39 let, 40 let a více
• Startovné 100 Kč (první 3 obdrží cenu,
 všichni občerstvení)
Závod se koná za každého počasí, každý na vlastní nebezpečí

KřižAnoVSKéHo tRiAtlonu

Fotbaloví starší žáci doma dvakrát po sobě zvítězili

-dek-

Sportovní fanoušky zveme na první kolo druhého ročníku ligy mužů 
malé kopané Velké Meziříčí. 
Ve  čtvrtek 5. září v  19.30 se na  umělé trávě 3. ZŠ VM představí 
Oslavice proti The Lost Generation a  La Bucañeros proti Kitty-
dogs United. Do  nového 
ročníku vítáme dva nové týmy 
Wiegel a  Osla- vici a  stávají-
cím mužstvům děkujeme 
za věrnost. Nově se hraje 2× 30 minut ve  stejných termínech jako 
vloni, tedy pondělní hlavní hrací den a čtvrteční dohrávka. Všechny 
zápasy budou hrány na umělé trávě za III. základní školou ve Vel-
kém Meziříčí. Veškeré informace najdete na: www.mkvm.cz, www.
facebook.com/MalaKopanaVM -bíl-

Pro tým DRT racing pokračuje šampionát Alpe Adria

-drt-

SFK Vrchovina N. Město na M. – FC VM 4:1 (1:0)
Střelci: 71. min. Komínek. Sestava: Sysel – Vokurka, Novotný, Hamřík 
(45. min. Komínek), Benda (60. min. Špaček) – Liška O., Nevoral, 
Votoupal (50. min. Puža), Ráček, Kurečka, Krčál.
Hostující hráči přijeli do Nového Města s touhou odčinit nepovedené 
domácí utkání. To se i v průběhu prvního poločasu dařilo. Hosté svým 
pohybem domácí přehrávali, a kdyby řešili některé situace s větším kli-
dem, mohl se domácí brankář daleko více zapotit. Takhle řešil pouze 
slabou hlavičku osamoceného Kurečky ze 24. min. A ve 27. min. pak 
při něm stálo velké štěstí, kdy nejprve Votoupal orazítkoval břevno 
a následnou dorážku do odkryté branky nezvládl Krčál. Otřepané kli-
šé nedáš, dostaneš, se potvrdilo i v tomto utkání. Po rohu nikým nea-
takován pohodlně otevřel skóre Šmída 0:1.
Ve druhém poločasu po nuceném střídání Hamříka nastal v hostující 
obraně totální chaos. Během 8. min. domácí třikrát překonali branká-
ře Sysla a rozhodli o osudu utkání. Čestný úspěch hostů zaznamenal 
po milimetrovém centru Ráčka v 71. min. Komínek. -kli-

Starší fotbalový dorost 
podlehl Vrchovině

Na  44. ročníku turnaje v  Třešti 
nepoznalo družstvo žen veteránek 
přemožitelky a  zvítězilo. Do  tra-
dičního srpnového turnaje vstoupil 
náš celek sobotní výhrou nad do-
mácím týmem 9:4, dále si poradil 
s Radlicemi 16:12. V neděli završily 
hráčky úspěšné turnajové vystou-
pení vítězstvím nad Turnovem 7:4.
Pořadí: 1. Velké Meziříčí, 2. Pra-
ha Radlice, 3. Turnov, 4. Třešť.
Sestava a  branky: Jana Lavická – 
Marcela Babáčková, Radka Jelín-
ková (3), Jaroslava Živčicová (10), 
Denisa Hladíková (7), Hana Hle-
díková (1), Lenka Pacalová (3), Ji-
tka Blažková, Michaela Fischerová 
(6), Jana Gebre Selassie (2). 

Veteránky házené v Třešti nenašly přemožitelky

Text a foto: Vincenc Záviška

Atletický extraligový mítink 
v Pardubicích
Závěrečný sedmý díl druhého 
kola nejvyšší atletické týmové 
soutěže hostila o  tomto víkendu 
východočeská metropole – Par-
dubice. 
Na  tomto mítinku se předsta-
vili dva velkomeziříčští atle-
ti – Petr Holánek (hostující 
za  Spartak Praha 4) a  Martina 
Homolová (hostující za  AK 
Olymp Brno).
Petr Holánek časem 14:50,60 
zaběhl na 5 000 metrů nejlepší 
osobní výkon a obsadil 6. mís-
to. 

V republikových tabulkách věko-
vé kategorie  do  22 let mu patří 
nejrychlejší čas.
Martina Homolová zaběhla v sil-
ném dešti čas 12,62 a  obsadila 
7. místo.
Oba startovali o uplynulém ví-
kendu na  republikovém atletic-
kém šampionátu do  dvaadvaceti 
let v Ústí nad Orlicí (blíže o šam-
pionátu na straně 12).
Loňský šampionát byl pro oba 
atlety úspěšný – Petr vybojoval 
stříbrnou medaili na 3 000 me-
trů překážek a  Martina obsa-
dila na  100 i  200 metrů šesté 
místo.

