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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.

Diskuze Radovana Necida 
s  občany se koná v  místní 
části Hrbov 
ve  čtvrtek 4. září 2014 
od 18 hodin.

Omezení dopravy na náměstí v sobotu 6. září 2014 z důvodu pořádání akce 
Císařské manévry a 4 klíče k velkomeziříčské bráně.
Omezení vjezdu:
od 5.00 do 10.00 – průjezd pouze horní stranou náměstí
od 10.00 do 13.00 – vjezd na náměstí uzavřen
od 13.00 do 19.00 – průjezd pouze horní stranou náměstí
od 19.00 do skončení akce – vjezd na náměstí uzavřen
Parkování: Od 5.00 do skončení akce – omezené parkování ve vyznačených prostorách. 
Provoz obnoven po skončení akce. Děkujeme.                                                   -měú- 
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Zahradně-terapeutické centrum 
v Balinách je otevřeno

Zahradně terapeutický areál 
v Balinách přivítal první návštěv-
níky. V  pátek 29. a  v  sobotu 30. 
srpna totiž pod záštitou krajské-
ho radního pro regionální rozvoj 
Martina Hyského proběhlo slav-
nostní otevření hlavní části zre-
konstruovaného bývalého statku 
s upraveným okolím, jež je nyní 

sídlem nového areálu Chaloupek. 
Krásně a  v  původním duchu 
opravený objekt se zážitkovou 
zahradou obklopený krajinou 
přírodního parku Balinské údo-
lí bude sloužit dětem, dospělým 
i  seniorům a  osobám se speci-
fickými potřebami. Nabídne jim 
možnost harmonizovat svoje tělo 

i  duši prostřednictvím pobytu 
na  zahradě a  kontaktu s  rost-
linami a  přírodními materiály. 
Chaloupky tak dotáhly do konce 
projekt za 20 milionů korun s ev-
ropskou dotací ve výši 90 procent 
z  programu přeshraniční spolu-
práce Rakousko – Česká repub-
lika.

Zvýšit zájem žáků o studium 
technických oborů se snaží Kraj 
Vysočina ve spolupráci s měs-
tem Velké Meziříčí, základními 
školami i místními firmami. 
Podpořit děti by měly stavebni-
ce Merkur za bezmála 130 tisíc 
korun, které si v pondělí 1. září 
2014 převzali na radnici ředite-
lé pěti zdejších základních škol. 
Přitomna byla i iniciátorka 
akce, radní kraje Vysočina pro 
školství Jana Fialová.
(Více informací si můžete 
vzhledem k uzávěrce našeho 
listu přečíst v příštím čísle.)
 Text a foto: Martina Strnadová

Prvňáčci byli obdarováni kufříky pro 
bezpečnou cestu nejen do školy
Díky projektu Bezpečně do školy i do přírody do-
stali všichni prvňáčci v regionu hned 1. září kufřík 
s výbavou nejen pro školní účely. Podle náměstka 
hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla má tento 
projekt děti především motivovat k  bezpečnější-
mu chování nejen 
při cestě do  školy. 
Kufřík, který od Kra-
je Vysočina všichni 
prvňáčci letos do-
stali, nabízí základní 
školní pomůcky, ale 
nově včetně prvního 
čtení také předmě-
ty s  bezpečnostními 
prvky. Jako bonus 
od  Kraje Vysočina 
byla do  kufříku při-
dána také cyklistická 
lékárnička. 
Do prvních tříd v novém školním roce 2013/2014 
zasedlo na Vysočině více než 5800 prvňáčků. Kaž-
dý z nich převzal zdarma kufřík s mnoha bezpeč-
nostními prvky, svačinovým boxem a něco do něj, 
pomůckami pro vyučování a  jedním originálním 

volnočasovým dárkem, který Kraj Vysočina při-
pravil ve spolupráci s Petrem Koplem, jihlavským 
komiksovým autorem a  opakovaným držitelem 
ceny Fabula rasa. „Výsledkem spolupráce Kraje 
Vysočina a  Petra Kopla je originální komikso-

vý příběh maskota 
sportovních aktivit 
kraje „Zajíce“, který 
provede malé školá-
ky nabídkou volno-
časových aktivit pro 
děti v  našem regio-
nu. Součástí komik-
su je také hra včetně 
úsměvného a zábav-
ného hracího plánu, 
který nepostrádá 
upozornění na  za-
jímavosti v  kraji,“ 
popsala novinku 

z krajské edice Jana Fialová, radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství, mládeže a sportu. Tento projekt 
doprovází vysočinské prvňáčky do škol už třetím 
rokem. (Zdroj: TZ KrÚ Vysočina.)
                                                        Zprac.: Iva Horká

Žáci dostali stavebnice Merkur

Ruina bývalého statku v Balinách se proměnila v krásný a v původním duchu 
opravený objekt se zážitkovou zahradou. Více foto na webu. Foto: Martina Strnadová

Nový zahradní dřevěný domek v Černé 
u Měřína byl slavnostně předán do užívání. 
Poskytuje potřebné zázemí pro další aktivity 
klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s. klub Velké Me-
ziříčí, zejména všem rodinám s dětmi, které 
do zmíněné obce jezdí na hiporehabilitaci. 

„Celková částka dřevodomku byla 197.339 Kč. 
Pořídili jsme ho za peníze z koncertu Muzikanti 
dětem, který se konal letos na konci května ve Vel-
kém Meziříčí, jehož výtěžek činil 180.012 Kč. Dal-
ších 17.327 Kč jsme přidali z plesu Dobré vůle,“ 
vypočítala Jitka Pacalová, předsedkyně Asociace.  
Zahradní dřevodomek si tak mohli prohlédnout 
návštěvníci během dne otevřených dveří v sobo-
tu 23. srpna. Pásku slavnostně přestřihli zástupci 
Muzikantů a  Asociace. Pro přítomné byl poslé-
ze připraven program včetně skákacího hradu 
a trampolíny pro děti. Ty se mohly svézt na ko-
ních, kteří jsou používáni při hiporehabilitaci. 

„Jezdíme čtyři dny v týdnu a používáme 
čtyři koně. Pátého zatím připravujeme. 
Tato zvířata potřebují speciální výcvik,“ 
uvedla Michaela Burdová, která tuto 
činnost pro klub zajišťuje. Na  projek-
tu hipoterapie Asociace, jež funguje 
ve velkomeziříčském regionu již 19 let, 
spolupracuje se Sdružením Ambra šes-
tým rokem. Ambra je jediným subjek-
tem v Kraji Vysočina, který nabízí hipo-
rehabilitaci celých 14 let. „Tuto terapii 
jsme před šesti lety přenesli blíž našim 
klientům na  Velkomeziříčsku, protože 
jsme si ji sami ozkoušeli a  viděli jsme 
neuvěřitelné pokroky u  dětí s  kombi-
novaným postižením, a tak jsme začali 
se sdružením Ambra aktivně spolupra-
covat a nabídli jim ustájení koní v sídle 
Asociace,“ dodává Jitka Pacalová. 
Partnerem akce bylo město Velké Mezi-
říčí.

Nový dřevodomek v Černé již slouží dětem 

Dřevodomek v Černé slouží jako zázemí 
také pro hiporehabilitaci. Foto: Iva Horká  Pokračování na straně 3

 Pokračování na straně 4

Meziříčí si o víkendu připomene 
císařské manévry
Již tento víkend se ve  Velkém 
Meziříčí setká rakousko-uher-
ský císař František Josef I. se 
svým německým protějškem 
Vilémem II. Město se pomyslně 
přenese zpět do roku 1909, kdy 
se zde ve  dnech 8. až 11. září 
konaly císařské manévry.

Velení rakouské armády si teh-
dy vybralo Meziříčí jako svůj 
hlavní stan. Hrabě František 
Harrach byl požádán, aby po-
skytl ubytování pro rakouské-
ho a  německého císaře. Spolu 
s  nimi byl na  zámku ubytován 
i  následník trůnu František 
Ferdinand d´Este.
Většina z  připravovaného ví-
kendového programu se bude 
odehrávat v  zámeckém areá-
lu. Na  pódiu se budou střídat 
kejklíři, divadelníci a  styloví 
hudebníci. Chybět nemůže ani 
historická módní přehlídka. 

Vojenská technika
V  zámeckém parku si na  své 
přijdou příznivci vojenství, 
kteří se mohou těšit na ukázky 
bojových operací. 
„Během manévrů byly vy-
zkoušeny novinky z  výzbroje 
a  výstroje rakousko-uherské 
armády. Nasazen byl rozsáh-
lý automobilový park, k  jízdě 
byly využívány i  motocykly 
a  bicykly. Nově byly testovány 
převozné polní kuchyně, pro 
výzvědné účely byly využity 
pozorovací balony,“ sdělila ře-
ditelka velkomeziříčského mu-

zea Irena Tronečková a  dopl-
nila, že vyzkoušeno tehdy bylo 
i telegrafní spojení s Vídní. 
Po  oba dny bude návštěvní-
kům k  dispozici flobertková 
střelnice, fotografický ateliér, 
polní kuchyně či polní pošta. 
Prohlídky zámeckých expozic 
oživí průvodci v  historických 
kostýmech.
Na  nádvoří budou řemeslné 
stánky, jako perníkářství, mýd-
lářství, svíčkárna, brašnářství či 
malování na  hedvábí. O  stylové 
občerstvení se postará hospoda 
Barvínek a dobová kavárna.
Do  zámeckého areálu bude 
po celý víkend vstup zdarma.
V  sobotu večer se na  náměstí 
uskuteční tradiční soutěž 4 klíče 
k  velkomeziříčské bráně, která 
se letos ponese právě v  duchu 
císařských manévrů. 

Podrobný pro-
gram císařských 
manévrů najdete 
v tomto čísle na 
straně devět.

-muz-



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 30 | 3. září 2014 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 30 | 3. září 2014

Rozhledna, kterou buduje Ski 
klub Velké Meziříčí nad sjez-
dovkou Fajtova kopce, má téměř 
kompletní základy.

„V současné době jsou hotovy mik-
ropiloty a zakládání rozhledny, ještě 
probíhá betonáž základové desky. 
V přípravě je již ocelová konstruk-
ce na  výstavbu rozhledny,“ popsal 
aktuální průběh prací Jiří Novotný, 
předseda velkomeziříčského Ski 
klubu. Stavbu realizuje zdejší firma 
Atika, hotova by měla být na  jaře 
příštího roku.
Ski klub na  stavbu rozhledny zís-
kal evropskou dotaci z  fondu pro 
regionální rozvoj, konkrétně 5,4 
milionu korun. Vzhledem k tomu, 
že celkové náklady mají dosáhnout 
devíti milionů korun, pořádá Ski 
klub veřejnou sbírku na  podporu 
stavby. Ta podle Jiřího Novotného 
probíhá velmi dobře. „Už je proda-
ná více než polovina ze sto šedesáti 

schodů, takže kdo má zájem, aby 
jeho jméno bylo na jednom z nich 
zvěčněno, měl by si pospíšit,“ po-
dotkl Novotný a  dodal, „všem, 
kteří až dosud přispěli, děkujeme 
za  podporu. Stejně tak i  základní 

umělecké škole, která z  iniciativy 
ředitele Martina Karáska pořádá 
na  podporu stavby charitativní 
koncert.“ Ten bude 21. září na Faj-
tově kopci. Více informací na stra-
ně 9.

Stavba rozhledny má podporu: probíhá sbírka, chystá se koncert

-ran-

Snímek ukazuje základy budoucí rozhledny na Fajtově kopci. Akce je 
spolufinancována Evropskou unií - viz foto vpravo. 2x foto: Martina Strnadová

Upraví prostranství před školou na 
ulici Sokolovská 
Děti ze základní školy na So-
kolovské ulici budou mít 
od konce října před školou 
nový parčík. Vstup do školy tak 
po několika desítkách let do-
stane zbrusu novou tvář. Škola 
zároveň projde kompletním 
zateplením a obnovou fasády. 

