
t
ý

d
e

n
ík

®

V září najdete naše no-
viny na stáncích opět 

pravidelně každou 
středu.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYCHÁZÍ 3. 9.

Břetislav Roudenský – ZAHRADNICTVÍ
a další vystavovatelé vás srdečně zvou na

VÝSTAVU KVĚTIN A UMĚNÍ V MORAVCI
23.–24. srpna 2014 KD Moravec 9–18 hodin
bohaté kolekce jiřinek, mečíků, růží, 
kaktusů a sukulentů, bonsaje, pokojové 
květiny, aranžmá ze suchých rostlin, obrazy, 
keramika, dřevořezba, zahradní nábytek, 
zdobené perníčky a další překvapení
Více o výstavě na str. 7

Od 16. do 19. září 2014
tel.: 568 875 403, 736 484 435
Otevřeno : po–pá 9–17 hodin

so 8–12 hodin

Zahradní centrum v Budišově
Ing. Ladislav Molnár

PODZIMNÍ INSPIRACE
JEHLIČNANY V ZAHRADĚ

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL 

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji stavební 

parcely 
v nové zástavbě RD. 

Cena 350 Kč/m2. 
Více informací 

na www.uhrinov.cz nebo 
na tel.: 602 608 940.

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 191920. srpna 2014 RočníK XXV. číslo 29 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

Do Netína kráčeli poutníci 
z Velkého Meziříčí již potřísté

Již potřísté letos vyrazili poutníci 
pěšky z Velkého Meziříčí do Netí-
na na pouť k Panně Marii. 

Na počátku této úctyhodné tradice 
byla ale velká tragédie. Na následky 
moru zemřely tehdy necelé čty-
ři stovky lidí za  pouhé tři měsíce. 
Proto se obyvatelé města tenkrát 
zaslíbili Bohu, že když na přímluvu 
Panny Marie odvrátí zmíněné ne-
štěstí, půjdou každoročně do  Ne-
tína na  pouť. První procesí bylo 
podle dochovaných pramenů vy-
praveno z Velkého Meziříčí v pon-
dělí 2. 7. 1714. Třístá pěší pouť se 

konala právě minulou neděli 17. 8.
A opět přišly k Panně Marii do Ne-
tína zástupy poutníků z  několika 
světových stran. Družičky nesly 
sošku Panny Marie, poutníci zpí-
vali a  s  nadějí přicházeli k  Panně 
Marii Netínské prosit za sebe a své 
blízké. Po  dopoledních mších 
svatých následoval odpolední do-
provodný program na  návsi, kde 
k poslechu i tanci hrála kapela Vy-
sočinka, zatančila country skupina 
Kosatky a folklorní soubor Horác-
ký Medřičan. Jako na správné pou-
ti nechyběly ani atrakce pro děti. 
Otevřena byla rovněž knížecí kaple 

s  hrobkou nad tamním kostelem 
a v základní škole byla k vidění díla 
známých malířů a výstava na téma 
poutí. Pouťový program začal již 
14. 8. vynikajícím koncertem Hra-
dišťanu na  farní zahradě, v  pátek 
pak proběhla přednáška o  pout-
ních tradicích. Kdo měl zájem vy-
stoupat na  věž kostela, mohl tak 
učinit v sobotu. 
Velmi příjemným nápadem pak 
byly netínské oplatky, které si 
mohli lidé koupit již ve čtvrtek na 
farní zahradě. Na obalu byly fotky 
významných netínských symbolů. 
Více strana 3.

Ořechov s místní částí Ronov na Žďársku je Vesnicí 
Vysočiny 2014.

Slavnostní ceremoniál za přítomnosti hejtmana Kra-
je Vysočina Jiřího Běhounka a  předsedy Senátu ČR 
Milana Štěcha byl 15. srpna také „generální zkouš-
kou“ na  návštěvu celorepublikové komise, která 
za několik týdnů rozhodne, kdo se stane z krajských 
finalistů v  roce 2014 nositelem titulu Vesnice roku. 
Letos se do krajského kola soutěže přihlásilo 20 obcí. 
Devítičlenná komise strávila týden jejich návštěvami 
a hodnocením. Mezi hlavními kritérii byl hodnocen 
např. společenský život, péče o krajinu a veřejná pro-
stranství nebo aktivita občanů. Podle předsedy poroty 

Jana Sedláčka obec o svých kvalitách každoročně pře-
svědčovala a prezentace aktivit obce měly vzestupnou 
tendenci. V roce 2012 získal Ořechov ocenění za vzor-
né vedení obecní kroniky, loni Modrou stuhu za spo-
lečenský život. Letos převzala starostka obce Petra 
Slámová cenu nejvyšší, Zlatou stuhu, která je spojena 
s finančním darem Kraje Vysočina ve výši 100 tisíc ko-
run. Pro tamní obyvatele představuje ocenění zároveň 
dárek k nedávno oslavenému výročí 650 let od první 
písemné zmínky o obci. 
Ořechov společně s dalšími dvanácti finalisty postu-
puje do celostátního kola, ve kterém se utká o titul Ves-
nice roku 2014. Výsledky budou známy během září.

Iva Horká

Obchvat našeho města se opět o velký 
krok přiblížil
Očekávaný obchvat Velkého 
Meziříčí má před sebou další 
krok k realizaci. Rada města 
uvolnila 25 tisíc korun pro 
aktualizaci takzvaného zábo-
rového elaborátu, tedy celkové 
koncepce výkupu pozemků pod 
budoucím obchvatem.

Aktualizaci záborového elaborátu 
si vyžádala smlouva s krajem, po-
dle které se město zavázalo k za-
měření a  výkupu nemovitostí, 
které jsou pro výstavbu obchvatu 
nutné. Aktuálně jde o výkup po-
zemků v celé trase a výkup garáží 
na  Františkově pod budoucím 
mostem přes údolí. „Na  výkupy 
pozemků a garáží už naše zastu-

pitelstvo vyčlenilo v  základním 
rozpočtu téměř čtyři miliony. 
Na  zářijovém zasedání zastupi-
telstva bychom mohli potvrdit 
smlouvu o  společném postu-
pu s  Krajem Vysočina. Jde totiž 
o  další významnou část výkupů 
a město musí být nápomocno ce-
lou akci připravit,“ řekl starosta 
R. Necid, „po letech přešlapování 
na  místě, kdy se o  obchvatu jen 
mluvilo, se současnému zastupi-
telstvu a  radě podařilo dát věci 
do pohybu a chce pozemky začít 
získávat. Kraj, jako investor akce, 
pak po  získání pozemků může 
obchvat začít připravovat. Při-
čemž připomínám, že město za-
platilo a kraji darovalo projekt a ten 

ještě na své náklady nechalo jednou 
aktualizovat.“ 
Podle dohody s  krajem město 
pozemky sice vykoupí, ale hlavně 
kvůli tomu, aby kraji s touto zátěží 
pomohlo. Pozemky mají desít-
ky vlastníků a  místní radnice je 
v  jednání s  takovým počtem lidí 
operativnější a  pružnější. Kraj se 
naopak zavázal, že pozemky pod 
budoucí silnicí potom za předem 
stanovenou cenu koupí od města. 
„Mimo jiné to v praxi znamená, 
že městskou kasu nebudou ty vý-
kupy tolik bolet - peníze od kraje 
nepokryjí samozřejmě všechny 
náklady, zaplatí nám ale nemalou 
část,“ řekl starosta.

Ořechov převzal ocenění Zlatá stuha

Heřmanická dechovka přivítala také 
kapelu z Rakouska

Poprvé vystoupila zahraniční kapela. Na snímku vlevo 
kapeník Thomas Strondl z Rakouska. Foto: Iva Horká

23.8. a 30.8.

2014
dvě soboty
totálního
výprodeje

b ě h e m s ob ot n íc h
v ý prode j ů
ot ev ř e no d o 14 h

m usic data
s okol ovsk á 250

v e l k é m e z i ř íč í

můžeme ji
nastěhovat
k vám?

st ě h uj e m e prode j n u a n ev í m e k a m s n í ...

 Pokračování na straně 4

Poprvé během šestileté existence 
Heřmanické dechovky přivítali 
tamní posluchači také kapelu ze 
zahraničí, konkrétně z  Rakouska. 
„Získali jsme dotaci z  programu 
EU - přeshraniční spolupráce - 
a  podmínka byla, že musela být 
jedna zahraniční kapela a tři míst-
ní,“ upřesnil starosta obce Josef 
Prudík. Proto byla programová 
nabídka velmi pestrá - na pódiu 
se vystřídalo šest kapel. Již zmínění 
Rakušáci, dále Venkovská kapela, 
Golčovanka, Muzikanti z jižních 
Čech s hostem Josefem Zímou, 
Muzikanti Ladislava Prudíka a po-
pulární Moravanka Jana Slabáka. 
Pořadem provázela Ivana Slabáko-
vá a Karel Hegner. 
Jinak úspěšnou akci na chvíli pře-
rušil prudký déšť a silný vítr a po-
sunul program zhruba o hodinu.

 Pokračování na straně 2

 Pokračování na straně 3

Applications including detailed 
curriculum vitae 

should be submitted by e-mail 
to mlady@eurowagon.cz

SENIOR PRODUCTION
MANAGER/CPO

The Local Producer of Trailers 
and mobile units 

is seeking to employ

We expect: • Technical back-
ground, University educati-
on is appreciated • Fluency 
in English • Experience with 
GEMCO IT system will be 
an advantage • Management 
responsibility for the produc-
tion day-to-day activities
• Improving the efficiency 
of production facilities
• Planning and shaping the ge-
neral development/conversion 
of the production process on 
a long term, strategic level
• Implementing and organizing 
the development process
• Management responsibility 
for foremen
We can offer: • Background 
of prospering company 
• Competitive salary • Self-
-improvement • Company car 
• Company mobile phone 

Nejpočetnější skupina poutníků dorazila do Netína od Velkého Meziříčí. Děti v čele 
nesly sošku Panny Marie. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 29 | 20. sRpna 2014 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 29 | 20. sRpna 2014

Turisté dostanou 
moderní web

Pouze dva zájemci o provozování 
nové restaurace v  Jupiter clubu 
se přihlásili na výzvu města a JC. 
Podle sdělení starosty Radova-
na Necida to byl Petr Štěpánek 
ze Žďáru n. S. a Pavel Pešek ml. 
z Velkého Meziříčí.  Zatímco prv-
ní uchazeč má letité zkušenosti 
s  gastronomickým podnikáním 
(provozuje např. hotel ve  Žďá-
ře nad Sázavou a  Maršovskou 
rychtu), druhému toto chybí. 
Zato měl ale lépe zpracovanou 
nabídku. Radní o  výběru teprve 
rozhodnou.

Opravené náměstí dodá Velké Bíteši nový výraz

Velkomeziříčský turistický portál projde velkou rekonstrukcí. Město na ni 
získalo dvacetitisícovou dotaci od kraje. 
„Portál vzniknul už v roce 2007, je tedy sedm let starý a je to na něm znát. 
Jeho rekonstrukce je nutná,“ říká starosta Radovan Necid s tím, že na por-
tálu chybí například propojení se sociálními sítěmi, interaktivní mapové 
aplikace a další moderní prvky, které uživatelům usnadňují a zpříjemňují 
získávání informací. 
„Jde o základní informační kanál pro návštěvníky, kteří se chystají do naše-
ho města nebo regionu. Musíme jim orientaci v naší turistické nabídce co 
nejvíce přiblížit,“ dodal starosta. 
Kromě nových prvků portál také dostane modernější vzhled a snazší ovlá-
dání pro pracovníky městského Turistického informačního centra, kteří jej 
obsluhují. 
Pro uživatele budou nový vzhled a funkce zpřístupněny ještě před začát-
kem zimní sezony. 