Velkomeziříčští atleti se 
představili v Pardubicích

-vill-
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Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol VM zve 
do  svých řad chlapce a  děvča-
ta roč. 1997–2002 se zájmem 
o  pohyb. Tréninky pondělí 
až pátek 15.00–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

INTER MISTROVSTVÍ ČR 2013 

MOTOKROS
třídy 65ccm/85ccm/MX2/Junior/Open

Sobota 7. 9., trénink od 7.30, start ve 13.00
Vícenice u Moravských Budějovic, motokrosový areál 
Holý kopec

1. A tř., sk. B
FC VM B – FC ŽĎAS Žďár nad 
Sázavou B 4:0 (2:0)
Rozhodčí: Kalina – Křenek, Pří-
kazský. Diváci: 80. Branky: Kafka 
(14.), Caha (29.), D. Polák (69.), 
Láznička (78.). Sestava: Jícha – 
Netolický, Halámek, D. Polák, 
Kafka (34. Maloušek) – Kameník 
(67. Láznička), Vítek, Malec (75. 
Beran), Caha (74. Bradáč) – Ve-
čeřa (59. Pokorný), Liška.
Ve 3. kole jsme hráli velké derby 
proti Žďáru nad Sázavou na pří-
rodní trávě. Po  dvou vítězstvích 
jsme chtěli tuto sérii natáhnout. 
Zápas se hrál na  obou stranách 
bez hráčů z A týmu. 
Na  začátku utkání ve  4. minu-
tě přihrával Caha míč pod sebe 
na  volného Malce, který z  prvé 
orazítkoval břevno. Ve 14. minu-
tě Liška poslal PVK na brankáře 
Pometla, ale ten nedokázal udr-
žet míč v  náručí. Ten se  přímo 

sklouzl na  dobíhajícího Kafku, 
který jej nekompromisní stře-
lou poslal do  brány, 1:0. O  čtyři 
minuty později se mohl dostat 
do samostatného úniku Liška, ale 
na  poslední chvíli ho zfauloval 
za cenu žluté karty Štursa. Ve 21. 
minutě Otoupalík obehrál u  laj-
ny Kafku, ale jeho střela skončila 
těsně vedle Jíchovy brány. Ve 28. 
minutě poslal Liška krásný roh 
do vápna na rozeběhlého Kafku, 
ale jeho hlavičku zlikvidoval ro-
binsonádou Pometlo. Ve 29. mi-
nutě Liška obešel Kotíka, vyslal 
do  vápna Vítka, který naznačil 
střelu a  přihrávkou vedle sebe 
připravil Cahovi premiérový gól 
v meziříčském dresu, 2:0. Ve 34. 
minutě zraněného Kafku musel 
nahradit Maloušek. Jedovkou 
mimo tři tyče se pak prezentoval 
po Machatkově výzvě Russ. V zá-
věru poločasu poslal Caha PVK 
za  obranu na  volného Vítka, ale 

ten ve  velmi slibné šanci minul. 
Ve  druhém poločase ve  47. mi-
nutě poslal ostrý míč na  bránu 
Liška, ale jeho střelu vyrazil Po-
metlo před sebe, kam si naběhl 
Caha, který z prvé trefil jen boční 
síť. V  51. minutě Otoupalík vy-
zkoušel z velké vzdálenosti Jíchu, 
který bez větších problémů míč 
zlikvidoval. O tři minuty později 
se dostal k  nebezpečné hlavičce 
Russ, ale míč skončil naštěstí ve-
dle brány. V 69. minutě Pokorný 
obešel několik obránců, vybo-
joval roh, po  němž Liška posa-
dil míč na  hlavu Davida Poláka, 
a ten ho umístil do šibenice, 3:0. 
V  72. minutě se ke  střele dostal 
Russ, jeho střelu fantastickým 
zákrokem vyrazil před sebe Jí-
cha, kde se dostal k odraženému 
míči Otoupalík, a ten orazítkoval 
břevno naší brány. V 78. minutě 
využil špatné rozehrávky Láznič-
ka a z 35 metrů krásně přehodil 

vyběhlého Pometla střelou pod 
břevno. Pátý gól visel ve vzduchu, 
Pometlo byl proti. 
„Po statistické stránce jsme po-
tvrdili roli favorita. Zápas se 

nám vyvedl a  zaslouženě jsme 
vyhráli. Po dlouhé době nás na-
vštívilo hodně fanoušků a mys-
lím si, že jsme jim udělali radost. 
V  tomto utkání si dopřál Jícha 

čisté konto ke svým 19. naroze-
ninám. Kluci opět zaslouží vel-
kou pochvalu,“ řekl po  zápase 
velmi spokojený trenér Libor 
Smejkal mladší.