Prostranství před školou, resp. 
jeho celková proměna, je součás-
tí dlouhodobého projektu rege-
nerace zelených ploch ve  městě 
a  zateplení školy. O  proměně 
zeleně už dvakrát diskutovali od-
borníci i  veřejnost na  veřejných 
setkáních k tomuto záměru. Vy-
roste zde nejen nová zeleň, ale 
i  zpevněné plochy. „Ve  výsledku 
má být prostranství nejen hezčí, 
ale i svým způsobem bezpečněj-
ší – má více oddělovat průčelí 
školy od  Sokolovské ulice, která 

je hlavním průtahem městem,“ 
vysvětlil starosta Radovan Ne-
cid s tím, že práce musí probíhat 
na podzim kvůli jejich koordina-
ci. Setkaly se tam tři akce s pro-
bíhající celkovou opravou Soko-
lovské ulice. 
„Pro první školní den byl ještě 
otevřen hlavní vchod ze Soko-
lovské ulice, v  dalších dnech až 
do odvolání budou žáci používat 
zadní vchod, tedy dvorem z Bez-
děkova. Zároveň jsme dohodli 
s  policií zvýšený dohled v  do-
pravě právě na Bezděkově, který 
dnes slouží jako objížďka pro 
uzavřenou Sokolovskou ulici,“ 
popsal ředitel školy Petr Hladík. 
Vlastní odstranění zeleně před 
objektem školy proběhne v  ter-
mínu od 5. do 9. září. Regenerace 
zeleně je ze tří čtvrtin spolufinan-
covaná z prostředků Operačního 

programu životního prostředí 
a  celkové náklady činí čtvrt mi-
lionu. Úprava prostranství před 
školou je spojená s  pokládkou 
nových dlažeb, investorem je 
město. Projekt stanovil částku 
necelých 700 tisíc Kč. Realizace 
úspor energií v objektu ZŠ Soko-
lovská je také spolufinancována 
z  OPŽP, náklady po  výběrovém 
řízení činí 9,3 milionů a dotace je 
zhruba 55 procent. Jde o zateple-
ní všech budov základky včetně 
částečných výměn oken a  para-
petů, zřízení okapového chod-
níku a  zateplení střechy včetně 
nové střešní fólie. Tyto práce bu-
dou probíhat celý říjen.
Po  položení dlažby a  instalaci 
mobiliáře a  zateplení čelní bu-
dovy školy se v měsíci listopadu 
vrátí sadovníci k  dokončení sa-
dovnických úprav. -ran-

Městská kasa si vede velmi dobře 
Velkomeziříčská městská kasa 
je v polovině roku naplněna 
po okraj, příjmy předběhly oče-
kávání vedení města i ekonomic-
kého odboru radnice. 

Řekl to starosta Radovan Necid 
s  tím, že plánované příjmy jsou 
v polovině roku o patnáct procent 
vyšší, než byl aktualizovaný rozpo-
čet. „Tato čísla neříkají nic jiného, 

než to, že zastupitelstvo rozpočet 
schválilo velmi realisticky a  počí-
talo přitom s příjmy, které skutečně 
dorazí,“ vysvětlil starosta a  dodal, 
„kdyby takto zodpovědně, jak 
k  rozpočtu přistupuje naše zastu-
pitelstvo, uvažoval například i stát, 
Česká republika by si dnes nemu-
sela půjčovat na úroky z půjček.“
Velké Meziříčí dnes dokonce dis-
ponuje v půlce roku rezervou více 

než patnáct milionů korun. „Tyto 
peníze samozřejmě nenechává-
me povalovat na  nesmyslně nízko 
úročených účtech, ale dáváme je 
vždy stranou na lépe úročené účty 
s možností rychle je použít pro pří-
pad neočekávaných výdajů, obvyk-
le ale přepadnou do přebytku aktu-
álního roku a přelejí se na potřebné 
akce v  dalším roce,“ řekl starosta 
Radovan Necid

Představí novou vlajku města
Zástupci našeho města hodlají 
slavnostně představit novou 
vlajku Velkého Meziříčí již 
o tomto víkendu.

Ceremoniál předvedení sym-
bolu města by měl proběhnout 
u  příležitosti historických slav-
ností, které se konají o tomto ví-
kendu. Poprvé by tedy veřejnost 

vlajku měla spatřit v  sobotu 
šestého a v neděli sedmého září.
„Původní, stará vlajka neodpo-
vídala potřebným parametrům 
a heraldickým pravidlům,“ zdů-
vodnil pořízení starosta Rado-
van Necid. Podle jeho slov bude 
nová vlajka vyšívaná, z  extra 
kvalitního sametu a  každopád-
ně bude lehčí. To by měli ocenit 

vlajkonoši, neboť ta stará byla 
údajně příliš těžká a během 
různých průvodů se poněkud 
pronesla. Přibudou také nové 
stuhy, jedna bude kupříkladu 
Lacka z Kravař. „Městskou kasu 
přijde vlajka na  osmdesát tisíc 
korun a obvykle vydrží podle 
slov odborníků až 150 let,“ do-
dal starosta. 

Martina Strnadová

Dokončení protipovodňové ochrany 
města se protahuje
Protipovodňová ochrana 
města Velké Meziříčí původ-
ně měla být touto dobou již 
dokončena. Práce se však pro-
táhnou až do listopadu, a to 
konkrétně na stavbě ochranné 
stěny před mostem na Třebíč-
ské ulici.

„Termín dokončení stavby pro-
tipovodňové ochrany ve  Vel-
kém Meziříčí se z  důvodu ne-
přepokládaných geologických 

podmínek posouvá na  10. lis-
topadu 2014,“ potvrdila tisková 
mluvčí Povodí Moravy Gabriela 
Tomíčková a  vysvětlila důvod. 
Při stavbě 200 metrů dlouhé 
protipovodňové stěny kolem 
Balinky, která byla do  projektu 
zařazena až dodatečně, narazili 
dělníci na skalní podloží. Aby se 
ve stavbě stěny mohlo pokračo-
vat, musí být instalovány takzva-
né piloty, tedy podzemní sloupy 
vyplněné armaturou a betonem. 

„Tato stavební změna musí být 
odsouhlasena ministerstvem 
zemědělství. Z  tohoto důvodu 
došlo ke  zdržení,“ uzavřela To-
míčková.
Městu Velké Meziříčí tato ne-
očekávaná komplikace přinese 
finanční výdaje víc než dva mili-
ony korun. „Bohužel, jsou to ví-
cepráce a podle smlouvy je musí 
zaplatit město,“ sdělil starosta 
Radovan Necid. 

Martina Strnadová

Netín bude o víkendu hostit farmářské 
slavnosti
V sobotu šestého září od de-
sáté do pozdních odpoledních 
hodin budou probíhat v Netíně 
u Velkého Meziříčí farmářské 
slavnosti. 

Pořadatelem je již třetím rokem 
Ministerstvo zemědělství ČR 
a hostitelem tamní farma rodiny 
Němcovy, kterou si návštěvníci 
budou moci prohlédnout. „Cí-
lem je podpořit prodej výrobků 
z  místních farem a  také regio-

nální potraviny,“ přiblížil majitel 
netínské farmy František Němec. 
Ten také upřesnil, že hlavní pro-
gram farmářských slavností se 
bude odvíjet u  rybníka Křen-
čák, ve  směru na  Blízkov, kde 
bude připraveno i  parkoviště. 
Na  Němcovu farmu pak mohou 
lidé od  rybníka projít vsí. Krom 
ochutnávky regionálních potra-
vin a  soutěží pro nejmenší, je 
připraven další bohatý program. 
Vystoupí kupříkladu Vanda 

a  Standa s  písničkami pro děti, 
dále country skupina Stetson či 
nový folklorní soubor Horác-
ký Medřičan v  krojích. Rodina 
Němcova pak na  závěr dne zve 
na  country večer s  kapelou Lo-
foši. „Můžete se těšit na  burčák, 
ale třeba taky na  křest hříběte,“ 
slibuje F. Němec. Příjemný je ne-
pochybně i fakt, že vstup na akci 
je zdarma, a  to i  s  pejsky, kteří 
ovšem musí být na vodítku a mít 
košík. Iva Horká

Od konce října bude dětem 
ve Velkém Meziříčí sloužit 
obnovené dětské hřiště na Čer-
mákově ulici. Rozhodla o tom 
městská rada, když z radniční 
kasy uvolnila na doplnění 
a opravy prvků hřiště bezmála 
tři sta tisíc korun. 

„Ve  městě máme šest dětských 
hřišť s  tím, že pět z  nich pro-
šlo revizí hygieniků bez závad 
a  menší opravy jsme na  nich 
udělali loni a  letos. Hřiště 
na  Čermákově ulici je ale nej-

starší ve  městě a  v  podstatě už 
nevyhovovalo bezpečnému 
provozu. Proto je nutná celková 
obnova,“ řekl starosta Radovan 
Necid. Na opravě hřiště se kvůli 
úspoře budou podílet i  místní 
technické služby. Odborná fir-
ma dodá nový kolotoč, dvou-
ramennou houpačku a  dřevěný 
altánek. „Na  dodávku prvků 
a  odborné opravy vypisujeme 
výběrové řízení a  podle běž-
ných termínů by hřiště mělo 
dětem sloužit zhruba ke  konci 
října,“ uzavřel starosta. 

První školní den
Uběhly dva měsíce,
my těšili se velice
na naše školní lavice.
Dne 1. září 2014 usedlo do  la-
vic na  ZŠ Sokolovská pětadvacet 
usměvavých prvňáčků. Společně 
s  rodiči a  třídní učitelkou Petrou 
Ráčkovou strávili ve škole své prv-
ní chvíle. S přáním všeho dobrého 
a  úspěšného zahájení se připojili 
starosta města Radovan Necid a ře-
ditel školy Petr Hladík.
Prožijte tedy milí žáčci ve školním 
světě ty nejkrásnější chvíle. A  vy-
kročte pravou!
Text a foto: 1. stupeň ZŠ Sokolovská

Děti dostanou kompletně 
opravené hřiště

-ran-

Prvňáčky přivítal ve škole pan starosta

Iva Horká

Sociální služby 
povede i nadále 
Jana Jurková
Někdejší ředitelka příspěvkové 
organizace města Sociální služ-
by města (SSM) Dana  Pospíšilo-
vá na  vlastní žádost odstoupila 
z  funkce. Rada města proto jme-
novala od  20. 9. ředitelkou SSM 
Janu Jurkovou, která organizaci 
vedla v době, kdy byla Pospíšilová 
na  mateřské dovolené. „Paní Po-
spíšilová bude v  sociálních služ-
bách pracovat i nadále, ale vzhle-
dem k  bydlišti a  povinnostem se 
čtyřmi dětmi požádala o zkrácený 
pracovní úvazek,“ vysvětlil staros-
ta Necid.  Iva Horká
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Další folklorní akci pořádal spolek Srdce Horácka předposlední 
srpnovou neděli. V rámci Velkomeziříčského kulturního léta se 
tak diváci mohli seznámit s  tanci, kroji, písničkami a horáckou 
kuchyní. 

Program s názvem Pocta Moravskému Horácku se namísto na náměs-
tí odvíjel kvůli nepřízni počasí v sále bývalého luteránského gymnázia. 
První ukázky ze svého repertoáru představil domácí soubor Horácký 
Medřičan, který funguje zatím krátce – zhruba čtyři měsíce nacvičuje 

program. „Na minulé akci jsme o sobě dali pouze vědět, že se snaží-
me obnovit folklorní tradici v  našem městě po  60 letech. Tentokrát 
už jsme si připravili písničky a  tance z  Velkomeziříčska,“ upřesnila 
předsedkyně spolku Srdce Horácka a vedoucí souboru Ivana Horká. 
Medřičan tak předvedl například Balzamínu či pověstná horácká kola. 
Krom domácího souboru přijelo do Meziříčí 36 tanečníků a zpěváků 
z Březníka u Náměště a Bajdyš z Třebíče. První z nich se ukázal s dět-
mi, mládeží a ženami v  typických horáckých tancích a písních, Tře-
bíčští předvedli modernější podívanou, kterou skvěle podtrhl famózní 
výkon jejich kapely. „Doufáme, že si každý přišel na  své,“ podotkla 
v závěru odpoledne moderátorka Ivana Horká a poukázala také na ru-
kodělné ukázky v předsálí, které zajistili pracovníci a klienti z Ústavu 
sociální péče v Křižanově svým drátkováním. Jaké praktické proutěné 
koše se pletly na Horácku, předvedl Stanislav Bernat z Velkého Mezi-
říčí, jenž se tomuto řemeslu věnuje více než 40 let. Mnohé překvapily 
také ručně uháčkované výrobky Boženy Mikyskové z Laviček, zejmé-
na pak nejrůznější zvířátka šla na odbyt. „Jde o hračku z vlny, vyplně-
nou speciálním vláknem, díky němuž se celý výrobek dá vyprat a vy-
ždímat, když se ušpiní. Také se rodiče nemusí bát, že dítě panáčkovi 
utrhne ruku či nohu, nebo že spolkne oko. Vše je vyrobeno bezpečně 
s ohledem na věk dítěte,“ popsala svoje výtvory B. Mikysková. 
Etnograf Jan Kuča ze Žďáru nad Sázavou pak přítomné seznámil s ho-
ráckou kuchyní. „A protože je jídlo nedílnou součástí našeho života, 
připravili jsme také ochutnávku tradičních pokrmů, zejména krajovou 
specialitu, tzv. velkomeziříčské zahýbance – z  bramborového těsta, 
s náplněmi - a upečené v troubě,“ dodal místopředseda spolku Aleš 
Horký. S přípravou pokrmů, které byly návštěvníkům nabízeny zdar-

ma, pomáhal kromě členek souboru také Spolek žen Velké Meziří-
čí pod vedením Jiřiny Matičové. K pití se podávalo víno, kopřivový 
a mátový čaj a citronová voda s mátou či meduňkou. 
Finančně akci podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny,  Město 
Velké Meziříčí, firmy Vezeko VM a Paramont VM a Aqueko VM. 
Zázemí poskytl Jupiter club VM, mediální podporu pak týdeník 
Velkomeziříčsko, Žďárský deník, Novinyvm, Internetová televize 
Velké Meziříčí, TIC Velké Meziříčí – webový portál Města Velké 
Meziříčí.