Provozovat 
restauraci JC mají 
zájem dva uchazeči

Ořechov převzal ocenění Zlatá stuha. Uspěly i další obce našeho regionu

 Starostka Petra Slámová se Zlatou stuhou. Pod jejím 
vedením se Ořechov stal Vesnicí roku. Foto: Iva Horká

Pokračování ze strany 1
Pořadí vítězů krajského kola Vesnice roku 2014 v Kraji Vysočina: 
Zlatá stuha - obec Ořechov (okres Žďár nad Sázavou) 
Modrá stuha za společenský život - obec Martínkov (okres Třebíč) 
Bílá stuha za činnost mládeže - obec Radostín nad Oslavou (okres Žďár 
nad Sázavou) - cenu převzal starosta Josef Fabík
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Lípa 
(okres Havlíčkův Brod) 
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - obec Jakubov u Morav-
ských Budějovic (okres Třebíč) 
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou spo-
lečnost v obcích - obec Heřmanov (okres Žďár nad Sázavou) - cenu pře-
vzala starostka Pavla Chadimová. 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, 
realizované v duchu Programu obnovy venkova: Kategorie A – obnova či 
rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního význa-
mu - obec Heřmanov (okres Žďár nad Sázavou). Kategorie B – obnova či 
rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obec Blízkov (okres Žďár nad 
Sázavou) - cenu převzal starosta Stanislav Bradáč
Kategorie C – nové venkovské stavby - obec Nové Syrovice (okres Třebíč).  
(Vybráno). Zdroj: KrÚ Vysočina. Připr.: Iva Horká

Do programu na oslavách přispěly i děti z mateřské 
školy z Ořechova a Ronova. Foto: Iva Horká

 Starostka obce Heřmanov Pavla Chadimová  převzala 
dvě ocenění. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Vlevo J. Fabík, vpravo S. 
Bradáč. Foto: Iva Horká

Zahradně terapeutický areál
v Balinách se otevírá veřejnosti
V sobotu 30. srpna od 10 do 16 
hodin se poprvé otevřou široké 
veřejnosti brány nově vybu-
dovaného areálu Chaloupek 
v Balinách u Velkého Meziříčí.

Díky projektu podpořeného 
z  programu „Evropská územní 
spolupráce Rakousko - Čes-
ká republika 2007–2013“ byla 
zrekonstruována část bývalého 
statku a  založena ojedinělá zá-
žitková zahrada pro děti, do-
spělé, seniory a  osoby se spe-
cifickými potřebami. Zahrada 

zapojuje všechny smysly, slouží 
k odpočinku, hře i zahradniče-
ní, je bezbariérová a umožňuje 

pohyb lidem s  různým typem 
zdravotního postižení. 
Kromě volné prohlídky areálu 
je pro rodiny s  dětmi po  ce-

lou dobu připraven bohatý 
program v  zahradě, v  11.30 
a ve 14.00 hodin pohádka pro 
děti i  dospělé Jak se přivolá-
vá Slunce v  podání Svatavy 
Drlíčkové a  od  15.30 zahraje 
Houslová muzika Bítešan.
Součástí dne je doprovodná vý-
stava Hravě to zvládnem s han-
dicapem se simulací zdravotní-
ho postižení. 
Vstup je zdarma, v  areálu mů-
žete zakoupit občerstvení – ná-
poje i grilované speciality. 
                               SEV Ostrůvek

Nenechte si ujít: nová 
zážitková zahrada 

v Balinách otevírá již 
v sobotu 30. srpna 

letošního roku

Iva Horká -ran-

Řidiči jedoucí přes Velké Meziříčí mohou opět projíždět po silnici 602 na Karlově. Po 
opravě je od minulého týdne průjezdná. Foto: Iva Horká

Nová parkovací místa jsou již k dispozici návštěvníkům hřbitova na Karlově ve 
Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

V současné době vrcholí a snad 
konečně spějí ke svému konci 
opravy náměstí, které jsou hlav-
ní investicí města v tomto roce 
a jednou z nejvýznamnějších 
akcí naší novodobé historie. 

Pamatuji se, že tato idea existovala 
již za starosty Josefa Šmídka. Bylo 
ale nutné nejprve připravit vše 
potřebné a opravit, co nebylo tak 

vidět, tedy především infrastruk-
turu a  rozvodné sítě. Uprostřed 
náměstí ještě byla zakopána býva-
lá benzínová cisterna a terén nebyl 
ani přesně zmapován. Přesto jsme 
věřili, že se jednou uskuteční změ-
na vnějšího designu a  že i  Velká 
Bíteš získá vzhled upraveného ná-
městí, které jí vtiskne novou tvář 
– samozřejmě s ohledem na před-
chozí historický vývoj.

K této jedinečné události došlo le-
tos.  Náměstí se stalo staveništěm, 
které samozřejmě narušilo obvyk-
lý provoz jak v dopravě, tak v při-
lehlých obchodech a restauracích. 
To se dotklo všech a ne všichni ví-
tají, že se k takovým změnám při-
stupuje. Mnozí vidí Velkou Bíteš 
stále takovou, jaká byla, a změny 
se jim nezamlouvají. Zásahy jim 
připadají dost radikální a náklad-

né. Já osobně bych jako člověk 
s  jistým výtvarným citem chtěl 
říci, že probíhající práce vedou 
k potřebné změně, která má svůj 
urbanistický a  umělecký význam 
a která vtiskne Velké Bíteši do jisté 
míry novou tvář. Ne takovou, aby 
se mluvilo o  něčem zcela jiném, 
spíše bych to viděl jako logické 
pokračování vývojového koncep-
tu, který se tvoří často dost spon-

tánně, ale přesto s  intuitivním 
záměrem. 
Vezmu-li to zcela kriticky, mu-
sím uznat, že celá věc není vůbec 
jednoduchá, naše náměstí má 
zvláštní a typický ráz. Zachovat jej 
a přece změnit, vyžaduje nemalou 
odvahu a snahu myslet i do vzdá-
lenější budoucnosti. Řekl bych, že 
se to zatím daří a že většina obča-
nů města má pochopení a na nový 

výraz Velké Bíteše se těší. Je také 
zcela v  intencích moderní doby 
provádět takové stavby. Můžeme 
to vidět v mnoha městech a lze se 
snad jen divit tomu, že k něčemu 
takovému se v Bíteši nepřistoupi-
lo dříve. Ale zřejmě ten pravý čas 
nadešel právě teď. Věřím, že i tato 
investice přispěje k  budoucnosti 
dalšího rozvoje města. 

Tomáš Lajkep
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Do  Netína připutovaly během 
čtyřdenních oslav 300 let pěších 
poutí tisíce lidí. Čtvrtečního 
koncertu skupiny Hradišťan se 
na  farní zahradě účastnilo bez-

mála 400 posluchačů. Na páteční 
mši svaté byl kostel zcela naplněn, 
na  výbornou přednášku R.D. 
Tomáše Koumala a  PhDr.  Jaro-
slava Mrni zůstalo cca 150 lidí. 

Přednáška byla zaměřená přímo 
na  tematiku poutí. Posluchači 
se vrátili společně do  15. století 
a putovali skrz stoletími povídá-
ním o dávné době, lidské bolesti, 
naději, radosti, práci a samozřej-
mě důležitém významu poutních 
míst. V  roce 1730 se posluchači 
společně zastavili a  virtuálně šli 
znovu cestu z  Velkého Meziříčí 
do Netína. Přednáška měla velký 
úspěch. 
V sobotu byla otevřena věž kos-
tela a během tří hodin se na pro-
hlídce vystřídalo 220 lidí. Týž den 
už byla zpřístupněna v  základní 
škole výstava 300 let poutí do Ne-
tína, kterou připravil PhDr.  J. 
Mrňa. Zhlédlo ji 150 osob. 
Ve  slavnostní nedělní den se 
na  třech mších účastnilo kolem 
dvou tisíc poutníků z  netínské 
farnosti i  okolí. Z  Velkého Me-
ziříčí vycházelo na 100 poutníků 

s  velkomeziříčským děkanem 
P.  Lukaszem Szendzielorzem, 
z  Měřína měl průvod 50 pout-
níků, z Uhřínova 30. Hlavní mši 
svatou celebroval P.  Vojtěch Ko-
det, Th.D., O.Carm. Dvě ranní 
mše R.D. Mgr. Blažej Hejtmánek 
a R.D. Tomáš Koumal. 
Během dne byla otevřená kap-
le s hrobkou, na kterou celý den 
proudily zástupy lidí. 
V  základní škole byly ke  zhléd-
nutí tři výstavy. K výše zmiňova-
né přibyly obrazy od netínského 
rodáka Bořivoje Pejchala a kraji-
náře Aleše Venhody. Na  výstavě 
se vystřídalo téměř 700 návštěv-
níků. 
Náves patřila radovánkám, tan-
ci a  zpěvu. Hudba Vysočinka 
potěšila opravdu všechny po-
sluchače a  přestávky vyplnily 
taneční soubor Kosatky z  Vel-
kého Meziříčí a  folklorní sou-

bor Horácký Medřičan, který 
kromě tanců a  písní doplnil 
svoje vystoupení povídáním 
o lidových tradicích. Náves byla 
po celý den, jak to na poutích cho-

dí, plná. Doufám, že si v bohatém 
programu každý našel to své a rád 
bude na pouť v Netíně vzpomínat.

Za celý organizační tým 
Pavla Krejzlová 

Zprávy z jednání Rady města ze dne 6. 8. 2014
1. Rada města vzala na vědomí:
•	 informace	o pohledávkách	plynoucích	z nájmu	bytů	a nebytových	pro-
stor za II. Q 2014
2. Rada města rozhodla: 
•	 že	přístroje	registrující	dodávku	tepelné	energie	konečným	uživatelům	
v budovách města v r. 2014 instalována nebudou. Odbor správy majetku 
a bytů zařadí do rozpočtu r. 2015 finanční prostředky potřebné pro poříze-
ní denostupňové varianty
3. Rada města schválila:
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory v 1., 
2. a 3. NP budovy na adrese Komenského 10/2 ve VM a smlouvy o vý-
půjčce na kotelnu na ul. Komenského 10/2 ve VM obě ze dne 1. 1. 2009 
uzavřené mezi městem Vel. Meziříčí a Domem dětí a mládeže, příspěvková 
organizace. Smlouvy budou ukončeny k 31. 8. 2014
•		 Následující	postup	při	vyklizení	bytu	po zemřelém	nájemci	dle	§	2284	
Občanského zákoníku: Nebude–li byt vyklizen do 6 měsíců od úmrtí ná-
jemce a zároveň nebude znám ná-jemcův dědic, pracovníci údržby odbo-

ru správy majetku a bytů předmětný byt vyklidí a věci uloží v nebytovém 
prostoru v majetku města Vel. Meziříčí; tím nájem zanikne. O uložených 
věcech bude vyhotoven soupis. Po  pravomocném ukončení dědického 
řízení bude nájemcův dědic vyzván, aby si uložené věci bez zbytečného 
odkladu převzal. Pokud tak neučiní do 2 měsíců, odbor správy majetku 
a bytů zajistí k ocenění uložených movitých věcí zpracování znaleckého 
posudku. Soupis věcí, které budou mít nějakou hodnotu, bude včetně cen 
zveřejněn na úřední desce po dobu 1 měsíce. Věci, které nebudou v průbě-
hu této lhůty prodány, budou zlikvidovány. Z výtěžku z prodeje věcí budou 
odečteny náklady na vyklizení a vymalování bytu, případné opravy, nákla-
dy na vyhotovení znaleckého posudku, náklady spojené s prodejem ulože-
ných movitých věcí a likvidací neprodaných movitých věcí. Zbylý výtěžek 
z prodeje věcí bude vydán nájemcovu dědici. Pokud výtěžek z prodeje věcí 
nepokryje vzniklé náklady, bude nájemcův dědic vyzván k jejich úhradě.
•	 rozšíření	účelu	užívání	u smluv	o nájmu	nebytových	prostor	z 11.	10.	
1999 na ul. Komenského 6 ve Vel. Meziříčí o pobytovou odlehčovací služ-
bu a na ul. Zd. Vorlové 2001 ve Vel. Meziříčí o sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
•	 uzavření	nájemní	smlouvy	s o.	p.	s.	Domácí	hospic	Vysočina	o.	p. s.	
•	 zveřejnit	záměry	pronájmů	tělocvičny	v hasičské	zbrojnici	na ul.	Nad	

Gymnáziem a v ZŠ na ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická a Školní
•	 podání	žádosti	o grant	z Fondu	environmentální	odbornosti		s ná-
zvem projektu „Plánování a  řízení ve Vel. Meziříčí v kvalitě MA21“ 
o rozpočtu 886.370 Kč se spoluúčastí města ve výši 132.955,50 Kč v zá-
vislosti na celkovém rozpočtu projektu. Dotace je ve výši 753.414 Kč
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	4	 	 tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	na dotace	
a dary,	 rozdělení:	 4	 tis.	Kč	–	§	3419	dotace,	účel:	 zajištění	pořádání	
mezinárodního fotbalového turnaje hráčů starších 35 let na Moravě 
(6. 9. 2014)
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	3	 	 tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	na dotace	
a dary,	 rozdělení:	3	 tis.	Kč	–	§	3543	dotace	Asociaci	 rodičů	a přátel	
zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub VM, Černá 47, účel: Slav-
nostní otevření a křest Domečku v Černé 23. 8. 2014 (na občerstvení 
a dárkové předměty)
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	4	tis.	Kč	–	§	6409	rezerva	m.	č.	Lhotky,	
rozdělení:		4	tis.	Kč	–	§	5512	dotace	pro	SDH	Lhotky	Sport,	účel:	pořá-
dání 11. kola Extraligy ČR v požárním útoku (nákup věcných cen)
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj:	54	tis.	Kč	–	§	6117	volby	do EP,	rozdě-
lení:	54	tis.	Kč	–	§	6115	volby	do zastupitelstev	územních	samospráv-
ných celků.