Brankář Tomáš Jícha při svém vynikajícím zákroku. Foto: Marcela Babáčková

V derby proti Žďáru Benfika potvrdila roli favorita a zaslouženě vyhrála

MSD sk. D
SFK Vrchovina – FC VM 0:0 
(0:0)
Střelci: Rozhodčí: Miklík, Haná-
ková, Vejtasa. Sestava FC VM: 
Invald – Mucha Z., Mucha P., Ši-
máček, Bouček – Dufek, Němec, 
Souček, Smejkal (83. Pokorný), 
Vyskočil (87. Ráček) – Simr, 
na  lavičce Simandl, Krejčí, Bra-
dáč, Beran, trenér Smejkal. ŽK: 
Skryja, Kolařík – Smejkal, Simr. 
Diváků 320.
Okresní derby lépe začali hosté, 
když ve  2. min po  přímém kopu 
Jardy Dufka skóroval hlavou Patrik 
Mucha, ale pomezní rozhodčí sig-

nalizovala jeho nepovolené posta-
vení. Ve 4. min se opřel do míče z 25 
metrů Anderle, ale trefil jen Honzu 
Šimáčka. V  10. min prošel stře-
dem hřiště Smetana, ale jeho tvrdá 
střela šla vedle naší brány. Ve  12. 
min našel Eda Smejkal za  domácí 
obranou Pavla Simra, ten se poku-
sil přehodit vyběhnuvšího Vítka, 
ale přehodil i domácí bránu. V 19. 
min. se dostal k zakončení Smejkal, 
jeho tvrdou střelu však Vítek vyrazil 
a k dorážce se nikdo z našich hráčů 
nedostal. Ve  22. min hledal Simr 
nabíhajícího Romana Vyskočila, 
domácí obránce míč na  posled-
ní chvíli poslal do  bezpečí. Ve  24. 

min pronikl po křídle Dufek, našel 
ve  vápně Simra, ten sklepl na  na-
bíhajícího Zdeňka Muchu, který 
trefil jen domácího obránce. Ve 26. 
min zahrávali domácí dva rohové 
kopy na přední tyč, náš Z. Mucha 
byl však na místě a centry odvrátil. 
Ve 26. min tvrdě vystřelil z hranice 
vápna Michal Bouček, domácí gól-
man jeho střelu vyrazil, míč se vrátil 
zpět do vápna na volného Smejkala, 
ale ten míč nezpracoval. Ve 36. min 
hledal ve vápně Šimáček nabíhající-
ho Simra, náš útočník však na centr 
nedosáhl. Ve 41. min poslal Smejkal 
do brejkové situace Simra, domácí 
gólman však včas vyběhl za pokuto-

vé území a míč odkopl do bezpečí. 
Do  kabin šli spokojenější domácí, 
protože hosté si připravili více gó-
lových příležitostí, ale žádnou ne-
zužitkovali.
Nástup do druhého poločasu vy-
šel domácím, začali nakopávat 
dlouhé míče na  vysokého Sme-
tanu a  dostali náš tým pod tlak. 
Ve 47. min nebezpečný centr Ko-
laříka odvrátil Šimáček. V 50. min 
to byl opět Kolařík, který přešel 
přes Michala Boučka, jeho stře-
lu však obrana zblokovala. V 51. 
min se dostal zakončení z  úhlu 
Smetana, bránu však minul. V 59. 
min vystřelil Sodomka. Náš Ro-

man Invald byl však připraven. 
V 61. min našel Simr nabíhající-
ho Dufka, ten šel sám na domá-
cího gólmana, ale se zakončením 
váhal, až mu domácí obránce míč 
ukopl. V  72. min proletěl roho-
vý kop naším vápnem, ale nikdo 
z  hráčů jej netečoval. V  76. min 
po  závaru před naší bránou hla-
vičkoval Smetana vedle naší brá-
ny. Domácí hráči v závěru utkání 
hrozili jen ze standardních situ-
ací, když spoléhali na své vysoké 
hráče, ale naše obrana v čele s  In-
valdem si s nimi dokázali poradit. 
A  tak utkání skončilo spravedli-
vou dělbou bodů, když hostům 

patřila první půle, domácím zase 
ta druhá. 
„Mrzí mě, že jsme nedokáza-
li v  prvním poločase proměnit 
některou z  gólových šancí, kte-
ré jsme si připravili,“ vyjádřil se 
trenér Libor Smejkal st. a  dodal, 
„před druhým poločasem jsem 
nabádal naše hráče, aby více kom-
binovali a  využívali křídelní pro-
story, z  kterých jsme si dokázali 
vytvářet gólové příležitosti. Bohu-
žel jsme začali míče nakopávat tak 
jako domácí hráči. Konečný výsle-
dek odpovídá průběhu zápasu.“ 
Nejlepšími hráči byli Jan Šimáček, 
Jan Vítek a Jan Kolařík. 

Po  skončení letních prázdnin se 
ke  slovu opět dostává Nohejba-
lová liga VM. Na  programu má 
podzimní odvety. V jarní části si 
nejlépe vedl celek Měřína v  čele 
s  kapitánem Pepou Krčálem. 
Ve  čtyřech duelech nenašel pře-
možitele a po zásluze vede tabul-
ku. Druzí jsou velkomeziříčští 
borci před třetí Oslavicí, ale to 
jen díky lepšímu skóre. Podzimní 

odvety tedy slibují zajímavé sou-
boje.
Organizátoři by rádi přivítali dal-
ší zájemce o tento tradiční český 
sport a  pro příští ročník rozší-
řili počet účastníků. Kontaktní 
e-mail: 1.nohejbal@seznam.cz.