Kulturní léto nabídlo folklor. Vystoupil Horácký Medřičan, Březník i Bajdyš

Horácký Medřičan představil svoje první ukázky. Foto: 
Simona Fňukalová

Soubor Bajdyš přijel do Meziříčí z Třebíče. Foto: Simona 
Fňukalová

Zahrály i akustické skupiny Four Covers a Žalozpěv
V sobotu a neděli (23. a 24. 8.) v podvečer zahrály v rámci Velkomezi-
říčského kulturního léta dvě akustické skupiny. První víkendový večer se 
představila nová domácí skupina Four Covers, v neděli folkový Žalozpěv. 
Se čtyřčlennou skupinou Four Covers se fanoušci setkali během letošního 
léta již jednou, a to jako s předkapelou na koncertu Venduly Příhodové dne 
3. července. Muzikanti za doprovodu dvou kytar, basy a cachonu zahráli 
před publikem všech věkových kategorií během hodiny a půl dlouhého 
koncertu coververze slavných zahraničních písní 70.–90. let. Mezi jiný-
mi Stinga, Johnnyho Nashe nebo Phila Collinse, na své si přišli i fanoušci 
ABBY, Depeche Mode, The Cure i U2, ze současné hudební scény zazněla 
Adele. 
Ani skupina Žalozpěv nevystupovala ve Velkém Meziříčí poprvé, před-
vedla se například na loňském Evropském festivalu filozofie nebo v roce 
2012 při rozsvěcování vánočního stromu. Folková skupina představila bě-
hem hodinu a půl dlouhého vystoupení především písně z vlastního reper-
toáru, mimo jiné Lomnice, Za zdí tasovského kostela, Srdce prosté ženy, 
Janu Zahradníčkovi či Osová Bítýška, tedy písně nejen z posledního alba 
Nová úroda z roku 2013, ale i z předchozích vydaných desek. Pět let exis-
tující kapela o čtyřech stálých členech zaplnila téměř celý kinosál Jupiter 
clubu a nezapomněla posluchače pozvat na své další vystoupení, které se 
uskuteční jako součást Dne otevřených dveří ve velkomeziříčském denním 
stacionáři Nesa 25. 9. v 16.00. A podobně jako Four Covers, i Žalozpěv byl 
nadšeným publikem požádán o přídavky.          Text a foto: Klára Katolická

Pokračování ze strany 1

Aleš Horký

Představily se mladé kapely z Velkomeziříčska i z Brna

Dne 9. června 2014 proběhla v Jupiter clubu veřejná diskuze s občany na-
šeho města. Tématem byly problémy města a Komunitní plán zdraví a kva-
lity života ve Velkém Meziříčí. Diskuze probíhaly v tematických skupinách. 
Toto veřejné fórum  se pravidelně koná od roku 2005 a na základě výsledků 
se tvoří Komunitní plán zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí. V letoš-
ním roce z jednání vyplynulo 17 problémů, ze kterých následně hlasová-
ním přítomní vybrali 10 nejpalčivějších. Poté byla formou ankety oslovena 
k vyjádření svého názoru široká veřejnost. Bylo možno hlasovat od 23. 6. 
do 21. 7. 2014 elektronicky na webu města, a dále byly umístěny sběrné 
boxy na recepci MěÚ, v  městské knihovně, v MŠ Sokolovská. Anketní lís-
tek a informace byly uveřejněny ve Velkomeziříčsku.
Při porovnání výsledků z projednání na veřejném fóru (9. 6. 2014) a ankety 
(hlasování veřejnosti 23. 6.–1. 7. 2014), byly společné následující problémy: 
Dokoupení zbývající části pozemků bývalého areálu Svitu do  majetku 
města a  jeho revitalizace (zeleň, klidová zóna a přírodní amfiteátr), do-
končení obchvatu města – 4. etapa (Jihovýchod), nedostatek parkovacích 
míst v centru a na sídlištích, nedostatek sociálních bytů, propojení cyklo-
stezek centrem města, zajištění dostupnosti dětského psychologa, zajištění 
pravidelných bezplatných dopravních spojů do bazénu (Třebíč), zvýšení 
bezpečnosti chodců a  cyklistů. S  výsledky byla seznámena Rada města 
na svém zasedání 20. 8. 2014.                                                                            -šve-

V rámci Velkomeziříčského kulturního léta zahrály na náměstí dvě mladé 
skupiny z okolí Velkého Meziříčí. Spojovala je nejen společná minulost, ale 
také vlastní tvorba v češtině a mladé nadšené publikum. Jako první zahrála 
čtyřčlenná kapela MySami. Pro muzikanty, kteří v tomto složení hrají tepr-
ve necelé čtyři měsíce, to bylo první vystoupení ve Velkém Meziříčí. Před-
stavili vlastní tvorbu, za níž stojí zejména zpěvák Tomáš Štefka, mimo jiné 
songy Probuzení, Pro tebe, Dobrohled nebo Marion. Zájemci si můžou 
písně od MySami, jež se zatím nechtějí řadit k jednomu hudebnímu žánru, 
poslechnout na kanálu You Tube. Druhou skupinou bylo pětičlenné screa-
mo-rockové seskupení T.E.P, název je zkratkou pro anglická slova, která 
by se do češtiny mohla přeložit jako Extrémní metody. I T.E.P, pro něž to 
nebylo první vystoupení ve Velkém Meziříčí, zahráli vlastní českou tvorbu, 
například písně Beznaděj, Minulost nebo Slzy. Dva z pěti členů T.E.P. hrají 
i v MySami, tím ovšem společná historie skupin nekončí – Tomáš Štefka 
a Zdeněk Chlouba, hlavní zpěváci obou kapel, dříve vystupovali v jedné 
kapele. V současné sestavě hrají muzikanti něco málo přes rok a podařilo 
se jim natočit například videoklip k písni Papírová duše. A stejně jako My-
Sami by i T.E.P. do budoucna rádi vydali vlastní desku.        Klára Katolická

Mladí hudebníci a zpěváci na snímku měli premiéru 
v našem městě 28. 8. Foto: Klára Katolická

Někteří muzikanti z T.E.P hrají také v MySami. Foto: 
Klára Katolická

Páteční podvečer 29. 8. brněnských rockových skupin 
zahájila kapela Simply Fight. Foto: Simona Fňukalová

Nový dřevodomek... 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub 
Velké Meziříčí působí na regionu Velkomeziříčsko již 19 let. Dnes je 
členy klubu 34 rodin s dítětem s postižením z celého Kraje Vysočina. 
Kromě rodin sdružuje taktéž dobrovolníky, odborníky z řad speciál-
ních pedagogů, sociálních pracovníků a terapeutů. Klub usiluje o vý-
chovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem, a to 
vše v kombinaci se zdravými. Informuje rodiče v oblasti psychologie, 
speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a celkově podporuje 
rodiče. V rámci projektů se zaměřuje na děti s kombinovaným posti-
žením, ale i na jejich rodiče a sourozence, a jejich psychohygienu. Rov-
něž nabízí pomoc při shánění finančních prostředků na kompenzační 
a jiné pomůcky. Mezi další aktivity patří tvořivé dílny, muzikoterapie, 
psychorehabilitační pobyt, canisterapie, hipoterapie a hiporehabilita-
ce, jež zajišťuje Sdružení Ambra.

Nový dřevodomek slavnostně otevřeli zástupci Asociace 
i Muzikantů. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Iva Horká
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Zahradně-terapeutické centrum v Balinách...
Pokračování ze strany 1
„Kromě rekonstrukce objektu v Balinách je projekt zaměřen i na pře-
dávání dovedností, zkušeností, vzájemné vzdělávání personálu v ob-
lasti zahradní terapie. Budou zde probíhat programy zaměřené na pro-
pojení člověka a přírody, zejména určené znevýhodněným skupinám,“ 
uvedl Jozef Zetěk, ředitel obecně prospěšné společnosti Chaloupky. 
Poté manažerka tohoto projektu Jana Audy představila připravený 
program a lektory. Ti návštěvníkům nabídli pohled na zahradu očima 
handicapovaných. Zájemci si mohli projít zahradu s páskou na očích, 
projet ji na  vozíku, zkusit zahradničit v  pozici handicapovaného či 
dorozumět se coby neslyšící a konečně i  spočinout v  relaxačním al-
tánu apod. Příjemným doplňkem bohatého programu v pohodovém 
prostředí bylo chutné občerstvení. Závěrem Jana Audy připomněla 
dvě akce pro veřejnost, které Chaloupky v areálu v Balinách připravují 
ještě v letošním roce. V sobotu 27. a v neděli 28. září proběhne víkend 
s houbami. Před Vánoci pak výstava Hračky zblízka i zdáli.
Obecně prospěšná společnost Chaloupky hodlá ve zvelebování svého 
nového areálu v Balinách pokračovat, vybudovat i ubytování pro své 
návštěvníky a další. A to v zadním traktu bývalé zemědělské usedlosti 
s chlévy, stodolami a dalšími zemědělskými budovami, který je zatím 
pouze stabilizovaný. Chaloupky čekají na novou výzvu, z níž se pokusí 
získat další dotaci na jeho opravu. Martina Strnadová

V přírodním altánku probíhala muzikoterapie pod 
vedením Svatavy Drlíčkové. Foto: Martina Strnadová

Jana Audy a Jozef Zeťek během slavnostního otevření. 
Více foto na našem webu. Foto: Martina Strnadová

fotogalerie rekonstrukce jupiter clubu velké meziříčí - závěr měsíce srpna 2014

Pohled do nově vyrůstajícího sálu Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Nově je kotelna přestěhována na střechu velkého sálu. 
Foto: Martina Strnadová

Probíhá instalace vzduchotechniky. Foto: Martina 
Strnadová

Namísto zbourané kůlny fary vyrostl nový přístavek. 
Foto: Martina Strnadová

Zezadu je objekt zateplen, maskérna je obložena 
ocelovými pláty. Foto: Martina Strnadová

Centrální místnost pro vzduchotechniku. Foto: Martina 
Strnadová

Bíteš zbuduje 75 parcel. 
Bere si na ně úvěr
Dlouhá léta Velká Bíteš do-
plácela na kritický nedostatek 
stavebních pozemků. Mladí 
lidé se stěhovali ven z města. 
Na komplikované shánění 
parcely ve Velké Bíteši neměli 
nervy. Nyní zastupitelstvo 
města odsouhlasilo velký 
nákup pozemků v oblasti na 
Babinci, který situaci změní. 

„Celkem na Babinci a v přileh-
lé lokalitě Záhumenek vznikne 
okolo pětasedmdesáti nových 
stavebních míst. Věřím, že do 
Bíteše se začnou stěhovat mla-
dé rodiny,“ říká místostarosta 
města Tomáš Kučera. Dohodě s 
majiteli pozemků předcházela 
několikaletá a místy strastiplná 
jednání. 
„Každý majitel má jinou před-

stavu a je obtížné dosáhnout 
takové dohody, se kterou bu-
dou všichni souhlasit. Proto si 
dohody velice cením. Podle mě 
je to pro město historická šan-
ce,“ dodává Kučera.
Velká Bíteš z dvacetimilio-
nového úvěru zaplatí výkup 
pozemků a jejich zasíťování. 
Následně prodejem stavebních 
pozemků bude úvěr splacen. 
Bítešským se podařilo získat 
u dvacetimilionového úvěru 
mimořádně nízkou úvěrovou 
sazbu – pouhého půl procenta. 
„Já osobně jsem zpravidla proti 
úvěrům, ale toto vnímám jako 
příklad velice rozumné investi-
ce do budoucnosti města, která 
se může bohatě vrátit,“ uzavírá 
místostarosta Kučera.             
                   Mgr. Ladislav Koubek

V sobotu 6. září 2014 ve 13.30 
hodin bude slavnostně otevřeno 
nově zrekonstruované Masary-
kovo náměstí ve Velké Bíteši.

Akce se koná v  rámci oslav 600. 
založení nejstarší městské knihy 
Velké Bíteše. V pátek 5. 9. od 17 
hodin proběhne v městském mu-
zeu beseda na téma Velkobítešská 
městská kniha z roku 1414. V so-
botu v 16 hodin zazpívá M. David 
s hostem V. Příhodovou či v 19 
hodin vystoupí David Kraus se 
svojí kapelou, se kterou vystupuje 
mj. v  populárním pořadu svého 
otce Uvolněte se, prosím. 
Sobota bude také patřit historic-
kým velocipedům - od 10 do 
16.30 hodin.