Kulturní léto je za svojí polovinou. Má ale stále co nabídnout

Country skupina Stetson z Velkého Meziříčí zahrála 
8. 8. 2014. Foto: Simona Fňukalová

Černý prapor na  velkomeziříčském 
gymnáziu sděloval skutečnost úmr-
tí, které zasáhlo všechny absolventy 
školy, pedagogický sbor a především 
rodinu zesnulého RNDr.  Jaroslava 
Fikra. Jeho odchod z  tohoto světa 
7. 8. 2014 byl překvapivý, byť těžká 
nemoc už delší čas ubírala síly jinak 
vždy neuvěřitelně vytrvalého, hou-
ževnatého a vnitřně silného člověka. 
Ač jeho dětství a  mládí je spojeno 
s  Katovem a  Velkou Bíteší, od  roku 
1965 učil na zdejším gymnáziu a stal 
se naším váženým spoluobčanem. 
Znají ho mnohé ročníky absolventů, 
které více než 40 let připravoval k ma-
turitě a na  studium na vysoké škole 
ve  svém oboru chemie a  fyziky. Byl 
neúnavný, vždy usměvavý a  skvěle 
připravený pan profesor, a  to v kaž-
dé hodině, za  všech okolností. Jeho 
svébytné pedagogické náhledy, bon-

moty, výroky a postupy jsou pro nás, 
bývalé studenty, nezapomenutelné. 
Jeho publikační práce z  oblasti che-
mie jsou neocenitelnou pomůckou 
pro studenty v celé České republice, 
vybudování zázemí pro výuku che-
mie na  našem gymnáziu bylo pří-
kladné. Žil pro svoji rodinu – manžel-
ku, dva syny, následně jejich rodiny; 

miloval svá čtyři vnoučata, pomáhal 
v těžkých životních situacích, byl pro 
všechny oporou. 
Rozloučení ve  velkomeziříčské 
obřadní síni se uskutečnilo v  so-
botu 16. srpna. Zarmoucenou 
rodinu přišlo podpořit nespočet 
Meziříčanů, přátel, kolegů a  desítky 
bývalých absolventů předávajících 
vzkazy a pozdravy od všech, kteří bez 
možnosti účasti mysleli a vzpomínali 
s vděčností na svého pana profesora. 
Důstojnost a laskavost provázely tyto 
nelehké chvíle, za což celá rodina Fi-
krova všem přítomným a  vyjadřují-
cím soustrast i písemně kondolujícím 
upřímně děkuje. 
My s úctou můžeme už jen také tiše 
poděkovat a vzpomínat na výraznou 
osobnost doktora Jaroslava Fikra.

PaedDr. Eva Kočí Valová, 
kolegyně a bývalá studentka

Hojně navštívená Mistříňanka se představila v našem 
městě opět po roce 17. 8.  Foto: Simona Fňukalová

 Swingdixielandové skladby zazněly v podání vojenské 
hudby z Olomouce 10. 8. Foto: Simona Fňukalová

Hradišťan s Jiřím Pavlicou (vlevo) vystřídal několik 
i velmi netradičních nástrojů. Foto: Iva Horká

Rozloučení s RNDr. Jaroslavem Fikrem

Svoje díla na výstavě ukázal i netínský rodák Bořivoj 
Pejchal. Na snímku se starostkou Netína P. Krejzlovou 
a svojí manželkou (vpravo). Foto: Obecní úřad Netín

Významné výročí netínských poutí slavily o uplynulém víkendu tisíce lidí

Heřmanická dechovka přivítala také 
kapelu z Rakouska
Hosté ale vydrželi, neodcházeli, ba na-
opak na  svoji oblíbenou Moravanku 
jich přišlo snad ještě více, než na  za-
čátek. „Měli jsme radost, účast byla 
pěkná, na pět set lidí,“ pochvaloval si 
starosta Prudík.
Krom novinky se zahraničními hosty 
přistoupili pořadatelé letos také k další 
změně - pódium bylo situováno jinde 
a bylo větší, než obvykle, a celý sektor 
pro diváky byl zastřešen. 
Svojí přítomností poctili Heřmanic-
kou dechovku také skladatelé Jaroslav 
Hájek a Jiří Volf. Některé jejich skladby 
v areálu zazněly. Kdo měl zájem, mohl 
si dokonce CD s Hájkovými písnička-
mi zakoupit přímo na místě.
Tradičně nechyběla ani dobrá kuchyně 
a stánky s nápoji. 

Moravanku v Dolních Heřmanicích 9. 8. si nenechaly 
ujít stovky lidí. Foto: Obec DH/Romana Neuffusová
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RADA MĚSTA PROJEDNALA

Pokračování v příštím čísle

Iva Horká
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Obchvat našeho města...
Velký obchvat města, respektive 
4. část obchvatu do Třebíče, je sou-
částí takzvané transnárodní trasy, 
která má propojit jihovýchodní část 
kraje Vysočina, tedy Třebíčsko a dál 
směrem k  rakouským hranicím. 
Tento strategický koncept vznikl již 
před dvěma volebními obdobími 
na kraji a jeho součástí bylo postup-
né rozšiřování a napřimování silni-
ce Velké Meziříčí-Třebíč a obchvaty 
obcí, které na této silnici leží. Dnes 
je dokončený například obchvat 
Oslavičky a  Oslavice a  také první 
část obchvatu Velkého Meziříčí. 
Ten končí světelnou křižovatkou 
u  sv. Josífka v  intravilánu města, 
ale radnice chce logicky dokončit 
i 4. část obchvatu. „Umožnilo by to 
hlavně tranzitní dopravě směrem 
od Třebíče se úplně vyhnout naše-
mu městu a najet přímo na dálnici. 
To by pro nás samozřejmě zname-
nalo velkou úlevu, hlavně co se týká 

kamionů,“ vysvětlil Necid. Ve věci 
obchvatu se radnici podařilo už 
loni dosáhnout velkého úspěchu. 
Dohodla se s  krajem a  Státním 
fondem dopravní infrastruktury, že 
v rámci rekonstrukce krajské silni-
ce 602 se udělá nad městem u Dol-
ních Radslavic nový kruhový ob-
jezd tak, jak byl plánován. Ten už je 
součástí velkého obchvatu a před-
stavuje ve směru od Třebíče vlastně 
jeho konec. Dnes už tato krajská 
stavba, tedy nejen okružní křižo-
vatka u Radslavic, ale i celá silnice 
až do Jabloňova,  prošla výběrovým 
řízením na dodavatele a bude reali-
zována začátkem a v průběhu roku 
2015.
Dalším úspěchem jednání je zmi-
ňovaná smlouva o  společném 
postupu města a  kraje. Symboli-
zuje společnou vůli obou subjektů 
obchvat postavit. Pokud ji krajské 
zastupitelstvo i zastupitelstvo města 

po prázdninách schválí, je otevřená 
cesta k  získání peněz z  nějakého 
dotačního titulu. „Jednoduše řeče-
no – jednání mezi krajem a  měs-
tem byla úspěšná, měli bychom 
podepsat smlouvu a nastoupí práce 
a činy,“ uzavřel starosta.

Pokračování ze strany 1

Historické slavnosti 
ke 105. výročí 
císařských manévrů
Program:
Sobota 6. září 2014, náměstí:
10.00 zádušní mše – kostel sv. Mikuláše
11.00–11.30  příjezd císaře Františka Josefa I. – přivítání staros-
tou a městskou radou
11.30–12.00 c. k. Kadetní hudba
Zámek – pódium na nádvoří:
13.00–13.30 kapela Kabrňáci
13.30–14.00 Divadlo eMILLIon
14.00–14.30 nástup a představení všech jednotek, příjezd císaře
14.30–15.00 kejklíř Pupa
15.00–16.00 bojová operace v parku, na pódiu Kabrňáci
16.30–17.00  módní přehlídka
17.00–17.30  Divadlo eMILLIon
17.30–18.00  nástup vojenských jednotek
18.00–18.30  c. k. Kadetní hudba
Náměstí večer:
Soutěž 4 klíče k velkomeziříčské bráně, tentokrát v duchu císař-
ských manévrů

Neděle 7. září 2014
Zámek – pódium na nádvoří:
10.00–10.30 nástup vojenských jednotek, c. k. Kadetní hudba
10.30–11.00  historická kola J. Zimovčák
11.00–11.30  kejklíř Pupa
11.30–12.00  kapela Vysočinka
12.30–13.00  Komedianti na káře - divadlo pro děti
13.00–13.30  přehlídka dobových kostýmů
14.00–15.00  bojová operace v parku, na pódiu Vysočinka
15.00–15.30  Železný Zekon - silácká show
15.30–16.00  kejklíř Pupa
16.00–17.00  nástup vojenských jednotek, dekorování císařem 
a starostou města
17.00–17.30  c. k. Kadetní hudba

Prohlídky zámku v dobových kostýmech, vojenské ležení, císař-
ský stan, polní kuchyně, pekárna,  flobertková střelnice, stylová 
kavárna, vojenský hostinec, historické automobily, fotografický 
ateliér.
Změna programu vyhrazena.                                                       -muz-

Velkomeziříčské muzeum 
připravilo výstavu ke 100. 
výročí vypuknutí první svě-
tové války. Otevřena bude až 
do 28. září.

Příchozí si mohou prohlédnout 
přilby, útočné nože, bodáky, pa-
trontašky, identifikační znám-
ky vojáků či předměty ruských 
zajatců pracujících na  Velko-
meziříčsku. Nechybí také ukáz-
ka z  numizmatické sbírky, kdy 
vybrané mince reprezentují 
jednotlivé válčící státy. 
Opomenut není ani život civi-
listů – kuchyňské váhy připo-
mínají přídělový systém, který 
byl kvůli váznoucímu zásobo-
vání zaveden v dubnu 1915. 
Trojrozměrné předměty jsou 
doplněny množstvím archiv-
ního materiálu. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout originály 
nejrůznějších vyhlášek, váleč-

ných přikázání a  nařízení. Si-
tuaci na válečném poli pak do-
kumentují například fotografie 
Vilíma Vilímka, který působil 
jako válečný zpravodaj. Nechy-
bí rovněž zápisky, deníky a ko-
respondence přímých účastní-
ků války.
Pro návštěvníky muzea je vý-

stava součástí prohlídkové 
trasy, ostatní zaplatí desetiko-
runové vstupné. Výstavní sál je 
v  srpnu otevřen denně kromě 
pondělí, a to od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin. V září je otevírací 
doba zkrácena do 16 hodin.