1. Nohejbal Měřín 4 4 0 0 9:3 8

2. Nohejbal VM 4 1 0 3 6:6 2

3. Nohejbal Oslavice 4 1 0 3 3:9 2

-rossi-, foto: archiv nohejbalu

Nohejbalová liga má na 
programu odvety

-myn-

Utkání velkomeziříčského fotbalového áčka s Vrchovinou skončilo bez branek

HFK Třebíč – FC VM 3:0 (2:0)
Střelci: sestava Sysel – Vokurka, 
Voneš, Hamřík (26. min. Ku-
rečka), Benda (60. min. Špaček) 
– Liška O. (77. min. Chytka), Ne-
voral (85. min. Horký), Votoupal, 
Zima – Krčál, Ráček (62. min. 
Komínek).
Domácí hráči díky několika ro-
hům hned v  úvodu dostali hos-
ty pod tlak. Ten využili v již v 9. 
min., kdy po centru z pravé stra-
ny zcela volný útočník pohodlně 
otevřel skóre. Po obdržené brance 
se hra odvíjela převážně ve středu 
hřiště. Domácí měli sice více míč 
na  svých kopačkách, ale zodpo-
vědně bránící hosté je k  ničemu 
vážnějšímu nepustili. Sami se 
snažili ohrozit soupeřovu bran-

ku, ale byli nepřesní ve  finální 
fázi. Ve 34. min. se znovu připo-
mněli domácí. Po rohu a násled-
ném závaru kopali přímý kop, 
který skončil na břevně brankáře 
Sysla. O  7. min. později již vel-
komeziříčští hráči neměli tolik 
štěstí. Jejich obránci nedůsledně 
pokryli domácího útočníka. Ten 
sice brankáře Sysla nepřekonal, 
ale jeho kolega s  následnou do-
rážkou neměl problém 2:0. 
Druhý poločas byl ve  znamení 
neplodné snahy hostů o  snížení. 
Rozhodnutí přišlo v 67. min., kdy 
třebíčští hráči opět využili ne-
důrazu velkomeziříčské obrany 
a zvýšili na konečných 3:0.
FK Pelhřimov – FC VM 9:0 (2:0)
Střelci: sestava Bartošek – Vo-

kurka, Novotný, Hlávka (60. Ha-
mřík), Benda (50. min. Špaček) 
– Liška O. (70. min. Nápravník), 
Nevoral, Votoupal, Kurečka – Kr-
čál (45. min. Horký), Ráček.
Jak už bývá nemilým zvykem 
hostů, hned v  úvodu darovali 
soupeři jednobrankové vedení, 
když se v 8. min. nedohodl Bar-
tošek s Bendou, kdo z nich bude 
hrát a  Brada do  odkryté branky 
pohodlně skóroval. Odpověď 
hostů netrvala dlouho. Ráček 
se protáhl kolem pravé postran-
ní čáry a  naservíroval Krčálovi 
na  malé vápno. Ten však pou-
ze těsně minul. Za  dvě minuty 
Vokurka obloučkem za  obranu 
opět vybídl Krčála k  zakončení. 
Jeho slabá střela z úrovně penal-

ty však skončila pouze v  náruči 
domácího brankáře. Ve 25. min. 
pak po  zbytečném faulu kopa-
li pelhřimovští hráči trestňák. 
Bartošek jej nešťastně vyboxoval 
za  sebe a  při následném zmat-
ku u  pravé tyčky míč odražený 
od zad domácího útočníka skon-
čil v síti – 2:0. Do konce poločasu 
se pak hosté dostali jen k několi-
ka náznakům šancí. 
To, co předvedli hosté ve druhém 
poločase, lze označit za  velkou 
ostudu. Místo bojovnosti a snahy 
poprat se o  výsledek, si nechali 
dát ve 46. min. lacinou třetí bran-
ku. Zcela přestali hrát a do kon-
ce zápasu pak s  chutí hrajícím 
domácím umožnili nasázet ještě 
dalších šest branek. 

Starší dorostenci nestačili na Třebíč ani na Pelhřimov

-kli-

Papcel Cup 2013
Mladším dorostencům vrcholí 
letní příprava. Po  třech týdnech 
tréninků a  týdenním soustředění 
v Dolní Cerekvi se přehoupla pří-
prava do herní fáze. První prověr-
kou jim byl turnaj v Litovli. Hrá-
lo se systémem každý s  každým 
v čase 2×25 minut. 
V  prvním utkání jsme se střet-
li s  Rožnovem pod Radhoštěm. 
Nedokázali jsme jej loni porazit 
a podlehli jsme i tentokrát. Utká-
ní bylo velmi pohledné, hrála se 
rychlá házená se spoustou kom-
binací. Většinu utkání jsme vedli, 
dokonce až o 4 branky. Bohužel, 
závěr vyzněl jednoznačně v  náš 
neprospěch a  na  konci svítilo 
na ukazateli skóre 18:21. Po krát-