Otevřou 
opravené
náměstí

Nová sanitka
Pacientům Zdravotnické záchran-
né služby ve Velkém Meziříčí slouží 
od srpna nová sanitka. Na velko-
meziříčskou základnu záchranářů 
ji pořídila přímo centrála ZZS Kra-
je Vysočina. 
Zdravotničtí záchranáři si v této 
souvislosti velmi pochvalují spolu-
práci s městem. „Můžeme ji hod-
notit jako příkladnou. Důkazem 
je jak pravidelná finanční podpora 
města při odborných konferencích 
pořádaných každoročně na výjez-
dové základně ve Velkém Meziříčí, 
tak vstřícný postoj zastupitelů při 
doplňování vozidel nadstandardní 
výbavou,“ řekl primář záchranky 
Milan Korsa. Ten poukázal na-
příklad na přístroj pro nepřímou 
srdeční masáž (projekt LUCAS – 
přístroj pro nepřímou srdeční ma-
sáž), který velkomeziříčská radnice 
a mikroregion záchranářům zafi-
nancovaly. Již několika pacientům 
zachránil život.                              -ran--ivh-

Aktivity K-centra u nás 
Pro ty, kteří nevědí, co je K-centrum, je třeba zmínit alespoň základní in-
formace. Jde o zařízení sociálních služeb, které poskytuje své služby uživa-
telům drog ve všech fázích drogové kariéry, tj. od experimentátorů až po 
aktivní uživatele drog, v hlubokém sociálním propadu, ale také partnerům, 
rodině a osobám blízkým uživatelů drog. Ze širokého spektra poskytova-
ných služeb je nutné zmínit především poradenské služby, které nabízí jak 
klientům, kteří se rozhodnou abstinovat nebo se např. vracejí z léčby a vy-
žadují podporu při zařazování do běžného života, ale i rodinným přísluš-
níkům, kteří se s drogou potýkají u svých dětí. K-centrum Noe nabízí svým 
uživatelům také více jak patnáctiletou zkušenost se závislostmi, certifikát 
odborné způsobilosti, který je nezbytný pro poskytování služeb, individu-
ální přístup a anonymní a bezpečné prostředí.
Problematika užívání drog postihuje nejen velká města, ale i menší měs-
tečka či dokonce malé obce. K-centrum Noe sídlí v Třebíči, za svými kli-
enty však do ostatních lokalit přijíždí a poskytuje jim tzv. Harm reduction 
služby. Jedná se o výměnný program injekčních stříkaček, poskytování 
zdravotnického materiálu potřebného k bezpečné aplikaci, zdravotní in-
formace a testování na infekční choroby HIV, žloutenky typu B a C. Cílem 
poskytování těchto služeb je omezování sociálních a zdravotních dopadů 
u samotných uživatelů drog, rodin uživatelů drog ale také široké veřejnos-
ti. Pokud nás jako aktivní uživatel drog nebo bezradný rodič chcete kon-
taktovat, můžete také na anonymní online poradně, přístupné na www.
kcentrumnoe.cz. Zde naleznete také informace o poskytovaných službách, 
včetně kontaktů. -kc-
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řádky na neděli

Jsem či nejsem dlužník?
příspěvky čtenářů

Bohoslužby

Někdo kudy chodí, tudy myslí 
na to, kdo mu ublížil. Neustále si 
připomíná staré křivdy, žije tou-
hou po pomstě, nedokáže odpus-
tit ani zapomenout. Vyčítá osudu 
či Bohu, že mu nedal narodit se 
do té správné země, rodiny, pro-
středí, že ho neobdařil takovými 
vlastnostmi a  schopnostmi, díky 
nimž by na  světě obstál, že mu 
nedal zdraví, bohatství, dobré 
manželství a  děti, které přináše-
jí radost. Takový člověk nejspíš 
pokládá odpouštění za slabošství 
a  prohru. Málokdy si uvědomí, 
že také on sám mnoho přijal 
od druhých a od Boha.
Jiná možnost je vnímat sebe jako 
věčného dlužníka. Tento životní 
postoj je o poznání těžší než ten 
předchozí, ale přináší mnohem 
více radosti a  pocitu životního 
štěstí. Dlužník kudy chodí, tudy 

myslí na  to, kolik toho od  dru-
hých dostal – od  svých rodičů, 
blízkých, přátel, i od  lidí vzdále-
ných, nakonec i od Boha samot-
ného. Těší se z  těchto různých 
darů. I když třeba nemá moc dů-
vodů k radosti, on si je stejně na-
jde. Takový člověk se také snaží 
svůj dluh neustále splácet. Dává 
i  těm, od  nichž předtím nic ne-
dostal, a vidí v tom jedinou mož-
nost, jak vyrovnat dluh lidem, 
kteří ho kdysi bohatě obdarovali, 
ale už nežijí. Především ale věč-
ný dlužník umí odpouštět. Třeba 
mu někdy trvá dlouho, než se mu 
to podaří, ale aspoň se o to vždy 
znovu pokouší. Nevrací se ke sta-
rým ranám, protože dobře ví, že 
sám mnohé zranil. Ví, že má sám 
máslo na  hlavě, a  proto nehledá 
v druhých jen chyby. 

Pavel Janošík

Dokončení seriálu
Smutnou skutečností zůstává, 
že mezi oběti těchto ilegálních 
záškodnických aktivit srbských 
důstojníků nakonec – ať už pří-
mo, anebo nepřímo – patřily 
i  dvě ženy částečně českého pů-
vodu, které se provdaly za vyso-
ce postavené osobnosti tehdejší 
doby… Draga Mašínová byla 
se svým královským manželem 
Alexandrem strašlivým způso-
bem rozstřílena a  zmasakrována 
v  Bělehradě (a  to přímo v  areá-
lu panovnického paláce) v  roce 
1903, zatímco Žofie Chotková 
s  následníkem trůnu Františ-
kem Ferdinandem byli zastřeleni 
v bosenském Sarajevu o jedenáct 
let později. 
Přestože srbští důstojníci a ostat-
ní členové Černé ruky, jak vidno, 
rozhodně nebyli žádnými berán-
ky, oficiální představitelé Srbska, 
a  natožpak král Petar Karadjor-

djevič, neměli s  přípravou sara-
jevského atentátu nic společného. 
Vždyť sám premiér srbské vlády 
Nikola Pašič se snažil jakékoli 
nežádoucí aktivity a plány Černé 
ruky odhalit a zarazit, anebo ale-
spoň omezit a utlumit.
Rakousku-Uhersku to však ne-
stačilo. Začalo z  příprav vraždy 
následníka císařského trůnu ob-
viňovat přímo nejvyšší činitele 
Srbského království, a nikoliv jen 
nějaké jeho paralelní podzem-
ní struktury a  tajné organizace. 
Vlády obou monarchií si začaly 
vyměňovat nóty, přičemž ony ra-
kouské byly výhružné, ultimativ-
ní a nepřijatelné. Přitom ve Vídni 
museli tušit, že kdo příliš čenichá 
k Srbsku, zároveň nehorázně pro-
vokuje jeho tehdejšího velkého 
spojence, totiž Rusko. 
Scéna tak byla připravena. 
Všechno další pak nastalo jakoby 
nezvratně a zákonitě, možná i lo-

gicky. Kolosální evropská, ba svě-
tová tragédie mohla začít. A  šlo 
o  tragédii obludných, apoka-
lyptických, do  té doby naprosto 
nevídaných a  nepředstavitelných 
rozměrů a dimenzí. Svět se pono-
řil do barbarské tmy, kterou pro-
zařovaly exploze granátů. Výbu-
chem malého soudku střelného 
prachu na  Balkáně jako by byla 
iniciována obludná megaexploze 
celého muničního skladu zvané-
ho Evropa…
S tím už ovšem neměl nic spo-
lečného nikdo, kdo pobýval 
v  osudnou neděli 28. června 
1914 na  jakési křižovatce ja-
kýchsi dvou ulic v Sarajevu. Ani 
Lojka, ani Harrach. Dokonce 
ani Princip už ne. Sarajevo to-
tiž bylo spíše záminkou, nežli 
skutečnou příčinou pro to, co 
následovalo. A  František Fer-
dinand? Ten už potom také za-
jímal jen málokoho. Jeho choť 

Žofie pak už skoro nikoho; stej-
ně tak jako tři jejich osiřelé děti. 
Bohužel.
Důsledkem první světové války 
bylo, že se rozpadly čtyři velké 
říše – rakousko-uherská, němec-
ká, ruská a osmanská – a vznik-
ly některé úplně nové státy, a  to 
včetně Československa. Na každé 
vsi a v každém městě se objevily 
úplně nové pomníky poseté se-
znamy padlých. A lidské utrpení 
a bolest oné doby už nikdy nikdo 
nezměří. 
První světová válka byla opravdu 
velmi nesmyslná a  velice kru-
tá. Největší nebezpečí, strádání 
a útrapy v té době pociťovali sa-
mozřejmě vojáci na  frontě, tedy 
většinou v  zákopech; ale ani 
zápolí či zázemí na  tom nebylo 
zrovna ideálně. Lide se utěšovali 
i  tím, že probíhající světová vál-
ka je jakousi gigantickou matkou 
všech válek – a  že je poslední; 

po ní že už žádné další nebudou. 
Jaký naivní idealismus! Třeba jim 
to ale pomohlo lépe snášet pří-
dělový systém, hladovění a  ne-
dostatek paliva i jiných komodit; 
kdopak ví…
Když začalo rakouské tažení pro-
ti Srbsku a když se mobilizovalo 
v  jednotlivých zemích Evropy, 
vlastenecké nadšení lidí propuk-
lo naplno a  nebralo konce. Ze-
jména ve  Vídni a  v  Berlíně, ale 
i  jinde. Dokonce i  někteří Češi 
psali na přistavené vagóny ešalo-
nů (vojenských vlaků) hesla jako 
„Petra utlučeme čepicemi“ (my-
šlen srbský král) a  podobné ne-
smysly a s prominutím hovadiny. 
Volalo se, že „na frontu ani nesta-
číme dojet, a  už bude po  válce“, 
„do  švestek jsme zpátky doma“ 
a tak dále. Jaký optimismus! Ra-
kouský útok na  Srbsko byl totiž 
nakonec velmi trapný a  velmi 
neúspěšný; Srbové brzy hnali 

„národy Františka Josefa I.“ svin-
ským krokem zpátky a  třeba při 
procesu s  atentátníky v  Sarajevu 
prý bylo dokonce až v  samotné 
soudní síni zvenčí slyšet dunění 
srbských děl. Bez pozdější vydat-
né německé pomoci by prohnilá 
armáda našeho dementního otle-
meného mocnáře snad ani nebyla 
vůbec s  to statečně bojující Srby 
zdolat. O  to krutěji se pak ale 
mstila na  srbském civilním oby-
vatelstvu.
Nakonec naši chasníci „do  šves-
tek“ doma rozhodně nebyli. Ani 
do  oněch prvních, ani do  těch 
druhých, ani do  třetích či čtvr-
tých, ba dokonce ani do  pátých 
ne. Ti, co se třeba dostali do za-
jetí a pak do čs. legií v Rusku ani 
do  těch šestých a  sedmých, ba 
možná ani do osmých švestek… 
A mnozí z nich už ani žádné do-
mácí švestky bohužel nikdy nevi-
děli. 

100 let od tragického atentátu v Bosně a od vypuknutí první světové války (5)

Vladimír Pařil

Středa 3. 9.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 
18.00 mše sv. – o. J. B. Čtvrtek 4. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 17.30 – o. 
L. Sz., Mostiště 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 5. 9.: 8.00 mše sv. – o. L. 
Sz., 10.00 pohřební mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 17.00 mše sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. 
J. B. Sobota 6. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 10.00 mše sv. – o. L. Sz, 18.00 
mše sv. – o. L. Sz. Neděle 7. 9.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. 
L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 5. 
9. Dolní Bory 17.30 adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti 
smíření, 18.00 mše sv. – o. J. B., 7. 9. Horní Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: 
Jak všichni asi víme, v  našem městě probíhá rekonstrukce Jupi-
ter clubu. Tato oprava zasahuje také do  farních budov, zejména 
do  staré kůlny ve  farském dvoře. Původní koncepce města byla 
následující: starou kůlnu zbourat a postavit novou obsahující úni-
kový východ z JC. ERF na přání skupiny farníků přišla s návrhem, 
abychom tento prostor adaptovali na víceúčelový farní sál, který 
by sloužil k  setkávání mladých a  společenství rodin, přípravám 
ke svátostem, zkouškám sboru a scholy, dětskému plesu, prázdni-
novému pondělí atd. Po projednávaní s Biskupstvím brněnským 
byla uzavřena smlouva s dodavatelem PKS Stavby. Celková cena 
včetně DPH činí 1.530.599,18 Kč přičemž je splatná do 15. 9. 2018 
a bude hrazena ve splátkách (48×32.000 Kč) – první dva roky bez-
úročně, další dva roky s úrokem 3 %. Existuje možnost dřívějšího 
splacení dluhu. 
V této souvislosti jedna sbírka v měsíci, počínaje od 7. září, bude vě-
novaná na splacení našeho závazku. Farníkům děkujeme za finanční 
pomoc. Také děkujeme všem, kteří doposud finančně pomáhali v této 
akci a také všem, kteří věnovali svůj volný čas přípravě staveniště. 
A dovolujeme si vybídnout zejména mladší farníky, aby se do těchto 
stavebních prací zapojili. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Počátkem prázdnin jsme se zú-
častnili exkurze na 22. základnu 
vrtulníkového letectva Sedlec 
ve  Vicenicích u  Náměště nad 
Oslavou.  Navštívili jsme letištní 
hasiče, kde jsme viděli profesi-
onální techniku, kterou hasiči 
využívají na  letišti i  v  civilním 
sektoru. Na  stanici biologic-
ké ochrany letiště nám ukázali 
strážné psy a  dravé ptáky, kteří 
chrání letištní prostory. Nej-
zajímavější částí prohlídky byl 
hangár údržby letadel, kde jsme 
viděli vrtulníky typu MI-24, MI-
17, na které jsme si mohli nejen 
sáhnout, ale také nahlédnout 
do kabiny pro piloty. Díky paní 
průvodkyni a  pověřeným oso-

bám z letištního personálu jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavých 
informací.