Text a ilustrační foto: 
Muzeum Velké Meziříčí

Výstava připomíná 1. světovou válku

Kudy povede 
4. etapa obchvatu?
Od křižovatky na Dolní 
Radslavice, přes přemostěné 
údolí Františkova, pak 
mezi betonárkou a domky 
v Křenici, až na silnici již 
hotového obchvatu na Třebíč.
Jde tedy o propojení silnice 
II/602, resp. dálničního sjezdu 
D1 Velké Meziříčí – východ 
se silnicí II/360 směr Třebíč  
jinudy, než po ulici Karlov 
a K Novému Nádraží.     -red-

-ran-

100 let od tragického atentátu v Bosně a od 
vypuknutí první světové války (4)
Princip vyskočil z  davu diváků 
stojících na chodníku a vypálil dvě 
smrtící rány. Zapomeňte na  do-
mnělých „sedm kulí jako v  Sa-
rajevu“, o  nichž se jakoby mluví 
v Osudech dobrého vojáka Švejka 
za  světové války… Svou akci pro-
vedl bleskově a  z  bezprostřední 
blízkosti, prý snad dokonce opřen 
o  rezervní pneumatiku připevně-
nou k  pravému boku Harrachova 
automobilu (?). Nahrála mu náho-
da: guvernér Potiorek, který uviděl, 
že auto jedoucí vepředu odbočuje 
podle původního plánu do  ulice 
Františka Josefa a  že i  šofér hlav-
ního vozu Leopold Lojka začíná 
stáčet volant doprava, tleskl téhož 
do  ramene a  chtěje jeho manévr 
opravit, přinutil ho nakrátko zasta-
vit a zařadit zpátečku, aby se znovu 
dostali do osy nově stanovené tra-
sy. K couvání už ale vlastně ani po-
řádně nedošlo… Jedna Principova 
kulka probila karosérii – tedy přes-
něji řečeno proletěla dvířky auta 
a zasáhla těhotnou vévodkyni Žofii 
do podbřišku; druhá skončila v ar-
civévodově krku. Žofiiny letní šaty 
se u slabin zalily krví, stejně tak se 
krví zbrotil i límec parádní unifor-
my Františka Ferdinanda.
Jeho slavnostní klobouk s  fedr-

pušem, chocholem ze zelených 
kohoutích per, se svezl na  stranu. 
Stačil sice ještě svou manželku 
prosit, aby mu neumírala a  zů-
stala žít pro jejich děti, ale to bylo 
všechno – a všechno bylo marno. 
Hrabě Harrach vytáhl svůj bílý 
kapesník a otřel následníkovi krev, 
která mu vytryskla zpod hustého 
kníru či spíše zpoza rtů, ovšem to 
otření krve kapesníkem už byl jen 
takový výraz zmatenosti, zoufalství 
a  naprosté bezmoci. Pomoci už 
žádné nebylo a  být ani nemohlo. 
Vévodkyně odešla z  tohoto světa 
ještě o něco dříve než její urozený 
choť. Harrachův automobil řízený 
Lojkou se pak horko-těžko probí-
jel skrze všeobecný zmatek pryč 
a rychle mířil ke Konaku, což byla 
budova úřadu zemské vlády – kde 
bylo o pár chvil později konstato-
váno, že dokonáno jest.
Principa mezitím mlátili a  řezali 
policisté a důstojníci hlava nehlava, 
a to i tasenými šavlemi a z pouzd-
er vytaženými pistolemi; současně 
ho ale museli chránit před rozlíce-
ným davem, který by atentátníka 
okamžitě zlynčoval až k smrti, což 
by jistě nebylo žádoucí – neboť by 
tím byl znemožněn výslech viníka 
a  mohlo být zmařeno vyšetřování 

celého zločinu a jeho temného po-
zadí.
A  pozadí tohoto případu temné 
opravdu bylo, a  to velice a  velmi, 
ne-li až příliš. Vyšetřující orgány 
v  Sarajevu si vedly na  svou dobu 
skutečně dobře, zejména pak 
soudce Leo Pfeiffer (viz nedávno 
uváděný rakousko-český televizní 
film „Sarajevo 1914“); jenomže 
politici si žádoucí výsledky vyšet-
řování jednak stanovili už předem, 
jednak si později ony reálné upra-
vili, pozměnili a  využili k  obrazu 
svému, a  to obzvláště vídeňský 
dvůr a  rakousko-uherská vláda, 
chtějíce tak zavraždění všeobecně 
neoblíbeného následníka trůnu 
využít pro své vlastní mocenské 
touhy a  militaristické, imperiální 
zájmy, ambice a choutky na Balká-
ně, totiž zejména vůči Srbsku.
Bomby ve  výbavě všech zadrže-
ných spiklenců ovšem skutečně 
byly srbské provenience – a jejich 
browningy pocházely z výrobního 
sortimentu zbrojovky v Kragujev-
ci, což sice bylo krajně neopatrné, 
jenže jiné zbraně nežli právě srb-
ské atentátníci asi ani sehnat, ani 
dostat nemohli. Ostatně, vždyť je 
jimi vybavila samotná Černá ruka, 
srbská teroristická a  nacionalis-

tická organizace, kterou vytvořili 
nevyzpytatelní důstojníci vzešlí 
z  řad někdejších královrahů, ale 
také z oddílů komitů a z bělehrad-
ské vojenské tajné služby. Někteří 
z nich se podíleli jak na zavraždění 
srbského krále Alexandra I. Ob-
renoviče a  jeho manželky Dragy 
Mašínové v Bělehradě r. 1903, tak 
i stáli v pozadí sarajevského aten-
tátu v r. 1914. 
S  vědomím i  požehnáním náčel-
níka srbské tajné služby Dragutina 
Dimitrijeviče, jenž byl pro svou 
býčí šíji nazýván také „tajemný 
plukovník Apis“ (Apis je posvátný 
býk starých Egypťanů), dal major 
Vojislav Tankosič, velitel Černé 
ruky i  komitů, dovolení či pokyn 
veteránovi balkánských válek Mi-
lanu Ciganovičovi, aby na  vojen-
ském polygonu u  bělehradského 
parku Topčider tajně vycvičil 
hlavní atentátnickou trojku pro 
akci v Sarajevu – mladé bosenské 
emigranty Gavrila Principa, Ned-
jelka Čabrinoviče a Trifka Grabe-
že. Zdokonalovali se tam jak v há-
zení ručních bomb, tak ve  střelbě 
z  pistole, přičemž samotnému 
Principovi prý to příliš nešlo.                    
(Dokončení příště.)

Vladimír Pařil

řáDky NA NEDĚLi Bohoslužby
„Šílenec“ Neposkvrněné
…tímto způsobem pojmenovali jed-
nou písní jednoho člověka polští kato-
líci XX. Století, a to nejenom kvůli jeho 
veliké mariánské zbožnosti. Dovolil 
bych si vzpomenout onu srpnovou 
dobu „šílenství“ jednoho světce, kně-
ze, řeholníka minoritu, filosofa, teolo-
ga, misionáře a především mučedníka 
– Maxmiliána Marie Kolbeho.
Narozený v  roce 1894 jako Rajmund 
Kolbe. V řádu dostává jméno Maxmi-
lián. Knězem se stává v Římě. Po dok-
torátu v Římě se vrací do Polska, kde 
plný energie a  nadšení používaje 
nejmodernější sdělovací prostředky, 
rozšiřuje úctu k  Neposkvrněné Pan-
ně Marii. Totéž dělá během šesti let 
v Japonsku. Ale to největší „šílenství“ 
teprve mělo přijít. V  polovině září 
1939 je uvězněn poprvé. Na jaře 1941 
podruhé. Na  konci července 1941 se 
v  KL Auschwitz stává zvlaštní udá-
lost – kvůli útěku jednoho vězně bylo 
rozhodnuto, že 10 jeho spoluvězňů 
zemře hladem. Při večerním nástupu 

je velitel Fritzsch vybírá. Do „bunkru 
smrti“ je zvolen František Gajownic-
zek, manžel a  otec početné rodiny. 
V tu chvíli Maxmilián Kolbe neohro-
ženě předstupuje před velitele a prosí, 
aby mohl jít na smrt místo něj. Velitel 
souhlasí. Dva týdny bez sousta i kapky 
vody v hladomorně čeká na smrt. Dne 
14. 8. je usmrcen fenolovou injekcí.
Po  smrti, během přípravy jeho bla-
hořečení a potom svatořečení někteří 
tvrdili, že jeho chování mělo nejspíš 
psychologické důvody – pomýšlel asi 
na  sebevraždu. Svědkové vyprávějí 
souhlasně, že z bunkru hladu se ozý-
valy nábožné písně a  modlitby, které 
organizoval a vedl právě otec Maxmi-
lián. To je nejpádnější argument proti 
úvahám o  údajných “možných sebe-
vražedných” myšlenkách světce. Du-
ševně zlomený sebevrah se nikdy takto 
nechová. Prostě to bylo jeho „šílenství“ 
– nemyslet na  sebe, ale na  druhého. 
A  tak možná takového „šílenství“ si 
přejme pro dnešní svět.

P. Lukasz Szendzielorz

Středa 20. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Mostiště 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Čtvrtek 21. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Pátek 22. 8.: 8.00 mše sv. – host, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. 
L. Sz. Sobota 23. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Lavičky 8.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 24. 8.: 7.30 mše sv. – host, 
9.00 mše sv. – host, 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Martinice 11.00 poutní mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 22. 8. Horní 
Bory 18.15 mše sv. – o. L. Sz., 24. 8. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Pátek 14.00–15.30 příležitost ke  svátosti smíření 
a pokání, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, mše sv. v domo-
vě pro seniory nebude. Sobota 19.30 Špitálek – předáška CENAPu 
o sexualitě v manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. 
V sobotu 23. 8. – autobusová pouť na Velehrad, více info na faře.

Kradl na železniční trati
Policisté z VM pátrají po pachateli, který 16. 8. po 21. h kradl na že-
lezniční trati Velké Meziříčí – Křižanov. Na trati v katastru obce Koz-
lov demontoval a odcizil stykový transformátor vč. propojovacích 
kabelů. Poškozené společnosti způsobil škodu za 40 tis. Kč a navíc 
narušením obecně prospěšného zařízení způsobil snížení bezpeč-
nosti na železniční trati. Policisté místo krádeže ohledali a případ za-
dokumentovali. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření 
z přečinu krádeže a přečinu poškození a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení a celý případ dále prověřují. –PČR–



stRana 4 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 29 | 20. sRpna 2014 stRana 5 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 29 | 20. sRpna 2014

■ Pšenici, 1 q/400 Kč. Dále pro-
dám brambory, odrůda Laura 
(červené). Tel.: 731 136 395.
■ Prase doma krmené. Dále pro-
dám ječmen z letošní sklizně, slá-
mu ječmennou, malé balíky. Tel.: 
566 544 005.
■ Česnek „paličák“. Odrůdy 
Vekan, Dukát, Karel (novinka). 
Cena 150 Kč za kg. Dále prodám 
sazenice jahod 4 kč za  kus. Tel.: 
605 981 347, Lavičky.
■ Dětskou postel z masivu s po-
stranicemi, d. 140 cm, š. 70 cm, v. 
35 cm. Tel.: 776 238 150.

■ Okružní pilu, cena dle doho-
dy. Dále prodám veškeré vnitř-
ní plasty na  octavii, čelní sklo 
a  zadní nárazník, levně. Tel.: 
739 902 188.
■ Švestky Najbolja, Lepotica, 
Garovská – ovocné stromky. 
Tel.: 608 715 020.
■ Česnek, kvalitní český, vypěs-
tovaný u  nás na  Vysočině. Jde 
o  modrý paličák výrazné a  ost-

ré chuti. Při dobrém uskladnění 
vydrží do další sklizně. Cena 150 
Kč/kg. Tel.: 602 396 592.
■ Stůl jídelní, ovál, délka 110 cm 
na  silné soustružené noze a  4 
židle, masiv, zakázková práce, 
světlé dřevo – olše. Nevhodný 
dar, je pro nás malý, používaný 
6 měsíců. Prodám za  polovinu 
původní ceny – za 5.000 Kč. Tel.: 
728 790 016.
■ El. motor patkový, 14 koní, 
levně. Dále prodám Tritikále 1 q 
330 Kč. Tel.: 604 112 330.
■ Škodu Felicia 1,3 LXi, r. v. 1996, 
zelená, garážovaná, STK 9/2015, 
10 tis. Kč. Tel.: 728 508 761.
■ Sloupy na železnou konstrukci 
s patkami, průměr 15 cm a délka 
4,5 m – 12 kusů. Cena dohodou. 
Tel.: 774 840 099.
■ Prodám nebo vyměním trak-
tor RS09 za starý motocykl Jawa 
nebo Zetka, případně dohodou. 
Tel.: 737 811 674.
■ Pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ Hotové šalování na  schody. 
Cena dohodou. Tel.: 724 063 930.
■ Pánský tmavý oblek vhod-
ný do  tanečních. Velikost D24 
na  výšku 172–4 cm, obvod pasu 
86 cm, délka kalhot 102 cm, ru-
kávů 62 cm, saka 76 cm. Tel.: 
604 416 211.
■ Sekačku Jikov. Tel.: 776244 164.

■ Sekačku MF – 70. Tel.: 
603 175 774.
■ Skútr Tatran 125 ve  špatném 
stavu s  tech. průkazem nebo jen 
doklady. Tel.: 774 868 024.

■ Malotraktor VARI-TERA 
za  rozumnou cenu, předem dě-
kuji za nabídku. Tel.: 777 428 234.