ké pauze jsme nastoupili proti 
Polance. V  úvodu jsme tahali 
za kratší konec. Po 10 minutách 
jsme našli recept na  vysunutou 
obranu soupeře a především díky 
individuálním akcím hráčů jsme 
soupeře zdolali v poměru 28:24.
V  posledním utkání proti Lito-
vli jsme působili značně mdlým 
dojmem. V  poločase jsme ještě 
dokázali držet se soupeřem krok 
(13:13), ale v  druhém nastal to-
tální herní kolaps a  domácí nás 
jednoznačně přehráli 21:32.
Kvalitní turnaj opanoval celek 
Rožnova, který zvítězil ve  všech 
třech svých utkáních. Na  naše 
družstvo zbyla čtvrtá příčka. 
Kromě posledního utkání nepo-
dali kluci špatný výkon. V celém 

turnaji nás trápila spousta tech-
nických chyb a  hlavně nepřesné 
zakončení.
Dorostence ještě čeká 7. září kva-
litně obsazený turnaj Vangl cup 
v Ivančicích a 21. září již první mi-
strovské utkání ve Velké Bystřici.
1. Rožnov p. R. 3 3 0 0 73:56 6
2. Litovel 3 1 0 2 68:65 2
3. Polanka 3 1 0 2 64:74 2
4. Vel. Meziříčí 3 1 0 2 67:77 2

Sestava a  branky: Drápela Voj-
těch, Kratochvíl František – Ja-
níček Martin (20), Blaha Tomáš 
(11), Svoboda Filip (11), Fiala 
Martin (6), Macoun Filip (5), 
Stupka Tomáš (4), Frejlich Tomáš 
(4), Ambrož Michael (1), Pažou-
rek Tomáš (1), trenér Šidlo Ladi-
slav, vedoucí družstva Kácal Petr.

-šid-

Dorost házené neuspěl na turnaji

Veřejné bruslení
So   7. 9. 14.15–15.45
Ne   8. 9. 14.00–15.30
So 14. 9. 14.30–16.00
Ne 15. 9. 14.00–15.30
So 16. 9. 14.00–15.30
So 21. 9. 14.30–16.00
Ne 22. 9. 14.30–16.00
Út 24. 9. 15.15–16.45
So 28. 9. 14.15–15.45
Ne 29. 9. 13.30–15.00
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

-ls-
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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-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 
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Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
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.

®

kdy a kam

Na  atletickém stadionu v  Ústí 
nad Orlicí  se o  víkendu dařilo 
velkomeziříčským atletům.
Petr Holánek v  sobotním běhu 
na  5  000 m vybojoval v  osobním 
rekordu 14:48,84 stříbrnou me-
daili, stejně úspěšný byl i v neděli 
na 3 000 m překážek – opět v osob-
ním rekordu 9:10,66. Po  vleklém 
zranění v zimní části sezony je to 
úspěšný návrat mezi nejlepší vytr-
valce. Petr stále závodí za mateřský 
oddíl, připravuje se však již v Praze 
s trenérem Pavlem Červinkou. 

V kategorii žen startovala 16letá 
Martina Homolová. V  sobot-
ním sprintu na  100 m sice bě-
žela čas 12,53, ale do finále ne-
postoupila.
V neděli se na 200 m dařilo více – 
z rozběhů postoupila hladce a ve fi-
nále obsadila 5. místo v  osobním 
rekordu 25,51. Od bronzu ji dělila 
přesně 1 desetina. 
Úspěch meziříčské atletiky po-
tvrdil náš odchovanec Petr Peňáz 
(PSK Olymp Praha), který vyhrál 
běh na 110 m překážek.

Atleti vybojovali medaile na mistrovství ČR do 22 let

MSD sk. D
TJ Sokol Tasovice – FC VM 1:3 
(0:3)
Střelci: 49. Macula – 8. a  20. 
Smejkal, 29. Dufek. Rozhodčí: 
Soukal, Mikyska, Strya. Sestavy: 
FC VM – Invald – Mucha Z., Mu-
cha P., Šimáček, Bouček – Dufek 
(80. Bradáč), Němec (67. Ráček), 
Pokorný (53. Krejčí), Smejkal, 
Vyskočil (90. Beran) – Simr, 
na  lavičce Simandl, trenér Smej-
kal. ŽK: Mucala, Helebrant – Ně-
mec, Smejkal. Diváků 360.
Do  utkání vstoupili lépe hosté, 
když v  1. minutě našel Roman 
Vyskočil Honzu Šimáčka, ten ale 
těsně přestřelil. Domácí zahro-