Už se těšíme na  další akce, kte-
ré zažijeme se svými táborový-
mi kamarády a  příznivci Domu 

dětí a  mládeže Velké Meziříčí.
Text a foto: Dům dětí a mládeže 

Velké Meziříčí

Děti podnikly výlet na vrtulníkovou základnu

Tato, na  první pohled hrozivě 
vypadající zkratka znamená Svaz 
postižených civilizačními choro-
bami. Jde o  nezávislé občanské 
sdružení s plnou právní subjekti-
vitou, které na základě dobrovol-
ného členství, sdružuje osoby po-
stižené civilizačními chorobami 
a  další zdravotně postižené ob-
čany, jejich rodinné příslušníky 
a fyzické i právnické osoby, které 
mají zájem o  spolupráci. Před-
pokládá se, že civilizační choro-
by, někdy také nazývané nemoci 
z blahobytu, jsou důsledkem ne-
zdravého životního stylu, který 
se vyznačuje nedostatkem fyzic-
kého pohybu, nadměrnou kon-
zumací jídla, alkoholu, cigaret, 
nadměrným a trvalým stresem.
Výkonnými buňkami SPCCH 
jsou základní organizace, které 
pracují na  úrovni obce, okresu, 

či několika obcí. Právě na  jejich 
aktivitě a činorodosti záleží v ja-
kých oblastech a jakými způsoby 
se bude realizovat program, který 
si stanovily a který byl schválený 
členskou schůzí. Tento program 
zpravidla zahrnuje organizování 
spolkové, zájmové, sociální a re-
habilitační činnosti občanů všech 
věkových skupin.
V  programu naší základní orga-
nizace nabízíme členům týdenní 
rekondiční pobyty v lázních, a to 
v Luhačovicích a v Poděbradech, 
vždy na jaře a na podzim za při-
jatelné ceny.
V  domácím prostředí zaměřuje-
me naše vycházky na blízké okolí 
Velkého Meziříčí např. do  Ba-
linského údolí, na  Fajtův kopec 
či okolí Chlostova. Poznávání 
vzdálenější krajiny a  líbezných 
míst naší Vysočiny pak organi-

zujeme jako výlety auty. Zaje-
deme do  předem daného místa 
a odtud pak pěšky volíme delší či 
kratší trasy, různě podle počasí, 
náročnosti nebo momentální ná-
lady. Tak jsme navštívili Žákovu 
horu, Křemešník, Čtyři palice, 
Tři Studně a  okolí, pramen Ba-
linky. Při cestě se téměř vždy na-
jde příjemná hospůdka na oběd, 
posezení u piva či kávy, nebo jen 
na  odpočinek. V  červnu jsme 
uspořádali šestidenní rekreační 
pobyt v  Nízkých Tatrách v  ob-
lasti Jasné. Bydleli jsme v Hotelu 
Družba a odtud jsme každoden-
ně vyjížděli nebo vycházeli po-
znávat krásu slovenských Tater. 
Základní organizace SPCCH 
ve  Velkém Meziříčí, tedy naše 
organizace, má přes 240 členů, 
převáženě seniorů. Ten, kdo by 
si představoval, že jde o  lidi ne-

pohyblivé, pasivní a  bez zájmů, 
by se hluboce mýlil. Máme mezi 
sebou lidi, kteří dovedou svoje 
zdravotní problémy zvládnout, 
jsou stateční a vytrvalí. Často be-
rou věcí s humorem, nadhledem 
a  moudrostí, dovedou se i  sami 
sobě zasmát.
Na  závěr je třeba dodat, že naše 
aktivity by nebyly tak časté a roz-
manité, nebýt finanční dotace 
od  Městského úřadu ve  Velkém 
Meziříčí. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat panu starostovi i panu 
místostarostovi za jejich podporu 
a  sympatie. Dík také patří panu 
Horákovi, našemu osvědčené-
mu průvodci. Tak, toto všechno 
je zahrnuto pod onou nevábně 
vypadající zkratkou SPCCH, jde 
ale v první řadě o spolek lidí, kteří 
chtějí aktivně a smysluplně žít.

Ing. Marie Táborská

Víte co je to SPCCH?

Již několik let jsme pravidelnými 
návštěvníky velkomeziříčského 
Happy sport clubu. Jeho moder-
ní prostředí hodnotíme velice 
kladně. Přispívá k tomu nejenom 
ochotná a milá obsluha, díky kte-
ré se zde cítíme velmi příjemně, 
ale bezpochyby také bezbariéro-
vý přístup celého klubu, který je 
pro nás nezbytný.
Náplní našeho dopoledne je vždy 
hra! Někdo hraje squash, jiný 

badminton v  nové hale a  někte-
ří podléhají kouzlu tzv. „živých 
stolů“. Pokaždé si také na něčem 
dobrém pochutnáme. Ať už jde 
o  míchané koktejly, čokoládu, 
ledovou kávu na  zchlazení nebo 
zmrzlinové poháry.
Poslední červnovou návštěvu 
jsme zakončili společným obě-
dem, po kterém jsme trávili pří-
jemné chvilky ve stínu zahrádky. 
Toto dopoledne bylo pěknou teč-

kou za  dalším rokem sportovní-
ho vyžití v tomto klubu.
Touto cestou bychom veli-
ce rádi poděkovali personálu 
a  také majitelům za  bezplat-
né poskytnutí prostor, kde si 
pravidelně zpestřujeme běžné 
dny.
Děkujeme a budeme se těšit zase 
někdy na viděnou.
Uživatelé a zaměstnanci stacioná-

ře NESA, foto: archiv NESA

Uživatelé Nesy navštěvují Happy sport club
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3. Rada města schválila: 
• rozpočt. opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 neúčel. rezerva, rozděl.: 3 
tis. Kč – § 2299 vrácení finančních prostředků z vybrané kauce z titulu 
zrušení pokuty orgánem v přezkumném řízení
• rozpočt. opatření: zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčel. rezerva, rozděl.: 
30 tis. Kč – § 6171 ORJ 97 realizace turistického webového portálu 
(zásadní aktualizace s dotací Kraje Vysočina)
• rozpočt. opatření: zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary, 
rozděl.: 5 tis. Kč – § 3399 dar pro obec Ořechov, účel: slavnostní vyhlá-
šení Vesnice roku 2014 Kraje Vysočina – ocenění „Zlatá stuha“
• rozpočt. opatření: zdroj: 25 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, rozděl.: 
25 tis. Kč – § 3639 pořízení aktualizace záborového elaborátu projektu 
na výkupy pozemků pro budoucí obchvat města (investor Kraj Vysočina)
• návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inž. sítě 
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice k tíži pozemků města 
parc. č. 1589 a 1499/1 na ul. Čechova s právem uložení přípojky NN 
do těchto pozemků a umístění pilíře NN, právem provozování, opra-
vování, udržování, právem umístění obslužného zařízení na předmět-
ných pozemcích, právem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
výkonnosti umístěné distrib. soustavy, včetně odstranění. 
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. 
sítě ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Č. Budějovice k tíži pozem-
ků města parc. č. 2369, 2755, 2756, 2757 a 2769/6, ul. Lipnice a Ná-
břeží, k. ú. VM s právem uložení zemního kabelu NN do těchto po-
zemků, umístění rozpojovací skříně, nadzemního vedení NN, sloupů 
NN za účelem provozování této distrib. soustavy, právem opravování 
a udržování, právem zřídit na pozemcích potřebné obslužné zaříze-
ní, provádění úprav soustavy za  účelem obnovy, výměny, moderni-
zace nebo zlepšení výkonnosti, včetně výměny. Služebnost je zřízena 
na dobu existence stavby 
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. 
sítě ve prospěch E.ON Distribuce,  a. s., Č. Budějovice a k tíži pozem-
ku města parc. č. 5814/19 na ul. Třebíčská, obec a k. ú. VM, s právem 
uložení zemního kabelového vedení NN a umístění pojistkové skříně 
NN do  tohoto pozemku, právem provozování, opravování a  udržo-

vání, právem umístit na pozemku obslužné zařízení, právem prová-
dět na soustavě úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace pro 
zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění. Služebnost je zřízena 
na dobu trvání předmětné stavby 
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. 
sítě ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Č.. Budějovice k tíži pozemků 
města parc. č. 5551/4 a 5711 v lokalitě bývalého sběrného dvora na ul. 
K Novému nádraží, obec a k. ú. VM s právem uložení do těchto po-
zemků zemní kabelové vedení NN a pojistkovou skříň NN, právem 
provozování, oprava údržby této distribuční soustavy, právem umístit 
na pozemcích obslužné zařízení, právem provádět úpravy za účelem 
obnovy, výměny, modernizace pro zlepšení výkonnosti, včetně odstra-
nění. Služebnost je zřizována na dobu trvání předmětné stavby
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. 
sítě ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., Ústí n. Labem k tíži pozemku 
města parc. č. 2760/1 na Františkově – pro Obchodní centrum s prá-
vem uložení přeložky plynovodu do pozemku, právem provozování, 

oprav a úprav, příp. odstranění tohoto plyn. zařízení. 
• návrh smlouvy na zřízení věc. břemene – služebnost inž. sítě ve pro-
spěch E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice k tíži pozemků města parc. 
č. 335/5, 335/11, 353, 356, 360, 364, 368/2, 385/2, 400 a 2849/2 na Pa-
loukách, k. ú. VM, s právem umístění venkovního vedení VN, sloupu 
VN, zemního kabelu NN a pojistkové skříně NN na těchto pozemcích, 
právem provozování, oprav a  údržby, právem zřídit na  pozemcích 
obslužné zařízení, právem zřízenou distribuční soustavu obnovovat, 
provádět výměnu, modernizaci nebo zlepšení její výkonnosti, včetně 
odstranění. 
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. 
sítě ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Č. Budějovice k tíži pozem-
ků města parc. č. 2437/3, 1818/1, 1885/1, 2760/1, 2768/1 a 2769/4, k. 
ú. VM s právem rozšíření distrib. soustavy a uložení zemního kabelu 

VN, právem provozování, oprav a udržování, právem zřídit obslužné 
zařízení, provádět obnovu, výměnu, modernizaci nebo zlepšení vý-
konnosti soustavy, včetně odstranění. Služebnost je zřizována na dobu 
trvání předmětné stavby
• návrh smlouvy budoucí na zřízení práva věcného břemene – služeb-
nost inž. sítě ve prospěch O2 Czech Republic a. s. Praha k tíži pozem-
ků města parc. č. 2769/4, 2769/5 a 2769/6 na ul. Sokolovská a Karlov, 
k. ú. VM s právem uložení – překládku – telekomunikačního kabelu 
do  těchto pozemků, právem provozování, údržby a  oprav, provádění 
modernizace pro zlepšení výkonnosti. Služebnost bude zřízena na dobu 
technologické životnosti podzemního komunikačního vedení
• návrh smlouvy budoucí na  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
ve  prospěch E.ON Distribuce, a. s., Č. Budějovice k  tíži pozemku 
města parc. č. 4765/1 na Fajtově kopci, k. ú. Velké Meziříčí s právem 
uložení přípojky NN do pozemku, právem provozování, opravování 
a udržování, právo umístit na pozemku obslužné zařízení, provádět 
na  distrib. soustavě úpravy za  účelem obnovy, výměny, moderniza-
ce nebo zlepšení výkonnosti, včetně odstranění. Právo bude zřízeno 
na dobu existence stavby 
• uzavření smlouvy č. 11091321 o poskytnutí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Digitální povodňový 
plán ORP Vel. Meziříčí včetně výstavby hlásných a varovných systémů“
• se zveřejněním záměru pronájmu billboardové plochy na  budově 
bez č. p. na ul. Třebíčská, která je součástí parc. č. 2555/33 v k. ú. VM
• se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města 
Vel. Meziříčí v červnu–červenci 2014, do rozpočtu města Velké Mezi-
říčí v r. 2014
• s uzavřením  smlouvy o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností 
VM a městem Velké Meziříčí na užívání poloviny místnosti na úrovní 
ochozu věže kostela sv. Mikuláše za účelem zřízení expozice dřívějšího 
bytu věžníka formou instalace historického nábytku.
• s  výpůjčkou nebyt. prostor tělocvičny v  budově ZŠ Komenského 
včetně sprch a WC pro účinkující historických slavností v době od 5. 
do 7. 9. 2014 

Ing. Radovan Necid, starosta města

rada města projednala
6. 8. 2014 (dokončení z min. č.)

Dne 30. 6. 2014 ukončil MAS MOST Vysočiny,
o. p. s., Velké Meziříčí realizaci projektu Venkov pro 
Vysočinu – získávání dovedností.
Projekt byl spolufinancován z  Programu rozvoje 
venkova ČR v rámci opatření III. 4.1 Získávání do-
vedností, animace a provádění.
V  rámci projektu byla vyhlášena tzv. tréninková 
výzva k  předkládání žádostí o  dotaci na  realizaci 
projektu spolupráce v  rámci výše specifikovaného 
opatření.
Cílem výzvy bylo na území působnosti MAS MOST 
Vysočiny o. p. s.  podpořit akce zaměřené na posí-
lení a udržení regionálních tradic,  informovat ve-

řejnost o činnosti MAS Most Vysočiny,  propagovat 
a oživit činnost MAS 
Podpořeny byly: 1. projekt obce Ořechov,
2. projekt obce Březské, 3. projekt ZŠ Heřmanov,
4. projekt občanského sdružení Srdce Horácka,
5. projekt občanského sdružení Spolek rodičů a přá-
tel dětí z Dětského střediska Březejc.
Výstupem projektu bylo dále vytvoření podkladů 
pro analytickou a strategickou část ISÚ, implemen-
tační část ISÚ, uskutečnit propagační akci pro veřej-
nost, vydání informační brožury o MAS .
Rovněž byly aktualizovány webové stránky MAS: 
www.masmostvysociny.cz.