■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Staré foťáky Flexaret, Kamarád, 

Pentakol i jiné značky. Dále staré 
bankovky z  období totality. Tel.: 
737 811 674.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-
bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Vyměním dvourychlostní 
babetu za  jawu nebo ČZ. Tel.: 
737 811 674

■ Prodám byt 3+1 ve  VM 
po  kompletní celkové rekon-
strukci vnitřní i  venkovní, 3. 
patro, výtah, jižní strana, za-

stávka 30 m, Bezděkov. Cena 
1.569.000 Kč. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám RD v  Oslavici – 
790.000 Kč, RD ve Velkém Mezi-
říčí 5+1, RD u Měřína 790.000 Kč, 
zahradu na  Fajtově kopci 1  000 
m², stavební pozemky ve Velkém 
Meziříčí a okolí. Domy na klíče. 
Tel.: 605 054 470. RK nevolat.
■ Prodám zahradu u mostišťské 
přehrady, 850 m², 300 m od  ne-
mocnice, 300 m od  vody, u  po-
zemku je voda, elektrika, oplo-
cení, klidná lokalita, krásný velký 
pozemek. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 731 457 371.
■ Prodám stavební pozemek 
ve Velkém Meziříčí, cena 590 Kč/
m², při rychlém jednání sleva. 
Tel.: 605 054 470.
■ Prodám RD ve  Velkém Mezi-
říčí, 2×3+1, klidná část, pozemek 
1109 m², garáž, blízko centra. 
Tel.: 777 346 584.

■ Obec Dolní Heřmanice nabí-
zí  mladé rodině pronájem bytu 
v bytovém domu č. 137 v Dolních 
Heřmanicích. Velikost 2+1, byt I. 
kategorie, obytná plocha 60 m2,  
měsíční nájemné 3.150 Kč. Zá-
jemci hlaste se na OÚ v Dolních 
Heřmanicích.
■ Pronajmu byt 2+kk mezonet, 
na ul. Školní, vše jižní strana. Mi-

nimální náklady na  topení, cena 
5.000 Kč/měs. + energie. Od 1. 10. 
2014. Tel.: 776 319 525.
■ Pronajmu byt 3+1 na  ul. Krš-
kova. Volný ihned, dle potřeby 
zařízený. Nájemné 4.200 Kč + in-
kaso. Tel.: 604 694 342.
■ Pronajmu 3+1, starší chalupa. 
Tel.: 734 588 391.
■ Hledám podnájem ve VM nebo 
blízkém okolí, nejlépe u ženy, kte-
rá žije sama, pomůžu s opravami. 
Tel.: 605 324 297.
■ Pronajmu studentům – kama-
rádům třípokojový byt v  Brně 
- Žabovřeskách v blízkosti trolej-
busové zastávky. Tel.: 731 590 943. 
■ Nabízím pronájem bytu 2+1 
na  ulici Bezděkov ve  VM. Volný 
od září 2014. Tel.: 603 383 699.
■ Pronajmu nový byt 1+kk na ul. 
Školní ve Velkém Meziříčí. Volný 
ihned. Tel.: 602 572 603.
■ Pronajmu nebytové prostory 
75m² na  frekventovaném místě 
na  ulici Hornoměstská. (Vhodné 
např. pro vzorkovou prodejnu, vi-
notéku atd.). Tel.: 732 421 597. 
■ Pronajmu byt 3+1, pěkný, slun-
ný, panelový, 70 m², částečně zaří-
zený. Ulice Poštovní. Po částečné 
rekonstrukci. Volný od  července 
2014. Tel: 775 333 449.

Objednáváme kvalitní 17týdenní nosnice. 
Odběr září. A. Novotný, Hrbov 42. 

Tel.: 737 477 773.

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Prodám Koupím

Vyměním

Nemovitosti

Pronájmy

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 
C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Příjem inzerce tel.: 739 100 979, e-mail 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Technické služby VM s. r. o.
PŘIJMEME do týmu:

DĚLNÍKA – ŘIDIČE
Požadavky: zodpovědnost, flexibilita
     spolehlivost, ŘP sk. C, platný Profesní průkaz
dále
DĚLNÍKA NEBO DĚLNICI NA ÚKLID NÁMĚSTÍ V SOBOTU 
A V NEDĚLI
Pracovní doba 6.00–9.00 hodin. 
Vhodné jako přivýdělek pro starobní důchodce
Požadavky: odpovídající zdravotní stav, spolehlivost
     zodpovědnost

Informace na tel.: 566 782 601, 724 281 452, e-mail: ts@vm.cz

DOUČÍM ANGLiČTiNU
tel.: 608 662 781

ÚKLIDOVÁ FIRMA PŘIJME 
UKLÍZEČKU 

na stálý úklid ve Stránecké 
Zhoři. Práce o víkendech 

cca 5 hodin/den + občasný 
záskok v týdnu. 

Tel.: 777 608 980

Dlouholetá a stabilní �rma na českém trhu ULYXES BETON s.r.o.. , výrobce a dodavatel betonových výrobků, hledá 
pracovníky se zaměřením ve stavebnictví  do výroby (možnost zaučení).

Více ifnormací na tel. čísle 604 206 805, info@ulyxesbeton.cz
www.ulyxesbeton.cz

ulyxes
beton

Petráveč 62, 594 01  Velké Meziřičí

Přijmeme
pracovníky se zaměřením 
ve stavebnictví do výroby 

(možnost zaučení). 
Více info na tel.: 604 206 805 

info@ulyxesbeton.cz
www.ulyxesbeton.cz

Ústav sociální péče Křižanov
vyhlašuje výběrové řízení pro pracoviště 

ve Velkém Meziříčí 
na pracovní pozice:

▶ VEDOUCÍ DOMÁCNOSTÍ
▶ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
▶ PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Bližší informace k  požadavkům na  jednotlivé pra-
covní pozice a pro podávání přihlášek k výběrovému 
řízení najdete na internetových stránkách 
www.uspkrizanov.cz

Kontaktní osoba ÚSP Křižanov: 
Mgr. Eva Příhodová,

tel: 774 446 503, e-mail: metodik@uspkrizanov.cz

Ústav sociální péče Křižanov
vyhlašuje výběrové řízení pro pracoviště 

v Bystřici nad Pernštejnem na pracovní pozice:
▶ VEDOUCÍ DOMÁCNOSTÍ
▶ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
▶ PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
▶ VŠEOBECNÁ SESTRA
Bližší informace k požadavkům na jednotlivé pracovní pozice a pro 
podávání přihlášek k  výběrovému řízení najdete na  internetových 
stránkách www.uspkrizanov.cz

Kontaktní osoba ÚSP Křižanov: Mgr. Eva Příhodová, 
tel: 774 446 503, e-mail: metodik@uspkrizanov.cz

JAZYKOVÉ  KURZY 
VELKÉ  MEZIŘÍČÍ

▶ skupinové kurzy
    pro 2–6 osob
▶ individuální kurzy
▶ doučování studentů
▶ příprava ke zkouškám
▶ konverzační kurzy
Zápisy do kurzů ZAHÁJENY!! 

ECO Velké Meziříčí
p. Procházková
tel.: 602 325 108

www.eco-vyukajazyku.cz
HR_univerzal_9krizu-jih_A4.indd   1 07.08.14   14:24

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 
10.– 17. září 2014

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci 
s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, prv-
ním stárkem a stárkou, bítešskou chasou, Muzejním 
spolkem Velkobítešska a národopisným souborem 
Bítešan, místními organizacemi a spolky srdečně 

zvou na Tradiční Bítešské hody. 
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STŘEDOVĚKÝ 
PODVEČER

sobota 23. srpna od 16 hodin, 
Farní zahrada Křižanov.

Připraveno je chutné občerst-
vení, soutěže pro děti i dospělé, 
hudební pohodu zajistí koncert 

skupiny Pocity.

SPOLEČENSká RUbRikA

Vzpomínky

❧ „Odešel tiše, všechny nás měl rád, nám zbývá jenom kytičku na hrob 
dát a jenom s modlitbou na rtech tiše vzpomínat.“ ❧ 
Dne 25. srpna uplyne 5 roků, co odešel tam, odkud není návratu v den 
svých 64. narozenin pan

 Josef Stoček z Pohořílek.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

❧ Zlaté slunce za hory zašlo, tma 
se vkrádá do polí, srdce Tvé si jiný 
domov našlo, a víc už Tě nic nebo-
lí. Těžko se s Tebou loučilo, těžké 
je bez Tebe žít. Smutný je ten čas.
Jak rád bych Tě viděl 
a slyšel Tvůj hlas. ❧

Včerejšek, 19. srpna 2014 byl 
dnem 4. smutného výročí úmrtí 
mé milované manželky, paní 

Emilie Kordulákové 
z Jívoví.

❧ Těžko je zapomenout, když 
slzy v očích stojí, těžko je vzpomí-
nat, když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí, je to ovšem 
zdání, stále je v srdci bolest a tiché 
vzpomínání. ❧
Kdo ve  svém srdci pro nás tolik 
lásky měl, ten s námi žije dál, ten 
nezemřel.
Dne 13. 8. 2014 jsme vzpomněli 
na 5. smutné výročí, kdy nás na-
vždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček, pan 

Karel Mateja.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina. 

❧ Odešla jsi tiše, bez slůvka roz-
loučení, tak náhle, že až těžko 
k uvěření. Čas prý rány hojí, je to 
ovšem zdání, stáje je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání. ❧
Dne 22. 8. 2014 uplynulo 14. 
smutné výročí úmrtí paní 

Jany Mejzlíkové 
z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají 
rodiny Mejzlíkova, Savvinova 

a děti s rodinami. 

DISCO s DJ BONDEM 
27. 8. od 17 do 21 hodin v sále 

luteránského gymnázia (náměstí 
ve Velkém Meziříčí) Určeno pro 

žáky od 10 do 15 let. 
Vstupné:  40 Kč. 

Pořádá JC Velké Meziříčí. 

Ke dni 31. 8. 2014 jsem byla odvolána z funkce ředitelky 
Domova pro seniory Velké Meziříčí.
Touto cestou chci poděkovat rodinám našich klientů, zástupcům 
spolupracujících organizací a  úřadů, a  v  neposlední řadě svým 
kolegyním a  kolegům z  domova za  skvělou spolupráci, pomoc 
a podporu. Bez vás všech bych svoji práci nebyla schopna vyko-
návat a bez vás by našim klientům nemohla být poskytována péče 
na tak vysoké úrovni.
Jsem vděčná za to, že jsem vás mohla potkat, spolupracovat 
a 10 let života společně s vámi všemi jít.
Přeji vám do dalšího života hodně štěstí, zdraví a hodné lidi 
kolem sebe.

Mgr. Helena Chalupová

Poděkování

S láskou a úctou vzpomíná manžel.
V mém srdci zůstáváš dál, je to, jako bys stála opodál.

❧ Mít tak osud, jako má strom,
zapustit kořen, vyrůst a zrát.
Po smrti ještě suchými větvemi
oživit oheň, svítit a hřát... ❧

Dne 25. srpna 2014 uplyne 10 
let, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, pan

Karel Bartík z Pustiny.

Vůle osudu byla silnější než naše 
nejvroucnější přání...

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 19. srpna by se naše babi 

Jiřina Drachovská dožila 80. narozenin.
Připíjíme na Tvé „zdraví“. 

Mirek, Iva s Wernerem, Mirek s rodinou

80.

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 13. 8. 2014 uplynulo 5 let, co 
nás navždy opustil tatínek, man-
žel, dědeček, pan 

František Starý 
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají manželka, 
synové a dcera s rodinou.

❧ Čas neúprosně plyne dál 
a nevrátí, co jednou vzal.
Však zůstává nám pevná víra,
kdo v srdci žije, neumírá. ❧

Dne 29. 8. 2014 si připomínáme 
páté smutné výročí úmrtí naší 
drahé manželky, maminky a ba-
bičky, paní 

Emilie Kafkové z Mostišť.
Za tichou vzpomínku děkují 

a s úctou a láskou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 23. srpna 2014 uplyne 15 let od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, paní 

Terezie Kučerová z Geršova. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 31. srpna je úmrtní den 
pana 

Josefa Kyjánka, 
rodáka z Velkého Meziříčí. 

Nechť naši přátelé vzpomenou 
s námi.

Manželka a dcera s rodinou.