zili v 5. minutě, když se po cent-
ru za  obranu dostal k  zakončení 
Mucala, jeho střelu Roman Invald 
ztlumil a do bezpečí ji dostal Mi-
chal Bouček. V 8. minutě vybojo-
vali naši hráči míč, Eda Smejkal si 
všiml postavení domácího gólma-
na a z 25 metrů ho přesnou střelou 
překonal – 0:1. Ve 20. minutě ro-
zehrál přímý kop do vápna Jarda 
Dufek, tam se nejlépe zorientoval 
Smejkal a  hlavou prostřelil bran-
káře domácích – 0:2. I  v  dalších 
minutách předváděli hosté kom-
binační fotbal plný pohybu. Šance 
měli Němec a  Dufek, na  druhé 
straně Blahoudek. Ve  29. minutě 
poslal pěkný centr do vápna Pat-

rik Pokorný, nabíhající Jarda Du-
fek míč trefil křížnou střelou a ne-
dal Fukalovi šanci – 0:3. Ve  38. 
minutě pronikl po křídle Mucala, 
našel nabíhajícího Maška, ale jeho 
střela byla zblokována. Ve 42. mi-
nutě zahráli domácí přímý kop, 
Roman Invald byl však pozorný, 
míč vyrazil a  následný centr od-
vrátil do bezpečí Šimáček. 
Do  druhé půle nastoupili domá-
cí se snahou změnit nepříznivý 
výsledek prvního poločasu. Za-
tlačili hosty na  jejich polovinu 
a ve 49. minutě byli po dlouhém 
autu odměněni brankou, kterou 
dosáhl hlavou Mucala. I v dalších 
minutách to byli domácí, kteří se 

dlouhými nakopávanými míči 
snažili ohrozit bránu hostů. Ti 
oproti prvnímu poločasu nebyli 
již tak aktivní při napadání a více 
se zatáhli a  přenechali domácím 
střed hřiště. V 55. minutě pronikl 
středem Mucala, ale jeho střela jen 
těsně minula bránu. V 61. minu-
tě se dostal k zakončení Paul, ale 
trefil jen zadní tyč hostující brány. 
V 78. minutě se domácí radovali, 
když se míč po rohovém kopu oci-
tl za  zády Invalda, ale radost jim 
pokazila píšťalka rozhodčího Sou-
kala, který odpískal nedovolený 
zákrok na našeho gólmana. Hosté 
se ve  druhé půli snažili o  rychlé 
protiútoky, ale nepřesné přihrávky 

je do vážnějšího zakončení nepus-
tily, a tak hosté ubránili zaslouže-
né vítězství. 
„V  prvním poločase plnili naši 
hráči taktické pokyny, které 
pro dnešní utkání dostali. Vý-
sledkem byla velmi dobrá hra 
založená na  vysokém presinku, 
kombinační hře s  využitím kří-
delních prostorů a  naše zaslou-
žené poločasové vedení. Ve dru-
hé půli jsme se zbytečně zatáhli 
na  vlastní polovinu, přenechali 
aktivitu domácím a někdy i s po-
třebným štěstím odolávali útoč-
ným snahám domácích. I přesto 
si myslím, že jsme si plný bodový 
zisk za předvedenou hru plně za-

sloužili, zhodnotil trenér Libor 
Smejkal starší. 
Nejlepší hráči: Smejkal Eda, 
Mucala Ladislav, Vyskočil Ro-
man.
1. Velké Meziříčí 4 3 1 0 6:2 10
2. Líšeň 4 3 0 1 8:3 9
3. Bystrc 4 2 2 0 11:6 8
4. Rosice 4 2 1 1 9:5 7
5. Polná 4 2 1 1 6:3 7
6. Stará Říše 4 2 1 1 5:6 7
7. Bystřice n. P. 4 1 3 0 7:5 6
8. Pelhřimov 4 2 0 2 6:8 6
9. Tasovice 4 1 2 1 5:5 5
10. Hodonín 4 1 2 1 3:3 5
11. Blansko 4 1 1 2 7:7 4
12. Vyškov 3 1 1 1 4:4 4
13. Uh. Brod 3 0 2 1 3:6 2
14. Bohunice 4 0 2 2 6:10 2
15. Vrchovina 4 0 1 3 0:7 1
16. Napajedla 4 0 0 4 3:9 0

-myn-

Fotbalové áčko si plný bodový zisk zasloužilo

1. A tř., sk. B 
TJ Sokol Stonařov – FC VM B 
3:0 (1:0)
Rozhodčí: Sýkora – Pulpán, 
Licek. Diváci: 60. Branky: 2× 
Příhoda (58.), (67.), Nikrmajer 
(44.). Karty: žlutá – Liška (65.), 
Halámek (82.). Sestava: Jícha – 
Netolický, Halámek, D. Polák 
(61. Maloušek), Kafka – Láznička 
(76. Kozuň), Vítek, Malec, Caha 
– Večeřa (58. Kameník), Liška.
Hned v  samém začátku utkání 
jsme Stonařov zmáčkli na  jejich 
půlce. V  5. minutě jsme zahráli 
signál, když Liška poslal míč pod 
sebe do vápna na Poláka, kterého 
v gólové šanci zneškodnil domácí 
obránce. O  minutu později stří-
lel Večeřa, ale brankář Krupica 