Projekt Venkov pro Vysočinu – 
získávání dovedností byl ukončen

1. Rada města vzala na vědomí: 
• zprávy o hospodaření příspěvkových organizací za 1. pol. 2014
• výsledek hospodaření společnosti TSVM s. r. o. za 1. pol. 2014
• program Evropský týden mobility 16.–22. 9. 2014 ve Velkém Meziříčí
• výsledky z projednávání na veřejném fóru Desatero problémů Vel. 
Meziříčí (9. 6. 2014), které byly poté ověřeny anketou obyvateli města 
(23. 6.–21. 7. 2014)
• zprávu o  činnosti a  hospodaření příspěvkové organizace Sociální 
služby města Velké Meziříčí k 30. 6. 2014
2. Rada města povolila: 
• bezplatné užívání veřejného prostranství Diecézní charitě Brno – 
Oblastní charitě Žďár nad Sázavou v rámci celodiecézní akce s názvem 
Koláč pro hospic ve středu 8. 10. 2014, 10–16 hodin na náměstí 
3. Rada města schválila: 
návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. sítě 
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice a k tíži pozemku města 
parc. č. 2037/1 v k. ú. Olší n. Osl. s právem uložení zemního kabelu pří-
pojky NN pro rodinný dům fyzické osoby, právem provozování, údržby 
a oprav, právem zřízení obslužného zařízení, provádění jeho oprav, prá-
vem provádět obnovu, výměnu, modernizaci, příp. odstranění distri-
buční soustavy. Služebnost je zřízena na dobu trvání předmětné stavby 
• návrh smlouvy budoucí na  zřízení práva věcného břemene – slu-
žebnost inž. sítě ve  prospěch E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice 
a k tíži pozemků města parc. č. 2870/1 a 5872 na ul. Bezručova, k. ú. 
Vel. Meziříčí s právem uložení přípojky NN a dvou pilířů NN do těch-
to pozemků, právem provozování, oprav a údržby, právem zřídit také 
obslužné zařízení, právem provádět obnovu, výměnu, modernizace, 
včetně odstranění. Služebnost bude zřízena na dobu existence stavby 
• návrh smlouvy mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďár-
sko za účelem udělení souhlasu k provedení stavby – rekonstr. kana-
lizace na ul. Třebíčská, horní část s tím, že dotčeným bude pozemek 
města parc. č. 5802/1. Předpokládaná doba realizace stavby do 5 let 
od podpisu smlouvy
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. 
sítě ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice a k tíži pozemku 

města parc. č. 33/1 v k. ú. Olší n. Osl. s právem uložení zemního ka-
belu NN do pozemku města jako přípojku pro rodinný dům, právem 
provozování, údržby a  oprav, právem umístění obslužného zařízení, 
právem obnovy, výměny, modernizace a  příp. odstranění distribuč-
ní soustavy. Služebnost se zřizuje na  dobu trvání předmětné stavby 
návrh smlouvy na  zřízení práva věcného břemene – služebnost inž. 
sítě ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice a k tíži pozemků 
města parc. č. 2785 a 2778/1 na Bezděkově, k. ú. Vel. Meziříčí s právem 
uložení zemního kabelu NN a pojistkové skříně do pozemků města 
v  rámci rekonstrukce distrib. soustavy, právem provozování, údržby 
a oprav, právem zřízení obslužného zařízení, právem obnovy, výměny, 
modernizace, příp. odstranění distribuční soustavy. Služebnost je zři-
zována na dobu trvání předmětné stavby 
• rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30. 6. 2014
• rozpočt. opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary, 
rozděl.: 3 tis. Kč – § 4397 dotace pro občanské sdružení STŘED Třebíč, 

o. s., Třebíč, účel: provozování Linky důvěry STŘED v Kraji Vysočina
• rozpočt. opatření: zdroj: 20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozděl.: 20 tis. Kč – § 3412 pol. 3412 org. 688 oprava víceúčelového 
hřiště za dopravním hřištěm (dofinancování krácené dotace od ČEZ)
• rozpočt. opatření: zdroj 30 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, 
rozděl.: 30 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace v zástavbě RD v m. č. 
Mostiště
• rozpočt. opatření: zdroj 310  tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, rozděl.: 
310 tis. Kč – § 3412 doplnění a obnova dětského hřiště na ul. Čermákova
• rozpočt. opatření: zdroj 37 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
děl.: 37 tis. Kč – § 3412 vypracování studie na tribunu u hřiště s umě-
lou trávou u ZŠ Školní
• rozpočt. opatření: zdroj 50 tis. Kč – § 3639 výkup obecních cest v m. 
č. Olší n. Osl., rozdělení: 50 tis. Kč – § 3631 rozšíření veřejného osvět-
lení v m. č. Olší n. Osl.
• rozpočt. opatření: zdroj 100 tis. Kč – § 3412 sportovní areál v m. č. 

Olší n. Osl., rozděl.: 100 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství v m. č. 
Olší n. Osl.
rozpočt. opatření: zdroj 4 tis. Kč § 6409  rezerva na dotace a dary, roz-
děl.: 4 tis. Kč § 3419  dotace pro FC VM, U Tržiště 841, účel: pro starší 
přípravku na účast v republikovém turnaji E.ON Junior Cup
• rozpočt. opatření: zdroj 170 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová, rozděl.: 
170 tis. Kč § 2212 II/602 chodníky, park. plochy, autobusové zálivy
4. Rada města souhlasila:
• s  alternativními návrhy obyvatel sídliště k  umístění parkovacích 
ploch  v prostoru za restaurací U Elišky a u stávající spojovací komu-
nikace Mírová – Pionýrská dle zákresu, jako nejvhodnější alternativní 
variantu doporučuje realizovat parkoviště za restaurací U Elišky
• s podpisem Charty 2014 (Evropský týden mobility) za podmínek:
1) město společně s partnery bude celý týden organizovat akce progra-
mu Evropský týden mobility
2) jako praktické trvalé opatření v roce 2014 a příspěvek města ke zvý-
šení bezpečnosti chodců je generální oprava chodníku na ul. Karlov 
v hodnotě 6,3 mil. Kč
3) zorganizuje Evropský den bez aut a 18. 9. 2014 dojde k uzavření 
části ul. Ostrůvek
• s uzavřením části ul. Ostrůvek (asi 100 m) před budovou Kopretiny 
– centra pro rodiče s dětmi a Chaloupek o. p. s. Velké Meziříčí, 18. 9.  
2014,  8–17 hodin, v rámci Evropského týdne mobility
• se zapojením transferů účelově určených, přijatých na  účet města 
Velké Meziříčí v červenci–srpnu 2014, do rozpočtu města Velké Mezi-
říčí v r. 2014
• s účastí ZŠ VM, Sokolovská 470/13 v projektu „ICT nás baví“ v rám-
ci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, regis-
trační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0015.
• s  účastí ZŠ VM, Školní 2055, příspěvkové organizace v  projektu 
„ICT nás baví“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0015.
5. Rada města vydala: 
• směrnici č. 4/2014, o ochraně osobních údajů

Ing. Radovan Necid, starosta města

rada města projednala
20. 8. 2014

Přímý kontakt s významnými zaměstnavateli | Seznámení se situací a s možnostmi na trhu práce
Odborné příspěvky na téma zaměstnanost | Účast švédských expertů na řešení nezaměstnanosti

Vás zve na Veletrh pracovních příležitostí v rámci konference

„Bez práce to nejde“
Kdy: Ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 9 do 16 hodin Kde: Luteránské gymnázium Velké Meziříčí

VSTUP ZDARMA
Prosíme o potvrzení účasti na centrumzamestnanosti@mestovm.cz

Připravte se na Veletrh pracovních příležitostí – přijďte zkonzultovat váš životopis do Centra zaměstnanosti!
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Vyměním

Nemovitosti

Pronajmu 

Seznámení

■ Česnek kvalitní, český paličák, 
vhodný i na uskladnění. Odrůdy 
Dukát, Vekan (modrý) a  Karel. 
Cena 150 Kč/kg. Do VM a okolí 
mohu dovézt. Tel.: 605  981  347,  
Lavičky.

■ Ječmen a pšenici z letošní skliz-
ně. Tel.: 602 729 858.
■ Brambory, odrůda Laura (čer-
vené). Tel.: 731 136 395.
■ Selata na výkrm, váha 20–30 kg.  
Dále prodám prase na dokrmení, 
váha 80 kg. Tel.: 604 241 346.
■ Ječmen 380 Kč/q. Tel.: 
777 882 467.
■ Okružní pilu – 5.000 Kč, zad-
ní nárazník na  Škodu Octavii 
– 200 Kč, čelní sklo na  octavii 
– 200 Kč. Zadní sedačku na  fe-
licii – 300 Kč, přední nárazník 
+ brýle na Espace – 300 Kč. Tel.: 
739 902 188.
■ Česnek, vhodný na  usklad-
nění. Dovoz do  Vel. Meziříčí 
možný. Cena 100 Kč/1 kg. Tel.: 
605 914 234.
■ Obilí – pšenici, ječmen a  kon-
zumní brambory. Tel.: 605 071 238.

■ Husí peří ručně drané – 2 papí-
rové pytle, nové i část používané,  
z  důvodu alergie, cena 1.000 Kč. 
Dále prodám zrcadlo, barva ma-
hagon, hladký rám 170×60 cm, 
700 Kč. Mechanický fotoaparát 
Kodak Star 875 AF na  filmy, 
700 Kč. Tel.: 777 088 942.
■ Prase doma krmené. Dále pro-
dám ječmen z letošní sklizně, slá-
mu ječmennou, malé balíky. Tel.: 
566 544 005.
■ Dětskou postel z masivu s po-
stranicemi, d. 140 cm, š. 70 cm, v. 
35 cm. Tel.: 776 238 150.

■ 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.
■ Škodu Felicia 1,3 LXi, r. v. 1996, 
zelená, garážovaná, STK 9/2015, 
10 tis. Kč. Tel.: 728 508 761.
■ Sloupy na železnou konstruk-
ci 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.
■ 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 pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

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

■ Byt 3+1 ve  VM, družstevní, 
po částečné rekonstrukci. Zaskle-
ná lodžie, 4. patro, výtah. Cena 
dohodou. Tel.: 604 316 963.
■ Koupím garáž ve  VM za  ro-
zumnou cenu. Nejlépe ulice Bez-
ručova, Družstevní, Na  Výsluní, 
ale není podmínkou. Prosím na-
bídněte. Tel.: 776 137 671.
■ 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.

■ Pronajmu 3+kk v RD s plyno-
vým topením. Dále přijmu spolu-
bydlící do RD. Tel.: 723 384 279.
■ Pronajmu byt 2+kk mezonet, 
na ul. Školní, vše jižní strana. Mi-
nimální náklady na  topení, cena 
5.500 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.
■ Pronajmu studentům – kama-
rádům třípokojový byt v  Brně 
- Žabovřeskách v blízkosti trolej-
busové zastávky. Tel.: 731 590 943. 
■ 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. 

■ Jsem bezdětný, plnoštíhlý, 
trošku introvert, jinak celkem 
zajištěný chlap, 42/145. Zklamání 
se nám nevyhýbají, a tak hledám 
na Vysočině a zde v okolí obyčej-
nou holku (paní) vlídnou, co by 
chtěla kluka s  dílnou, aby nebyl 
tak sám. Jsem svářeč, tak přimě-
řená, rozumná mamča s  men-
ším rošťákem potěší. Pozdější 
přistěhování a  ochota žít běžný 
život na  vesnici nutné. Jsi-li tře-
ba i  plnoštíhlá, věřící katolička 
s  touhou ještě mít dítko, ozvi se 
– pomohu ti a  třeba na  podzim 
najdem nový smysl života, zdá 
se, že už mám nejvyšší čas. Můj 
kontakt je v redakci.

Objednáváme kvalitní 
17týdenní nosnice. 

Odběr září. A. Novotný, Hr-
bov 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.

Prodám

Koupím

doučím angličtinu
tel.: 608 662 781

  

Vybrat si můžete z rozsáhlé nabídky různých variant kurzů, např:
● skupinové kurzy pro 2–6 osob ● individuální kurzy 

● kurzy pro děti ● doučování studentů ● příprava ke zkouškám 
● konverzační kluby: výborná příležitost pro rozšíření slovní zásoby 

NOVINKA: sestavte si vlastní kurz pro vás a vaše kolegy 
či známé dle vašich potřeb i požadavků

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH KURZŮ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
 PRÁVĚ PROBÍHAJÍ

Všechny kurzy je možné také absolvovat jako:
● Víkendové ● Intenzivní týdenní ● Semestrální (tříměsíční) 

● Individuálně dle vašich požadavků
Příjem přihlášek do 20. září 2014. Kontakt: ECO Velké Meziříčí, 

Mlýnská 6, tel. č. 602 325 108 – p. Procházková
www.eco-vyukajazyku.cz

pro sklad ve Velkém Meziříčí:
 ■  SKLADNÍKA  

Požadujeme: zodpověd-
nost, dobré fyzické 

a zdravotní předpoklady.
■ OBCHODNÍ  ASISTENTKU  

PRO E-PRODEJ
Požadujeme: základní 
znalost web prodeje,  

základní znalost tvoření 
grafiky.