 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VÁS ZVE NA 

DNY ZDRAVÍ 
TÉMATEM LETOŠNÍHO ROČNÍKU JE 

DÝŇOVÁNÍ 12. 
ROČNÍK 

VE ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ 2014 OD 9.00 DO 17.00 HODIN 
Dopolední program na pódiu: 
 9.00 Zahájení starostou města 
 

 9.15   Dcery Matky Země – představení pro děti 
mateřských škol 

 

10.00  Vanda a Standa – program pro děti 
 

11.00  Ukázka občanského sdružení Agility Velké 
Meziříčí 

Odpolední program na pódiu: 
12.00  Vystoupení dětí z DDM Velké Meziříčí 

(Country tance,  Crazy team, Mažoretky  
a Orientální tance) 

 

13.00  Kapela Šafářanka – Křižanov 
 

16.00  Tai chi Velké Meziříčí  

Doprovodný program během dne: 
Výtvarná dílnička pro nejmenší a jejich rodiče, ochutnávka dobrot 
z dýní, soutěže zručnosti, demonstrační úl, ochutnávka medu, 
podzimní dekorace z dýní, měření tlaku a tělesného tuku, prezentace  
a propagace, nabídka různých regionálních produktů, bylinek aj. 

Od 17.00 hod. se v Jupiter clubu uskuteční přednáška 
Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské – Zdraví člověka 
z pohledu tradiční čínské medicíny. Přednáška bude 
ZDARMA. 
V průběhu celého týdne budou pořádány další akce v DDM 
Velké Meziříčí, Chaloupky Velké Meziříčí, Kopretina - 
centrum pro rodiče s dětmi aj. 

Tímto děkujeme všem, kteří na akci spolupracují: 

Happy sport club uvádí

Happy sport club uvádí

SETKÁNÍ SE ŠAMANKOU
Na téma – světlo na konci tunelu aneb co bylo a co bude
Vysílali úspěšný pořad Záhadář na Hitrádiu Vysočina...

Nyní jedou za vámi s povídáním o životě, smrti 
či nadpřirozených schopnostech.

Jirka Doležal – moderátor věřící jen v to, co vidí
Taisha Tauma – šamanka tělem i duší
Nenechte si ujít jedinečnou talk show, na které si 
tři z vás budou moci nechat zdarma vyložit karty 
na vámi zvolené téma.
Předprodej vstupenek: 
Happy sport club, Zdenky Vorlové 21, VM
Buffalo, Radnická 6, Velké Meziříčí, 
Studio Taisha, U Viaduktu 9, Jihlava.
Vstupné 80 Kč.
23. srpna 2014 v 19.00
kavárna Happy sport clubu Velké Meziříčí
Zdenky Vorlové 21
www.samanizmus.cz

Poděkování

POUŤOVÉ VÝLETY 
V MARTINICÍCH:
ACCORT – 22. 8. 

FÁZE – 23. 8.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit svůj obdiv a veliké poděkování 
manželům Mirkovi a Lence Jágrikovým a paní Evě Mikiškové, 
kteří každoročně již několik let s velkou obětavostí a láskou pořádají 
ve svém osobním volnu letní tábory pro mladé hasiče.

Milada a Michal Troščákovi

Poděkování pořadatelům letního tábora
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4 kLÍČE k VM 
bRáNĚ

Jupiter club VM pořádá 
ve  spolupráci s  Muzeem 
VM, městysy Měřínem 
a Křižanovem a městy Vel-
ká Bíteš a  Velké Meziříčí 
již 22. ročník tradiční sou-
těže 4 KLÍČE K  VELKO-
MEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ. 
Náměstí, Velké Meziříčí, 
6. září od 19.30. Program: 
Císařské manévry
11–12 h program na  ná-
městí, 15–17 h show 
na zámku.
Soutěž 4 klíče na náměstí: 
19.30 h nástup družstev 
pod vedením starostů. 
Programová show: Kej-
klíř Pupa, Chůdokapela, 
přehlídka dobových kos-
týmů. 21.45 Kabát revival.
                                        -zh-

Konec léta v Moravci na Vysočině je spojen i  letos s  výstavou květin 
a umění v sále kulturního domu. Leto s proběhne o víkendu 23. a 24. 
srpna. Při návštěvě výstavy na vás zapůsobí dokonalé propojení květin 
a  obrazů i  keramiky s  kvalitním aranžováním. Můžete obdivovat ne-
všední lásku, kterou věnují vystavovatelé svým koníčkům, bez ohledu 
na čas. Hlavními vystavovanými květinami jsou jiřinky, mečíky a růže 
ve špičkových sortimentech. Jiřinky vystavují 3 členové specializované 
organizace Dagly,  mečíky 3 členové Gladirisu a růže v perfektním sor-
timentu pan Petruželka z Malochýně u Chotěboře. Pestrá krása květin 
je vkusně spojena se zádumčivou krásou obrazů z Vysočiny od Renaty 
Buršíkové ze Sazomína a Vlasty Jindrové ze Sázavy. Opravdovou lahůd-
kou pro návštěvníky je keramika paní Sedlákové z  Jitkova a užitková 
keramika od bratrů Nejedlých z Kunštátu. Pěkná aranžmá ze sušených 
květin a drobné výrobky představí paní Vencálková z Velké Losenice.

Pokojové květiny a různé zahradní rostliny od ing. Rozmarínové z Víd-
ně a  pana Hanáka z  Rožné můžete nejen obdivovat, můžete i  dobře 
nakoupit s doporučením pro vhodné pěstování. Bonsaje včetně před-
vedení práce s nimi, představí člen klubu bonsajistů z Velké Bíteše, pan 
Pavlar. Krásnou sbírku kaktusů a sukulentů ukáže pan Binder z Bystřice 
nad Pernštejnem. Kvalitní dřevořezbu můžete vidět od Zdeňka Berana 
ze Sázavy, paličkovanou krajku od paní Koukolové z Moravce, drobné 
ruční práce od  paní Šiborové z  Bystřice nad Pernštejnem. Zahradní 
nábytek vystavuje pan Musil z Rudy. Můžete si koupit nebo objednat. 
Na památku si můžete ještě koupit zdobené perníčky od Lucie Krejčové 
z Pikárce. Přijeďte prožít nezapomenutelný konec léta do krásné a upra-
vené obce mezi květiny a umění. Spousta zajímavostí a památek v okolí, 
kraj je plný rybníků a lesů. 

Břetislav Roudenský (článek je součástí placené inzerce)

Pozvánka na výstavu květin a umění do Moravce

Pátek 22. 8. v 20 hodin – skupina 
ALOBAL
Sobota 23. 8. v  18 hodin – 
FOUR COVERS – koncert akus-
tické skupiny. V  případě deště 
v kině JC.
Neděle 24. 8. od 13 do 16 hod
LUTERÁNSKÉ GYMNÁZIUM
POCTA MORAVSKÉMU HO-
RÁCKU – vystoupení folklor-
ních souborů Horácký Medři-
čan, Bajdyš z  Třebíče, soubory 
z  Březníka. Ochutnávka horác-
kých pokrmů ZDARMA! 
24. 8. v 18.00 – ŽALOZPĚV
V případě deště v kině JC.
Čtvrtek 28. 8. v  17.30 hodin – 
T.E.P a MySami 
Pátek 29. 8. v 18 hodin – rocko-
vá kapela Simply Fight. Sympho-
nic-metal. skupina Alia Tempo-
ra a  rock-metalová skupina CK 

Band (všechny z Brna). V přípa-
dě deště zrušeno.
Neděle 31. 8. v 13.30 hodin
ACCORT
V případě deště zrušeno.
Pátek 5. 9. ve 14 hodin
ONE OF US – VZDĚLÁVÁNÍ 
VEŘEJNOSTI: Účastníci projektu 
One of Us z Polska, Švédska, Litvy, 
Itálie a ČR pomoci nástrojů nefor-
málního vzdělávání přiblíží veřej-
nosti problematiku lidských práv, 
rasismu a xenofobie.
Sobota 6. 9. 
4 KLÍČE K  VELKOMEZIŘÍČ-
SKÉ BRÁNĚ, soutěžní klání 
Vel. Meziříčí, Křižanova, Měřína 
a Vel. Bíteše. Soutěž je proložena 
kulturními vstupy.
Změna programu vyhrazena! -zh-
Aktuálně sledujte: www.mes-
tovm.cz, sekce kulturní léto.

VELkOMEziřÍČSké kULTURNÍ LéTO 2014 Zveme všechny děti a rodiče 
na DĚTSKÝ DEN
loučení s prázdninami

sobota 30. 8. 2014 od 15 h
na Letné (hasičské hřiště)
Pořadatel: KDU-ČSL

Na co se můžete těšit:
– hry a soutěže
– opékání špekáčků 
(Občerstvení zajištěno.)

-placená inzerce-

kiNO JC – SRPEN

Ve společně prožitých transformačních metodách, se naučíme přesa-
hovat hranice toho, co považujeme za možné. Pokud dokážeme přejít 
přes oheň, padat s důvěrou v ostatní do prázdnoty, přejít bosou nohou 
ostré skleněné střepy atd., dokážeme čelit i dalším výzvám v běžném 
životě a zkušenost vítězství aplikovat dennodenně. Naše vnitřní hrani-
ce se posunou dále, náš potenciál se navýší…
Rituál přechodu přes žhavé uhlí je velmi oblíbený způsob jak si posílit 
sebedůvěru. Překonáním tzv. nepřekonatelného se rozšiřuje nejen stav 
našeho vědomí, ale získáváme větší odvahu k překonávání životních 
překážek a k odvážným životním krokům.
Síla vůle a uvolněná mysl, která je při přechodu bubnováním, tancem 
a společným propojením dosažena, pomůže zvládnout jeho přechod. 
Tím každému účastníkovi vzroste vnitřní sebeodhodlání a víra v sebe.
Program: seznamovací kruh – propojení skupiny, uvolnění a přípra-
va na  bezpečné zdolání následných technik, přechod přes skleněné 
střepy – propojení se zemí a s důvěrou v bezpečný došlap, pády z výš-
ky do náruče ostatních – uvolnění strachů z pádů a z výšek, obnovení 
důvěry v lidi, terapeutický kruh – vložení záměru do přechodu žha-
vého uhlí, odevzdání strachů ohni, očistné rituály, očista kaliforn-
skou šalvějí, rozvibrování těla šamanským bubnem, společné bubno-
vání, rituální a několikanásobný přechod žhavého uhlí.
Cena 1.100 Kč zahrnuje: přípravu a organizaci akce, materiál, celoden-
ní program. Aktivní účast v  popisovaných metodách není povinná. 
I pouhá přítomnost pomůže uvolnit strachy a rozšířit naše limity tak, 
jak jsme ani neočekávali.           -dp- (článek je součástí placené inzerce)

POZVÁNKA 
NA PROŽITKOVÝ DEN 

S PŘECHODEM ŽHAVÉHO UHLÍ
24. 8. OBEC KAMENNÁ  – KOUPALIŠTĚ

Draha Pavlíková, tel.: 606 657 123, studiodraha@seznam.cz,
Pepa Šálek, tel.: 608 731 078, pepa.70@seznam.cz

HC Sokol Křižanov vás zve na 
25. ROČNÍK KŘIŽANOVSKÉHO TRIATLONU
sobota 30. 8. 2014, rekreační středisko DRAK Křižanov

Prezentace 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.