si poradil. Ve  13. minutě Liška 
přihrávkou mezi obránci vybídl 
Vítka, který ve  vápně obešel vy-
běhlého Krupicu, ale z  ostrého 
úhlu nedokázal trefit prázdnou 
bránu. O  minutu později zahro-
zil Nikrmajer. Ve 27. minutě měl 
šanci Caha, jehož střelu skluzem 
zblokoval Kozojed. Ve  44. mi-
nutě Nešpor zahrál dlouhý PVK 
do  našeho vápna, Šmarda míč 
poslal hlavou do  malého vápna, 
kam si naběhl Nikrmajer a skóro-
val, 1:0. Dostali jsme tak zbytečný 
gól do šaten.
Na  začátku druhého poločasu 
zkusil srovnat Vítek, ale zneškod-
nil jej Krupica. Poté střílel Polák, 
ale mimo. V  58. minutě poslal 
Nešpor dlouhý míč za naši obra-

nu z  jejich vlastní půle na  roz-
běhlého Příhodu, který byl v me-
trovém ofsajdovém postavení, ale 
rozhodčí nechal hru běžet a bylo 
to 2:0. V 67. minutě Šmarda po-
slal dlouhý nákop za naši obranu 
a  Příhoda vstřelil z  úniku svůj 
druhý gól v zápase, 3:0. Do toho 
se vážně zranil David Polák, 
který musel být odnesen z  hři-
ště. V  72. minutě Láznička kopl 
krásný dlouhý centr do  malého 
vápna na  úplně volného Vítka, 
ale ten v gólové šanci poslal míč 
hlavou vedle brány. V 82. minutě 
se dostal do samostatného úniku 
Sobotka, ale nedokázal vyzrát 
na  Jíchu, který fantastickým zá-
krokem míč vyrazil na roh. 
„Začátek utkání byl z naší strany 

velmi aktivní, ale nedokázali jsme 
vstřelit dva jasné góly. Poté jsme 
se přizpůsobili hře Stonařova, 
který jen nakopával dlouhé míče 
za naši obranu. Bohužel jsme do-
stali těsně před přestávkou hlou-
pý gól. Ve druhém poločase jsme 
opět přistoupili na  hru Stonařo-
va, a  to se pak projevilo i na cel-
kovém výsledku. V  posledních 
minutách jsme dali míč na  zem 
a začali jsme hrát tu naši hru, ale 
to už bylo pozdě, protože soupeř 
velmi dobře bránil a  těžko jsme 
se vpředu prosazovali. Kazili jsme 
hodně finálních přihrávek. Příští 
zápas hrajeme v sobotu v 16 hodin 
na  Tržišti velké derby s  Budišo-
vem,“ řekl po zápase trenér Libor 
Smejkal mladší.

XIII. ročník Holiday Cup Zlín
Letošní turnaj ze strany pořadate-
lů nepatřil k  těm zdařilým. Naše 
nově se tvořící družstvo mladších 
dorostenek, v  jehož kádru se pre-
miérově objevilo pět starších žaček 
Spartaku Třebíč, obhajovalo loňské 
stříbrné umístění. V pátek jsme na-
stoupili proti Černým andělům ze 
severočeského Mostu. Po  většinu 
hrací doby jsme díky aktivitě měli 
více ze hry, ovšem v  závěru jsme 
takticky propadli a  soupeřky se 
radovaly z  nejtěsnějšího vítězství 
11:12 (6:4). Druhý souboj se slo-
venským UDHK Nitra začal opět 
naší aktivitou, leč slabá koncovka 
a  časté útočné ztráty nás postup-
ně pasovaly do role outsidera a již 
do  poločasu bylo o  osudu utká-
ní jasno 8:18 (2:11). Třetí páteč-

ní souboj s  Házenou Jindřichův 
Hradec byl jako hra kočky s myší. 
Jihočešky svoji fyzickou převahu 
gólově zúročovaly, náš tým i  přes 
snahu a  bojovnost na  ně nestačil 
19:7 (9:1). Sobotní měření sil s dal-
ším slovenským týmem HK Slávia 
Partizánské byl zcela vyrovnanou 
partií. V našem týmu se skvěla svý-
mi zákroky naše nejmladší, věkově 
starší žákyně Jarmila Šabacká, ale 
ani na druhé straně se ochránkyně 
soupeřovy svatyně nenechala nijak 
zastínit. I když jsme neustále „taha-
li za delší konec“, o konečné dělbě 
bodů rozhodly Slovenky brankou 
dvacet sekund před vypršením hra-
cí doby 16:16 (8:6). V souboji s do-
mácím áčkem jsme dokázali ještě 
první poločas vzdorovat, ovšem 
ve druhém Zlínské rychlými brejky 

po našich útočných chybách zvítě-
zily 25:12 (11:7). Šesté místo v zá-
kladní skupině znamenalo souboje 
o celkové 9.–11. místo. V sobotním 
podvečeru jsme odehráli odvetu 
s  hráčkami Partizánského. Tento-
krát taktickými změnami v  roze-
stavění jsme soupeřky od  prvních 
minut nepouštěli do  zakončení 
a  po  velmi dobrém kolektivním 
výkonu si připsali první turnajové 
vítězství 9:6 (6:4). Poslední turna-
jové vystoupení v neděli jsme proti 
herně oslabenému soupeři Tatranu 
Bohunice 14:5 (7:2) zvládli, vy-
zkoušeli si hru proti osobní obraně 
a skončili na deváté příčce.
Pořadí: 1. Zlín A, 2. Trenčín, 3. Nit-
ra, 4. J. Hradec, 5. Zlín B, 6.  Most, 
7. H. Brod, 8. Hodonín, 9. V. Me-
ziříčí, 8. Partizánské, 9.  Bohunice.