KONTAKT: obchod@sanimat.cz 
tel.: 737 288 629

H L E D Á M E
Velké Meziříčí

Jindřich Hubl, tel.: 608 767 229, e-mail: kominik-vm@seznam.cz

´

Jsme úspěšná moderní a stabilní technologická společnost se 
140 zaměstnanci. Vyvíjíme a  vyrábíme díly pro mezinárodní 
automobilový a elektro průmysl. Nyní hledáme nové kolegy!

Máš  „jiskru v oku“? Máš technické myšlení?
Nebojíš se nových výzev a učení?

  KONSTRUKTÉR/NÁKUPČÍ VSTŘIKOVACÍCH FOREM

  TECHNOLOG VSTŘIK. PLASTŮ, ZÁLISKOVÁNÍ, POKOVOVÁNÍ

  NÁSTROJAŘ, CNC FRÉZAŘ, EDM, atd. (ve 2směnném provozu)

  SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ (v nepřetržitém provozu)

  TECHNIK 3D MĚŘENÍ (ve 2směnném provozu)

Požadujeme: min. SŠ technického zaměření + znalost 
čtení technických výkresů + zkušenosti alespoň s jednou 
výše uvedenou technologií + ochotu učit se

Požadujeme: techn. VŠ nebo SŠ + obchodní schopnosti + 
komunikativní angličtinu + kreativce  se skvělým technic-
kým a 3D myšlením + vhodné i pro čerstvé absolventy VŠ

Požadujeme: vyučení v  technickém oboru + šikovnost, 
přesnost, přemýšlivost, pečlivost

Požadujeme: ochotu učit se novým technologiím + pečlivost 
+ vhodné i pro čerstvé absolventy OU a SŠ

Požadujeme: analytické myšlení + min SŠ technického 
směru  + solidní znalost IT +  znalost čtení technických 
výkresů

Nabízíme:
Velmi dobré mzdové podmínky + 13. a 14. plat + podíly na zisku firmy + 5–6 týdnů dovolené + 
příspěvek na stravování + pro nepřetržitý provoz příspěvek na dopravné + další zaměstnanecké 
výhody  (masáže, posilovna, kulturní akce)

V případě vašeho zájmu se těšíme na vaši písemnou nabídku se strukturovaným životopisem 
na katerina.novakova@lisovnavm.cz nebo poštou na Lisovna plastů, spol.  s r. o.,   Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí, 
tel. 566 502 566
Bližší informace o jednotlivých pozicích najdete  na webových stránkách společnosti www.lisovnavm.cz

Náplň práce:  nákup a vedení výroby vstřik. forem 
od  nástrojáren + spolupráce s  dodavateli ve  fázi 
výroby nástroje a jeho optimalizace

Náplň práce:  stanovování technologií pro výrobní 
a  montážní procesy + provádění analýzy poruch 
forem + tvorba a  údržba výrobní dokumentace

Náplň práce:  opravy a údržba forem a nástrojů + 
výroba nových 

Náplň práce:  výměna forem + ovládání robotů 
a automatických linek + nastavování vstřikovacích lisů

Náplň práce:  měření na CNC 3D a na optickém 3D + 
výroba CNC měřicích programů

pøijme do pracovního pomìru:

- min. vyuèen 
- zodpovìdnost a spolehlivost
- oprávnìní na vysokozdvižný vozík
- vazaèské a jeøábnické zkoušky výhodou 
- práce v 1 smìnném provozu

nástup možný ihned
písemné nabídky zasílejte na:

  info@vezeko.cz nebo na adresu:

Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziøíèí

- èeský výrobce pøívìsù a 
nákladních automobilù

nástaveb 

VEZEKO s.r.o.

PRACOVNÍKA EXPEDICE
Požadujeme:

Nabízíme:
- zázemí stabilní firmy
- zamìstnanecké benefity
- odpovídající finanèní ohodnocení

Společnost MRÁZEK-KOVO s. r. o. přijme 
SEŘIZOVAČE/OBSLUHU CNC SOUSTRUŽNICKÝCH STROJŮ 

Nástup možný ihned, provozovna Jívoví. Dvousměnný provoz.
Nabízíme: trvalý pracovní poměr, dobré platové podmínky, 

další zaměstnanecké výhody, profesní a mzdový růst.
Požadujeme: spolehlivost, pečlivost, ochotu učit se.

Kontakt: S. Mrázek, mrazek@mrazek-kovo.cz, tel.: 777 781 177                 

PŮJČKY 10–100 tis.
● doložitelný příjem podmínkou
● bez registru
● bez poplatku

Tel.: 777 467 073
 opravdubezpoplatku@email.cz

Dům zdraví spol. s r. o.,
 Velké Meziříčí nabízí   

K PRONÁJMU 
GARÁŽOVÉ STÁTNÍ.  

 Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, 

tel. 566 522 442.

pøijme pracovníka pro

požadavky: 

NÁSTUP DLE DOHODY

min. SŠ vzdìlání, znalost NJ aktivnì, AJ výhodou

znalost práce na PC, dobré komunikaèní
schopnosti

pracovní náplò:

nabízíme:

komunikace s dodavateli, zpracování poptávek

dobré platové podmínky, práce v mladém kolektivu

a nabídek, èinnost pøi realizaci nákupu

pouze písemné nabídky na e-mail:

 info@vezeko.cz

- èeský výrobce pøívìsù a nástaveb nákladních automobilù

VEZEKO s.r.o.

ODDÌLENÍ NÁKUPU
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Vzpomínka

Vzpomínky

společenská rubrika

Blahopřání

Spolu s námi vzpomeňte v tento čas manželů 

Květy a Josefa Holíkových z Březejce. 
Josef, od jehož úmrtí uplynulo dnes 3. 9. 2014 deset let, 
a od úmrtí Květy posledního červnového dne uplynulo již čtrnáct let.

S vděčností za dar společně prožitých roků děkuje 
a stále vzpomíná dcera Květa s celou rodinou.

Třetí ročník charitativní akce Countryště 2014 měl příjemnou dohru. 
Na  konci července byl předán výtěžek, který letos činil rekordních 
17.000 Kč, malé Verunce z nadačního fondu Šťastná hvězda. Verun-
ka se narodila s mozkovou obrnou a potřebovala přispět na invalidní 
vozíček. Děkujeme všem skupinám Amarylis, Kuspokon, Iron Hills, 
Tony Milson, Stetson a taneční skupině Kosatky za skvělá vystoupe-
ní, taktéž všem návštěvníkům festivalu.  Verunka již na vozíčku jezdí 
a je velmi šťastná, že se stále najdou tak hodní lidé, co myslí i na ty, kte-
ří v životě neměli takové štěstí.                                                      SK Mostiště

Dne 6. září 2014 oslaví 45. výročí svatby manželé Žákovi z Oslavice.

Vše nejlepší do dalších let přejí děti s rodinami. 

Právě před pěti lety, 6. září 2009, 
nás zastihla smutná zpráva, že 
zemřel dlouholetý dobrovol-
ný hasič, aktivní člen a  kroni-
kář Vlastivědné a  genealogic-
ké společnosti, dobrý člověk, 
pan  Josef Jaša. 
Narodil se před 80 lety 2. března 
1934 ve Velkém Meziříčí. 
Jeho tatínek byl bednářem 
v dnešní ulici K Haltýři č. 4. Malý 
Josef měl 2 sourozence. Po vyjití 
školy ve  4. třídě reálného gym-
názia v r. 1949 se vyučil mecha-

nikem, v  r. 1954 ukončil dvouletou večerní průmyslovku. Základní 
vojenskou službu vykonával v Žatci, poté byl zaměstnán 23 let v růz-
ných provozovnách místního hospodářství ve  městě. Od  r. 1973 až 
do odchodu do předčasného důchodu v r. 1992 pracoval v tehdejším 
n. p. Kablo jako referent požární ochrany a velitel závodního požární-
ho sboru. Od r. 1960 byl členem místního Sboru dobrovolných hasičů, 
později se stal členem Okresní revizní a kontrolní komise a jednate-
lem Sboru. Jeho zájem o historii ho v r. 1993 přivedl do Vlastivědné 
a genealogické společnosti, kde řadu let působil jako pečlivý kronikář 
a podílel se na vydání několika publikací. Josef Jaša byl ženatý, měl 4 
dcery, 5 vnuků a 1 vnučku. Jeho manželka zemřela v r. 2004. Pro nás 
všechny, kdo jsme se s ním setkávali, znamenal laskavého a trpělivého 
přítele, zvídavého posluchače a pečlivého pozorovatele dění. Dodnes 
nám chybí a vracíme se k němu ve svých vzpomínkách.        Výbor VGS

Vzpomínka na Josefa Jašu

Náplastí Power strips lze použíd podle druhu onemocnění na: zánět 
lebečních dutin, highmoritidu, záněty středního ucha a  ztrátu slu-
chu, angínu, rýmu, prochladnutí, kašel, zánět průdušek, při kouření 
na  zbavení se tohoto zlozvyku, bolesti hlavy a srdce, migrény, vyšší 
nebo nízký krevní tlak, pro zlepšení zraku, těžkosti a bolesti žaludku, 
špatné trávení, problémy s dechem, dyskinezi žlučových cest, pálení 
žáhy, palpační rezistenci, zácpu, gynekologické problémy, nemoci 
kloubů, křečové žíly, cukrovku, alergii, hypotyreozu...
Máte jedinečnou možnost v našem studiu zcela zdarma vyzkoušet pří-
rodní produkt POWER STRIP každé úterý a čtvrtek dopoledne, nebo 
po domluvě na tel.: 606 657 123. Neváhejte a využijte této nabídky!

-dp- (článek je součástí placené inzerce)

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek na měsíc září: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin

 9.   9. Burundi  Mgr. Jaroslav Pazdera
16. 9. Španělsko – Barcelona Mgr. Tomáš Fiala
23. 9.   Filmové zajímavosti z okolí VM Jaromír Kafka

Změna programu vyhrazena.

Chemie a nebo příroda?

Pořadatelé akce Countryště děkují...

❧ Tichounce postojíme a se smut-
kem v srdci řekneme sbohem. ❧ 

Dne 5. 9. 2014 tomu bude rok, 
co nás opustil manžel, tatínek
a dědeček, pan 

Pavel Doležal
z Velkého Meziříčí.

Stále s láskou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

❧ Vyřiďte pozdrav poslední
každému, kdo měl mě rád... ❧

Dne 29. 8. 2014 navždy odešel 
pan 

Zdeněk Snížek, 
učitel hudby.

Zubní  pohotovost: 
So 6. 9. MUDr. K. Pařízková, Studentská 7, Žďár nad Sáz., tel.: 
566 690 130. Ne 7. 9. MUDr. A. Stalmachová, Vír 201, tel.: 
566 575 210. (www.nnm.cz).  
Víkendová pohotovost MUDr. Zuzany Moravusové, Nový 
Telečkov 30 (cca 10 km od VM), čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 
737 585 224. 

ANGLIČTINA TROCHU JINAK
INFO: www.anglictinajinak.estranky.cz

Poslední rozloučení se koná dne 5. 9. 2014 v 10 hodin 
ve farním kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

PŘIJME:  PRACOVNÍKA PROVOZU KOVOVÝROBY
    Požadavky:  vyučen v oboru
 praxe v oboru
 znalost technické dokumentace
 upřednostněna praxe s obsluhou 
 horizontální vyvrtávačky WHN 9B  NC
    Nabízíme:  odpovídající mzdové ohodnocení
 prosperující společnost
 týden dovolené navíc
 nástup dohodou
 jednosměnný provoz

Žádost spolu s životopisem zasílejte na adresu:
AGROPODNIK, a. s.,Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, 

594 01 Velké Meziříčí,
e-mail: agp@agpas.cz nebo tel.: 603 863 292

AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí

KROJOVANÉ PANENKY – 
– VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU 

VE VELKÉ BÍTEŠI
Krojované panenky Marie Žilové a Evy Jurmanové

 jsou přesnou replikou českých a moravských lidových krojů. 
Na rozdíl od krojaček jiných výrobců je v jejich sbírce co kus, 

to originál.
Výstava byla zahájena vernisáží 2. září

a potrvá do 15. října 2014.

Poděkování
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Vážení návštěvníci divadelních představení. I  když rekonstrukce velkého 
sálu stále trvá, zachovali jsme pro vás opět divadelní sezonu. Zvolili jsme ta-
ková divadelní představení, která je možná odehrát opět v kině Jupiter clubu.

Středa 17. září 2014 od 19.30 hodin
● ● ● HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE – nova ART
V jedné z nejlepších komedií našeho předního dramatika Vlastimila 
Venclíka se setkáváme s  milostnou dvojicí ve  čtyřech životních eta-
pách, v nichž se mění věk hlavních hrdinů a s ním i postoje a přístup 
k lásce, sexualitě a vztahům. Hrají: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský.