Máte rádi fotbal a  sport vů-
bec? Chcete si jednou týdně 
zahrát fotbálek? Je pro vás 
velký fotbal příliš organizač-
ně a fyzicky náročný?
Malá kopaná Velké Meziříčí 
pořádá již III. ročník ligy malé 
kopané – startuje od září 2014.
Nabízíme technický servis pro 
zápasy na  umělé trávě za  III. 
ZŠ ve VM. Zajistíme rozhodčí 
pro zápasy. Výsledkový servis 
na webu a Facebooku. 
Uzávěrka přihlášení týmů 
do 31. 8. na bilek@mkvm.cz 
nebo tel.: 776 041 060 
– Tomáš Málek.
Los soutěží MKVM v  pátek 
5. 9. v 19.00 na Arelálu Zdra-
ví. Prosíme zástupce týmů, 
aby se dostavili. Bude pro-
stor na doptání se informací, 
diskuze k minulé sezoně, po-
známky k  soutěžním a  disci-
plinárním řádům, atd...
Odevzdání základní soupisky 
prosím nejpozději k  31. 8., 
do  tohoto data jsou i  levnější 
členské příspěvky. Jakékoli info 
na našich kontaktech.           -tm-

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Měřínský kapr 2 – 6. 9. 2014 
na rybníku Nový v Měříně ● Prodej místenek od 4.00 ● Start v 6.00 ● Výsledky 

12.30–13.00 ● Startovné 200 Kč ● Hodnotné ceny, občerstvení. www.rybarimerin.cz

DĚTSKÉ  RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY – 31. 8. 2014 
na rybníku Nový v Měříně ● ● Prodej místenek od 6.00

Start v 7.00 ● ● ● Výsledky 12.30–13.00 ● ● ● Startovné 100 Kč

SFK Vrchovina – FC Velké Meziříčí 0:3 (0:1)
Střelci: 43. a 53. Simr, 59. Demeter. Rozhodčí: Hrůza, Petr, 
Šula. Sestavy SFK Vrchovina: Vítek – Košík (78. Trojánek), 
Sodomka R., Kolařík, Smetana L., Michal, Sodomka P., 
Smetana P., Komínek (65. Šandera), Buchta, Follprecht (46. 
Drdla), na lavičce Skalník, Šmída, Wolker, trenér Štukhejl
FC VM: Invald – Mucha Z., Mucha P. (68. Souček), Šimáček, 
Krejčí – Dufek (70. Havlíček), Smejkal, Berka, Durajka (65. 
Pokorný), Demeter – Simr, na lavičce Simandl, trenér Smejkal
ŽK: Komínek, Follprecht – Šimáček, Smejkal, Krejčí, De-
meter, Souček. ČK: 50. min Michal. Diváci: 320
Vyjádření trenéra Smejkala: Vítězství se nerodilo lehce. Do-
mácí nás v úvodu utkání dostali pod tlak a našim hráčům 
chvíli trvalo než se z jejich bojovností a nasazením vyrov-
nali. Postupně jsme hru vyrovnali a připravili si i několik 
brankových příležitostí a jednu z nich proměnili. O utká-
ní rozhodl začátek druhého poločasu, nedisciplinovanost 
domácího hráče nám nabídla početní výhodu, kterou jsme 
rychle využili. Ve  zbytku utkání jsme se snažili držet víc 
míč pod kontrolou, ale ne vždy se nám to dařilo.

TJ Slavoj Polná - FC Velké Meziříčí 1:1 (0:1)
Střelci: 61. Lančarič – 36. Mucha Z. Rozhodčí: Sed-
láček, Mayer, Ságl. Sestavy: TJ Slavoj – Skočdopole – 
Bambula, Caha, Šuta (58. Klíma), Pražák, Krejčí (70. 
Hron), Kavka, Škacha, Lančarič (75. Vokoun), Kučera, 

Fadrný, na  lavičce Černý a  Vavroušek, trenér Kaplan
FC VM – Invald – Mucha Z., Souček, Šimáček, Krejčí – 
Dufek, Smejkal (80. Malec), Berka, Durajka, Demeter – 
Simr, na lavičce Simandl, Veselý a Havlíček trenér Smejkal 
ŽK: Smejkal, Demeter, Mucha Z. ČK: 26. Souček. Diváci: 272
Úvod utkání patřil domácím, lépe se pohybovali a byli dů-
raznější v osobních soubojích. Ve 2. min se objevil v dobré 
střelecké pozici Lančarič, ale míč dobře nezasáhl. V 7. min 
zahrávali domácí přímý kop, ale Invald si se střelou Kučery 
poradil. V 9. min pronikl do vápna Fadrný, i s jeho střelou si 
náš golman poradil. V 10. min se domácí lavička dožadovala 
po pádu Šuty pokutového kopu, ale rozhodčí souboj jako ne-
dovolený neposoudil. Ve 13. min hledal Demeter nabíhající-
ho Dufka, ale Caha jeho přihrávku zachytil. V 17. min našel 
Smejkal hlavičku Součka, ale ten bránu domácích jen těsně 
minul. V 18. min zahráli domácí Kavkou nebezpečně přímý 
kop na přední tyč, obrana hostů však míč poslala do bezpe-
čí. Ve 26. min trefil Souček Kučeru, následně ho stáhl rukou 
a šel po červené kartě předčasně do kabin. Vyloučení však 
dříve pomohlo hostům, zpřesnili přihrávku a  začali lépe 
kombinovat. Ve 31. min našel Z. Mucha nabíhajícího Simra, 
ale ten domácí bránu minul. Ve 33. min se dostal k zakonče-
ní Bambula, ale s jeho slabou střelou si náš golman poradil. 
Ve 34. min se ve vápně uvolnil Simr, ale jeho zakončení do-
mácím obrana zblokovala. Ve 36. min vystřelil tvrdě Demeter, 
jeho střelu domácí golman vyrazil a Z. Mucha ji hlavou poslal 

do domácí brány 0:1. Ve 38. min se dostal  Simr do úniku, ale 
domácího Skočdopoleho neprostřelil. Ve 39. min zahrál  De-
meter rohový kop, míč přistál na noze Šimáčkovi, ale za bran-
kovou čáru se nedostal. Ve 41. min našel Demeter Simra, ten 
posunul na Durajku, ale ten domácího golmana nepřekonal. 
Ve 45. min pronikl po křídle Simr do vápna, místo přihráv-
ky volným spoluhráčům zakončil střelou z úhlu, ale trefil jen 
boční síť.  Ve 49. min se dostal k zakončení Škacha, ale brá-
nu minul. V 50. min se postavil k přímému kopu za hranicí 
vápna Lančarič, ale bránu přestřelil. V 57. min to byl opět 
Lančarič, který tvrdě vystřelil, ale Invald si s jeho střelou po-
radil. V 61. min se uvolnil na křídle Bambula, našel centrem 
hlavu Lančariče a ten se tentokrát nemýlil 1:1. V 68. min se 
dostal do úniku Simr, domácího golmana ale opět nepřeko-
nal a dorážku Demetera odvrátila domácí obrana na rohový 
kop. Po jeho zahrání se dostal k vyraženému míči Smejkal, 
ale trefil jen domácího hráče. V 70. min pronikl po křídle Z. 
Mucha, našel nabíhajícího Demetera, ale jeho střela skončila 
na břevně domácí brány. V 71. min poslali domácí do váp-
na nebezpečný centr, ale Invald byl pozorný. V 80. min se 
domácí radovali z druhého gólu, ale pro ofsajdové postavení 
dorážejícího hráče nebyl uznán. V 85. min se po rohovém 
kopu Dufka dostal k zakončení hlavou Simr, ale domácí brá-
nu přestřelil. Poslední šanci utkání si připravili domácí hrá-
či, ale hlavičku po rohovém kopu vyrazil Invald, a tak došlo 
k dělbě bodů.                                                                            -myn-

Fotbalové áčko vstoupilo do sezony nejprve výhrou, pak remízou

DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ 
ODPOLEDNE 
V MORAVCI 
23. 8. od 14.00

Pořádá Spolek holek Moravec, 
výtěžek bude věnován dětskému 

oddělení nemocnice 
v Novém Městě na Moravě. 

St 20. 8. – Rio 2 – 18 hodin
Čt 21. 8. – Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel – 20 hodin
Pá 22. a  pá 29. 8. – Zakázané 
uvolnění – 20 hodin

Út 26. 8. ve 20 hodin
a So 30. 8. v 18 hodin
Tři bratři. Rezervace vstupenek 
on-line na  www.jupiterclub.cz, 
prodej na program. oddělení JC.
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bLAHOPřáNÍ

Je to neuvěřitelné jak ten čas běží. 
V úterý 12. srpna se dožil v plné 
svěžesti, zdraví a  hlavně chuti 
do života významného životního 
jubilea – 15. výročí svých pade-
sátin, tedy pětašedesátky, pan 
Svatopluk Pokorný. 
Celý svůj život, a to doslova, spojil 
se sportem, ke kterému jej přivedl 
táta Cyril. A nebyla to jen kopaná, 
ale byl také dobrým hokejistou, 
hrál českou házenou a  dokonce 
jezdil na koni.
V  klubu FC Velké Meziříčí pro-
šel všemi věkovými kategoriemi 
žáky, dorostem a muži. Za B-tým 
mužů začal hrát již v  sedmnácti 
letech a následně se stal dlouhole-
tou oporou i A-týmu. Byl to hlav-
ně útočník, který uměl vystřelit 
jak pravou, tak i  levou, ale hlavně 
dokázal střílet důležité – tedy ví-
tězné branky. A protože Svaťa byl, 
je a  já věřím, že i  bude, neustále 
člověk velmi společenský, zábavný, 
vtipný a  oblíbený, tak si dovedete 
představit ty oslavy po takovýchto 
zápasech.

Svoji aktivní hráčskou kariéru 
zakončil v  Brně v  Řečkovicích, 
za  které začal hrát v  roce 1986 
(tedy ve svých 37 letech) a byl pro 
ně platným hráčem plných 5 roků. 
Již o  něco dříve se začal věnovat 
také trenérské činnosti. Ve  Vel-
mezu v  přípravce vedl například 
Petra Horkého a další. S příprav-
kou a žáky pokračoval i na Spartě 
Kladno a v letech 1987–1993 tré-
noval prvoligový tým žen Slávie 
Praha, který se pod jeho vedením 
stal mistrem republiky.
A následoval návrat k velkomezi-

říčské kopané. Bylo to v roce 1999 
a  opět u  přípravky. Skvělým vý-
sledkem nejen jeho práce, za po-
mocí dalších členů našeho klubu 
– Josefa Rosického, Jaromíra Láň-
ka a Josefa Janáka, se stala tradice 
Mezinárodního turnaje přípra-
vek, jehož 1. ročník se uskutečnil 
12. června 2004 za  neuvěřitelné 
účasti 16 týmů. A  že se nedělala 
„špatně“, je dnes vidět na  našich 
hráčích – na Hynku Ráčkovi, Ji-
řím Polanském, Stanislavu Šte-
fkovi, Vojtovi Bradáčovi, synovi 
Patrikovi a dalších.
Ale to, že začal Svaťa trénovat, 
neznamenalo konec jeho hráč-
ské kariéry. V  ní pokračuje stále 
ve stejném zápalu, jako dříve, jak 
v  týmu velkomeziříčských Old 
Boys, tak i v týmu SK Řečkovice.
Do  dalších let, Ti Svaťo, hodně 
zdraví, štěstí, osobní spokojenos-
ti, radosti ze života, z kopané a ze 
všech Tvých synů, přeje výbor FC 
Velké Meziříčí, bývalí spoluhráči 
i protihráči a také já.

FC VM, Otto Doležal

Velká cena Třebíče
Na  atletické Velké 
ceně Třebíče startova-
la Martina Homolová 
ve  dvou disciplínách 
– ve  sprintu na  100 m 
a  po  4 letech si vy-
zkoušela i skok do dál-
ky. V  obou zvítězila, 
ve sprintu časem 12,43 
s  a  v  dálce výkonem 
531 cm. 
Na startu byli i 2 odcho-
vanci meziříčské atleti-
ky – Ondřej Rosa a Ja-
kub Procházka. Ondřej 
startoval na 10 km, bo-
hužel zdravotní indis-
pozice mu nedovolila 
závod dokončit. Jakub 
obsadil 3. místo v  zá-
vodě na  1 míli časem 
5:05,88.                      -vill-
foto: archiv atlet. oddílu

Druhý ročník cyklistické pouti 
napříč Českou a Slovenskou re-
publikou. 111 hodin non-stop 
závod s aktivní účastí sportovců 
s handicapem.
Opel handy cyklomaraton, který 
se konal 30. 7.–3. 8. 2014 je unikát-
ní závod smíšených týmů zdravých 
a handicapovaných cyklistů. Myš-
lenkou závodu je spojit tyto dvě 
skupiny cyklistických nadšenců 
a vytvořit týmy, schopné fungovat 
i v extrémních podmínkách. Tento 
maraton spojil na  pět dní a  čtyři 
noci 8 kamarádů a dva řidiče do-
provodných vozů z Rehabilitační-
ho ústavu Kladruby v unikátním 
závodě propojující svět zdravých 
a  handicapovaných sportovců. 
Za toto družstvo nastoupil i hand-
biker Milan Bartůněk, sportovec 
z Velkého Meziříčí a člen místní-
ho Handicap Sport Clubu.
Rehabilitační ústav Kladruby po-
mohl Milanovi, kdy se po  úraze 
ocitl na  invalidním vozíku a  bez-
mála půl roku se stal klientem to-
hoto zařízení. Družstvo z RÚ Klad-
ruby tento závod jelo na podporu 

Petra Berouška, mladého člověka, 
který se po úraze ocitl na invalid-
ním vozíku. Závod měřil zhruba 
2222 km a  musel se odjet do  111 
hodin. Slavnostní start byl na Sta-
roměstském náměstí v Praze 30. 7. 
a družstva musela projet celkem 24 
kontrolních bodů. Cyklisté v druž-
stvech se mohli libovolně střídat. 
Trasu mezi průjezdními body si 
týmy určují samy dle svého vlast-
ního plánu. Týmy nesmí opustit 