Hrály: Šabacká Jarmila – Koudelo-
vá Eliška (27), Závišková Kateřina 
(15), Janečková Denisa (12), Bačo-
vá Soňa (8), Doležalová Romana 
(6), Cahová Kristýna (4), Rymešo-

vá Andrea (2), Matoušková Zuza-
na (1), Zedníčková Michaela (1), 
Mejzlíková Dagmar (1). Trenéři 
ing. Záviška, Zedníčková R.

-záv-, foto: Radka Zedníčková

na fotbal na Tržiště 7. září v 16.00 
FC VM B proti Budišovu a 8. září 
v 10.15 FC VM A proti Líšni
na  házenou do  sportovní haly 
za Světlou 7. září v 11.00 – 1. kolo 
Českého poháru: ženy – Jiskra 
Havlíčkův Brod a  8. září 8.30–
17.00 přípravný turnaj ml. a  st. 
dorostenek: Háje Praha, Vršovice 
Praha, Havlíčkův Brod, Pardubi-
ce, Velké Meziříčí

Dorostenky zahájily přípravu mezinárodním turnajem ve Zlíně

Členové šachového oddílu Spartak Velké Meziříčí se v následující 
sezoně zúčastní dvou dlouhodobých soutěží družstev. Tým A bude 
opět bojovat v krajské soutěži Vysočiny, kolektiv B si zopakuje svo-
je účinkování v regionální soutěži, a to ve skupině „Východ“. Oba 
tyto seriály začínají až v říjnu; ještě předtím ale proběhne několik 
akcí pro jednotlivce.
V září půjde o dva celodenní turnaje v cizích městech a také o start 
místní ligy, jíž je tradiční přebor Velkého Meziříčí. V sobotu 7. září se 
velkomeziříčští hráči zúčastní buď turnaje v tzv. rapid-šachu v Brně-
-Bystrci (O pohár bystrcké radnice), anebo obdobného podniku v Bo-
skovicích (O pohár Topnet); obě akce se hrají na devět kol s tempem 
dvakrát patnáct minut na partii. 
V neděli 15. září odjedou zájemci z Velkého Meziříčí do Žďáru nad 
Sázavou, aby se v salónku restaurace na tamějším zimním stadionu za-
pojili do již třetího „Turnaje šachových mušketýrů“, který je určen pro 
hráče s  ratingem (výkonnostním koeficientem) ELO do  1800 bodů. 
Systém bude stanoven až na místě – podle okolností.
Ve  čtvrtek 26. září začne přebor Velkomeziříčska, jenž se konává 
o čtvrtečních večerech v restauraci „Na Poříčí“. Uskuteční se podle lo-
sování a závazných rozpisů v době od konce září 2013 do konce března 
či dubna 2014 (podle počtu účastníků). Počtu účastníků bude přizpů-
soben i herní systém – mělo by se hrát buď jedenkrát, nebo dvakrát, 
anebo čtyřikrát každý s každým, a sice podle zásad nepřímé úměrnos-
ti: čím méně účastníků, tím více vzájemných partií… a naopak. Časo-
vý limit na jednu partii činí dvě hodiny na čtyřicet tahů pro každého 
z obou soupeřů + jedna hodina pro každého až do konce; maximální 
doba pro trvání jednoho duelu je tedy až šest hodin.
Loňským přeborníkem se stal Mgr. Zdeněk Mejzlík z Velkého Meziří-
čí, který zvítězil před Janem Zemanem (Meziříčko) a Milanem Čtve-
ráčkem (Velké Meziříčí).
Přihlášky na  všechny individuální soutěže – respektive turna-
je – nejméně tři dny před konáním konkrétní akce, a  to nejlé-
pe ve čtvrtky 18–22 hodin v restauraci „Na Poříčí“ či o nedělích 
9–12 hodin v hostinci „U Kozů“; kontaktní osoba Vladimír Pařil. 
Společná doprava velkokapacitním autem zajištěna; k dispozici je 
deset míst. 

Šachové soutěže hráčům 
Spartaku startují v září

-vp-

Benfika se vzpamatovala pozdě, neuhrála ani bod

-ls-

SDH Lhotky zve na 

hasičské závody 
v požárním útoku
15. 9. 2013 v 11 hodin 
na hřišti ve Lhotkách
Občerstvení zajištěno. 

-vill-Petr Holánek zdolává překážku. Foto: archiv P. H.