Českou a  Slovenskou republiku 
a  je zakázáno jet po  silnicích pro 
motorová vozidla a  dálnicích. 
Maratónu se zúčastnilo celkem 28 
družstev a družstvo, za které jel zá-
vod Milan, dojelo do cíle v čase 97 
hod. 18 minut. Podle slov Milana, 
to byl extrémně náročný závod, ale 
je rád, že mohl tuto myšlenku inte-
graci handicapovaných sportovců 
osobně podpořit.                 -char-
                         foto: archiv HSCVM

M. Bartůněk ujel Handy cyklo maraton

Muži B – 2. kolo, 1.A tř., sk. B
FC Velké Meziříčí B – TJ Nová Ves 1:0 (0:0)
Rozhodčí : Novotný – Pojezný, Kliner
Diváci : 60. Branky : Nevoral (89.). Karty : žlutá – 
Ráček (52.), Bradáč (48.)
Sestava:  Invald – Malec, Halámek, Polák, Veselý 
– Bradáč – Vítek (80. Nevoral), Ráček, Jakeš (70. 
Souček), Bublan (60. Maloušek) – Liška
Domácí zápas jsme hráli na neutrálním hřišti v Bo-
rech, protože naše hřiště je stále v  rekonstrukci. 
Do zápasu nastoupil na juniorský start Tomáš Bub-
lan z Měřína.
Od samého začátku se hrál velmi kontaktní zápas. 
Nová Ves hrozila z  dlouhých nakopávaných míčů 
za  naši obranu. V  prvním poločase se musel vy-
znamenat divizní brankář Invald, který zastoupil 
dva chybějící brankáře z Benfiky. Invald zneškodnil 
čtyři velmi nebezpečné šance hostů, když skvělými 
zákroky podržel náš tým. Poté se osmělili i domá-
cí, ale Bradáčovi ke vstřelení gólu chyběla přesnost. 

Následně střílel Ráček a  Veselý těsně vedle brány. 
V závěru zápasu se dostal do samostatného úniku 
Liška, ale toho těsně před střelou na bránu zneškod-
nil brankář Fuksa. Do kabin se šlo za vyrovnaného 
stavu.
Po přestávce byla k vidění vyrovnaná partie. Šance 
byly na obou stranách, ale nikdo z nich nedokázal 
vsítit branku. Když už se zdálo, že utkání skončí 
spravedlivou remízou, zpracoval míč ve vápně Rá-
ček, posunul ho na  střídajícího dorostence Nevo-
rala a mladíček k velké radosti celé rezervy zařídil 
svému družstvu druhou výhru v sezoně.
„Hráli jsme s velkým aspirantem na postup do kraj-
ského přeboru. Utkání provázelo hodně kontakt-
ních soubojů. V prvním poločase nás podržel bran-
kář Invald. Mrzí mě, že jsme nedokázali proměnit 
v závěru poločasu alespoň jednu šanci ze tří šancí. 
Utkání by slušela remíza, ale za výhru jsem hodně 
šťastný.“ řekl po zápase velmi spokojený trenér Li-
bor Smejkal mladší.                                                  -ls-

Béčko zahájilo dvěma výhrami

V neděli 10. 8. 2014 zahájili fot-
balisté FC VM A  podzimní část 
Divize D. V  letní přestávce pro-
běhla rekonstrukce fotbalového 
hřiště U  Tržiště, kdy byl zrušen 
škvárový ovál, byla položena 
umělá závlaha a  bylo doplněno 
zatravnění místo škvárového 
oválu a  prostorem za  brankou 
směrem k  řece. Z  toho důvodu 
došlo k  přeložení prvních dvou 
domácích zápasů na  hřiště sou-
peře, a tak se v domácím prostře-
dí odehraje až vložené 15. kolo 
10. 9. 2014 proti Havlíčkovu Bro-
du. Prvním domácím zápasem 
by mělo být pohárové utkání 2. 9. 
2014 se Sigmou Olomouc.
Příchody: Berka Lukáš – ukončil 
hostování v  FC Budišov – Ná-
rameč. Demeter Robin – přišel 

na  hostování z  FC Vysočina Jih-
lava. Durajka Roman – přišel 
na  hostování z  FC Náměšť nad 
Oslavou – Vicenice. Havlíček Ma-
těj – střídavý start z dorostu 
Odchody: Beran Vlastimil – ode-
šel na hostování do Borů. Bradáč 
Vojtěch – přeřazen do B-týmu.
Němec Ladislav – probíhá re-
konvalescence po operaci kolene. 
Polanský Jiří – probíhá rekonva-
lescence po operaci kolene. Ráček 
Hynek – přeřazen do  dorostu. 
Realizační tým: MUDr.  Havlíček 
Jaroslav – doplnil realizační tým 
na postu lékaře.
V přípravě na podzimní část jsme 
odehráli celkem 3 přípravná utká-
ní s FC Pelhřimovem 6:2, Spartou 
Brno 8:0 a FC Náměšť 11:5, a po-
hárové utkání s MSK Břeclav 3:2. 

Celkem v  přípravě nastoupilo 19 
hráčů. Celkové skóre 28:9. Střelci: 
Simr 12×, Demeter 5×, Pokorný 
2×, Mucha P. 2×, Mucha Z. 2×, Ha-
vlíček 2×, Smejkal 2× a Dufek 1×.
Termíny podzimních utkání:
23. 8. so 16.30 Napajedla – FCVM
30. 8. so 16.30 Bystřice – FCVM
 7. 9. ne 16.30 Tasovice – FCVM
10. 9. st 17.00 FCVM – Havl. Brod
14. 9. ne 10.15 FCVM – Hodonín
21. 9. ne 16.00 Mutěnice – FCVM
28. 9. ne 10.15 FCVM – Pelhřimov
 5. 10. ne 15.30 Stará Říše – FCVM
12. 10. ne 10.15 FCVM – Žďár n. S.
18. 10. so 15.00 Uh. Brod – FCVM
26. 10. ne 10.15 FCVM – Blansko
 1. 11. so 14.00 Rosice – FCVM
 8. 11. so 14.00 Otrokovice – FCVM
16. 11. ne 10.15 FCVM – Vrchovina

-myn-

Fotbalisté rozjíždějí další sezonu...

Starší dorost – divize 1. kolo
FC V. Meziříčí – FC Viktoria Otrokovice 3:3 (1:1) 
Rozhodčí: Miklík – J. Rosický, Soukupová 
Diváci: 10. Branky: 2× Havlíček (16.), (75. z  pen.), 
Hamřík (51.) – 2× Votava (18.), (54.), Gába (50.)
Karty: červená – Ráček (85.)
Sestava: Michut – Chalupa, Hamřík, Novotný, Fejt – 
Liška, Krčál (72. Minařík), Ráček, Nevoral – Havlí-
ček (75. Prchal), Pavlíček (78. Kurečka)
K zápasu jsme nastoupili téměř v kompletní sestavě.
Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně a hlavně dů-
razně. Do první nebezpečné šance se dostali hosté, 
když Gába střílel těsně vedle brány. O  pět minut 
později vystřelil Hrnčiřík z  20 metrů na  bránu, ale 
fantasticky vyrazil míč brankář Michut na roh. V 9. 
min. zahráli domácí signál, ale ten se jim bohužel 
nepovedl. Ve 12. min. se dostal ke střele Ráček, ale 
jeho levačku zlikvidoval brankář. V 16. min. jsme se 
dočkali zaslouženého gólu, když se dostal k odraže-
nému míč Havlíček a nekompromisní střelou k tyči 
nedal brankáři Janečkovi šanci, 1:0. Neuběhly ani dvě 

minuty a hosté nás potrestali, když jsme nedokáza-
li z hranice velkého vápna odkopnout míč a Votava 
střelou z vápna rozvlnil domácí síť, 1:1. Ve 25. min. 
přihrál Malota míč do malého vápna k úplně volné-
mu Gábovi, ale ten netrefil odkrytou bránu. V závěru 
zápasu střílel Votava těsně vedle tyče.
Do  druhého poločasu jsme vstoupili velmi špatně, 
když v 50. min., utekl naším obráncům Gába a podél 
vyběhlého Michuta poslal míč do  brány, 1:2. Neu-
běhla ani minuta a po rohu se dostal k míči Hamřík, 
který poslal míč hlavou (zubem) do  brány, když si 
přitom rozlomil přední zub, 2:2. Skóre dlouho bo-
hužel nevydrželo a hosté mohli jít znovu do vedení, 
když dostal míč do běhu Votava a následně dokázal 
tuto šanci proměnit, 2:3. V 62. min. se dobře zorien-
toval ve vápně Havlíček, ale jeho střelu bezpečně zlik-
vidoval brankář. V 75. min. vlítl do vápna důrazně 
Havlíček a následně po průniku byl okamžitě faulo-
ván. Rozhodčí neváhal a okamžitě ukázal na penalto-
vý kop, který sám postižený bez problému proměnil, 
3:3.                                                                                   -ls-

Muži B – 1. kolo, 1. A tř., sk. B
SK Sp. Štěpánov n. S. – FC Velké Meziříčí 0:1 (0:0) 
Rozhodčí: Fotr – Šrámek, Niederle. Diváci: 60. 
Branky: Krčál (88.) Karty: žlutá – Liška (15.), Halá-
mek (55.), Jakeš (79.)
Sestava: Jícha – Malec, Halámek, O. Kafka, Veselý – 
Bradáč – Vítek, Ráček (65. Krčál), Jakeš (85. Polák), 
Nevoral (77. Maloušek) – Liška
K  prvnímu mistrovskému utkání v  nové sezoně 
jsme zajížděli na  horkou půdu do  Štěpánova nad 
Svratkou. Ten v  minulé sezoně prezentoval velmi 
kvalitní hrou, díky kvartetu z  Ukrajiny. K  utkání 
nastoupily dvě posily, a  to O. Kafka z  Rudíkova, 
který hrál minulou sezonu krajský přebor v Praze 

a druhou posilou je Jan Jakeš z Březí/Březské, který 
hrál IV. třídu na Žďársku. Do utkání nastoupili i tři 
dorostenci, z toho dva v základu. 
„Konečně se nám po dlouhé době podařilo porazit 
silný Štěpánov, a to na jejich hřišti. Výhra byla my-
slím si zasloužená, protože jsme si dokázali vytvořit 
několik velkých šancí a v závěru zápasu jsme i sou-
peře přehrávali. Překvapili mě hodně dorostenci 
a dvě nové posily, které určitě dodaly do týmu nový 
impulz. Hra není pořád ještě dokonalá, protože se 
hráči stále sehrávají, ale v týmu je zdravý duch, a to 
je tím hlavním vodítkem pro příští zápasy,“ řekl 
po  utkání velmi spokojený trenér Libor Smejkal 
mladší.

Starší dorost remízoval s Otrokovicemi

Výsledky utkání starších žáku SpSM – Jih 2. kolo:
FC Vel. Meziříčí – FŠ Třebíč U15 : FC Sl. Havl. Brod 1:0 
(0:0), branka: vlastní
FC Vel. Meziříčí – FŠ Třebíč U14 : FC Sl. Havl. Brod 
10:3 (7:0)
branky: 3× Vokurka, 2× Chalupa, 2× Malata Mir., Bla-
žek, Jindra, Svoboda. Sestava: Malata Mar. – Šlouf (35. 
Kadlec), Šaroun, Vala – Jindra (35. Kuba), Doležal, 
Chalupa, Blažek, Čermák (35. Vošmera) – Vokurka, 
Malata Mir. (35. Svoboda). 
Úvodní zápas sezony po přechodu na velké hřišti jsme 
zvládli, i  když to bylo utkání dvou velice rozdílných 
poločasů. V  prvním jsme byli velice aktivní, měli vel-
kou chuť hrát. Směrem dopředu jsme sehráli spoustu 
pohledných akcí, do  kterých se aktivně zapojoval vel-
ký počet hráčů. I po ztrátě míče na hřišti vše fungova-
lo, klukům ani v tomto směru nedělal přechod na celé 
hřiště problémy. Po zásluze jsme tedy v poločase vedli 
naprosto zaslouženě 7:0. Druhý poločas už byl bohužel 
mnohem horší. Vytratil se pohyb, vytvářeli jsme vel-
ké množství nevynucených chyb a začaly se objevovat 
i  chyby v  součinnosti celého mužstva, které v  prvním 
poločase fungovalo na jedničku.                                    -ves-

St. žáci SpSM – Jih