Středa 15. října 2014 od 19.30 hodin
● ● ● Z LOUŽE POD OKAP – Fanny agentura
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech 
vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se 
ovšem na  příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která 
bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme 
s humorem, vtipem a nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Ho-
molová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa

● ● ● DRAHÉ TETY A JÁ – divadlo METRO, termín bude upřesněn
Tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Pod-
skalského není nutno blíže představovat.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, 
Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní

Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin
● ● ● BARMANKY – divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale 
i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Hru 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová
Cena permanentky pro jednu osobu 1.000 Kč. Rezervace a prodej 
permanentek na programovém oddělení JC. Tel.:  566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                                                                   -zh-

divadelní sezona podzim 2014

4 klíče k vm bráně
Jupiter club VM pořádá ve spolupráci s Muzeem VM, městysy Měřínem a Křiža-
novem a městy Velká Bíteš a Velké Meziříčí již 22. ročník tradiční soutěže
 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ. 
Náměstí, Velké Meziříčí, 6. září od 19.30. 
Program: Císařské manévry
11–12 h program na náměstí, 15–17 h show na zámku.
Soutěž 4 klíče na náměstí: 19.30 h nástup družstev pod vedením starostů. 
Programová show: Kejklíř Pupa, Chůdokapela, přehlídka dobových kostýmů. 
21.45 Kabát revival. -zh-

kino jc – září

Tradiční Bítešské hody započnou ve  středu 10. září na  Masarykově 
náměstí stavěním máje za doprovodu dechové hudby GALÁNI v 17 
hodin. V tento den se také otvírají tradiční hodové sklípky, ve sklípku 
„na  Pětce“ zahraje od  19 hodin skupina TATABAND pod vedením 
Josefa Kučery. 
11. září – posezení se skupinou ŽALOZPĚV, 19.00 „na Pětce“. 
12. září – křest hvězdy zpěváka Romana Horkého, pokřtí známá zpě-
vačka Ilona Csáková. Křest se bude konat v 17 hodin na Masarykově 
náměstí na hlavním pódiu, poté následuje vystoupení skupiny KAME-
LOT.  V 18.30 hodin můžete na stejném místě shlédnout Show NOTY 
Z  FILMŮ, kde zazní hity z  populárních zahraničních a  českých fil-
mů v podání Romana Vojtka, Šárky Markové, Jana Urbana a dalších. 
Na hlavním podiu pod májí od 20.00 skupina ABBA STARS, ve 21.00  
skupina 80´s FACTORY. Ve sklípku „na Pětce“ od 19.00 hodin POSE-
ZENÍ U CIMBÁLU – Cimbálová muzika STANISLAVA GABRIELA. 
Od pátku 12. září od 15 hodin do neděle 14. září do 22 hodin bude 
také z  důvodu konání kulturních akcí uzavřeno celé Masarykovo 
náměstí. 
13. září – na hlavním pódiu pod májí XII. ročník folklorního festivalu 
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU, vystoupí národopisný soubor BÍTE-
ŠAN a  jako zahraniční host folklorní soubor VARGOVČAN z part-
nerského města Hanušovce nad Topľou. Součástí festivalu bude také 
přehlídka souborů a krojovaných skupin z Podhorácka a sousedních 
regionů. V 15 hodin na Farní zahradě soutěže BÍTEŠ HLEDÁ BOR-
CE. Večer bude hrát dechová hudba DOUBRAVĚNKA, poté dechová 
hudba BOBRŮVANKA. V  19 hodin Cimbálová muzika „ŠPUNT“ 
„na  Pětce“, v  19 hodin Cimbálovou muziku „ŠMYTEC“, ve  sklípku 
„U hasičů na Sedmičce“. V 16 hodin před kulturním důmem country 
skupina „NacoNoty“, od  18.30 na  nádvoří Základní umělecké školy 
koncert Duo Siempre Nuevo s mezzosopranistkou Barborou Poláško-
vou „Guitarra cantante“. 
14. září – v 8 hodin SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana 
Křtitele, v  13.30 hodin se uskuteční KROJOVANÝ PRŮVOD MĚS-
TEM od Kulturního domu až na Masarykovo náměstí, ukázka histo-
rického šermu TARANIS v odpoledních hodinách za „Starou poštou“. 
V  15 hodin TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy 
s rychtářem a právem. Od 16 hodin ve sklípku „na Pětce“, cimbálo-
vá muzika JAROSLAVA ČECHA, ve  sklípku „U hasičů na Sedmičce“, 
cimbálová muzika „PÚČIK“, v 16 hodin na náměstí LOSOVÁNÍ HO-
DOVÉ TOMBOLY. 
Od 8. do 19. září mohou návštěvníci zavítat na HODOVOU VÝSTA-
VU OBRAZŮ MALÍŘE A  ILUSTRÁTORA MIROSLAVA POSPÍŠI-
LA, doplněná o ukázky ze sbírek mayologa JANA KOTENA. Slavnost-
ní vernisáž proběhne v 17 hodin ve výstavní síni Klubu kultury, a to 
v pondělí 8. září. V sobotu 13. a v neděli 14. září HODOVÁ VÝSTA-
VA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL.
17. září  ve  sklípku „na  Pětce“ HODOVÉ DOZVUKY se skupinou 
NOTABENE. Více informací na www.bitessko.com.

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Tradiční bítešské hody

FAJTŮV KOPEC       VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 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: 

Středa 3. 9. v 19.30 hodin  
 LET´S DANCE ALL IN      
Režie: T. Massieu. Romantické 
hudební drama USA 2014, pů-
vodní znění, české titulky. Vstup-
né: 110 Kč, 112 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 4. 9. v 19.30 hodin 
KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
V hlavní roli M. McConaughey, J. 
Leto, J. Garner. Režie J-M Valleé. 
Životopisné historické drama 
USA 2014, původní znění, české 
titulky. Vstupné: 80 Kč, 117 mi-
nut,  mládeži přístupný od 15 let.

Pátek 5. 9. v 19.30 hodin
 NA HRANĚ ZÍTŘKA
V hlavní roli T. Cruise. Režie: D. 
Liman. Akční sci-fi thriller USA, 
Austrálie 2014, původní znění, 
české titulky. Vstupné: 90 Kč, 114 
minut, mládeži přístupný.

Středa 10. 9. v 19.30 hodin 
22 JUMP STREET
V  hlavní roli J. Hill, Ch. Tatum. 
Režie: P. Lord, Ch. Miller. Akční 
krimi komedie USA 2014, pů-
vodní znění, české titulky.
Vstupné: 80 Kč, 112 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Pátek 12. 9. v 19.30 hodin
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
V  hlavní roli S. Woodley, A. El-
gort. Režie:  Romantické krimi-
nální drama USA 2014, původní 
znění české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 125 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Sobota 13. 9. v 19.30 hodin
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Příběh hollywoodské hvězdy 
a  držitelky Oscara Grace Kelly, 
která se vzdala své oslnivé kariéry 
a odešla do zcela neznámého svě-
ta. Životopisné drama Francie, 
USA, Belgie, Itálie 2014, původ-
ní znění, české titulky. Vstupné: 
80 Kč, 103 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 14. 9. v 17 hodin
ŽELVY NINJA – Michelangelo, 
Donatello, Leonardo a  Raphael 
nejsou jen renesanční umělci ale 
také čtyři dokonale vycvičené 
zmutované želvy, které pravidel-
ně zachraňují svět před odporný-
mi zlosyny a  ještě u toho dokáží 
neodolatelně vtipkovat a  přiku-
sovat oblíbenou pizzu. Dobro-
družná akční fantasy komedie 
USA 2014, český dabing. Vstup-
né: 90 Kč, 110 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 18. 9. v 19.30 hodin
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
V  hlavní roli C. Firth, E. Stone. 
Režie W. Allen. Komediální, ro-
mantické drama USA 2014, pů-
vodní znění, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 109 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Pátek 19. 9. v 19.30 hodin 
ZEJTRA NAPOŘÁD
V  hlavní roli  P.  Batěk, V. Kere-
kes, F. Blažek, J. Lábus, K. Isso-
vá. Režie R. Havlík. Romantická 
komedie Česko, Slovensko 2014. 

Vstupné: 80 Kč, 98 minut, mláde-
ži přístupný.

Sobota 20. 9. v 19.30 hodin
BLÍZKO OD SEBE
V hlavní roli S. Shepard, M. Stre-
ep, J Roberts, H. Nicholson, J. Le-
wis. Režie: J. Wells. Drama USA 
2013, původní znění, české titulky. 
Vstupné: 80 Kč, 121 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.

Neděle 21. 9. v 16 hodin 
LETADLA 2: 
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
Animovaná dobrodružná komedie 
USA 2014. Režie: R. Gannaway. 
Český dabing.  Vstupné: 80 Kč, 84 
minut, mládeži přístupný.

Středa 24. 9. v 19.30 hodin 
MÍSTA – V hlavní roli V. Polív-
ka, J. Cina, J. Matoušková. Drama 
Česko 2014. Režie: Radim Špa-
ček. Vstupné: 110 Kč, 108 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 26. 9. v 19.30 hodin 
ZLODĚJKA KNIH
V hlavní roli  S. Nélisse, G. Rush, 
E. Watson. Režie: B. Percival. 
Válečné drama Německo, USA 
2013, původní znění, české ti-
tulky. Vstupné: 80 Kč, 131 min., 
mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 28. 9. v 17 hodin 
KRÁSKA A ZVÍŘE
Romantický fantasy film Francie, 
Německa 2014, český dabing. Re-
žie Ch. Gans. Vstupné: 90 Kč, 112 
minut, mládeži přístupný.

HISTORICKÉ SLAVNOSTI KE 105. VÝROČÍ 
CÍSAŘSKÝCH MANÉVRŮ

Sobota 6. září 2014, náměstí:
10.00 zádušní mše – kostel sv. Mikuláše
11.00–11.30  příjezd císaře Františka Josefa I. – přivítání starostou 
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 císařských 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 sta-
rostou města
17.00–17.30  c. k. Kadetní hudba
Prohlídky zámku v dobových kostýmech, vojenské ležení, císařský 
stan, polní kuchyně, pekárna,  flobertková střelnice, stylová kavárna, 
vojenský hostinec, historické automobily, fotografický ateliér.
Změna programu vyhrazena.                                                       -muz-

20. ročník 
DRAKIÁDY
sobota 27. 9. 
Fajtův kopec

KURZ KERAMIKY
Lektorka H. Cejpková

Výuka obsahuje 
modelování z ruky, z plátu, 

válečková technika, 
práce na hrnčířském kruhu. 

Termín výuky: 
říjen 2014–leden 2015

(celkem 16 lekcí),  den: středa.
Více info na tel.:  732 247 717.
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Září – měsíc náborů
Nyní máte příležitost přihlásit své dítě do velkome-
ziříčského fotbalového klubu a dát mu tím možnost 
začít oficiálně hrát tento nejrozšířenější, nejpopulár-
nější a pohybově nejvšestrannější sport na světě.
Fotbal je zábavou, ale v úplných začátcích nemusí jít 
jen o fotbal. Jde nám o všeobecný pohybový rozvoj, 
který je základem celoživotního zdraví a chuti hýbat 
se. Fotbal má ze všech sportů nejvíce vyškolených tre-
nérů a školení v posledních letech jsou přímo zamě-
řena na to, co a jak dělat s malými dětmi.
Určitě je mezi námi mnoho dětí, které by chtěly spor-
tovat a patřit do nějakého klubu, ale i rodičů, kteří by 
chtěli toto svým dětem umožnit a poskytnout jim no-
vou životní výzvu, zábavu i radost v kolektivu a smy-
sluplné trávení volného času.
Nábor se uskuteční v úterý 9. září od 16.30 na sta-
dionu U  Tržiště. Bude zaměřen především na  děti 
narozené v  roce 2008, ale samozřejmě budou vítáni 
i  starší zájemci. Další informace: Zdeněk Veselý – 
zdenal.vesely@seznam.cz -ves- Týdeník Velkomeziříčsko je mediálním partnerem FC VM.

Český pohár – 1. kolo
SK HC Tišnov – TJ Sokol VM 
17:34 (10:12)
Příprava našich házenkářů na nad-
cházející sezonu vyvrcholí. Prv-
ní herní prověrku si odbylo naše 
družstvo mužů na sobotním turnaji 
v Havlíčkově Brodě, kde vyrovnaný 
souboj s  vítězným koncem svedlo 
s  družstvem Kolína. Jednoznačné 
výhry nad Havlíčkovým Brodem, 
Tišnovem a  Maloměřicemi, zajis-

tily našemu družstvu první místo 
na turnaji. Nejlepší hráč turnaje Ví-
tězslav Večeřa k účinkování na tur-
naji dodal: „Moc bych naše výhry 
nepřeceňoval, přece jen je to přípra-
va. Ale dobře jsme si zahráli a vy-
zkoušeli nacvičené herní varianty.“ 
Tišnov, který jsme jednoznačně 
přehráli na turnaji, nás čekal ve stře-
du v prvním kole Českého poháru. 
Po dohodě obou oddílů bylo utkání 
sehráno na naší palubovce.

Utkání mělo dva úplně odlišné 
poločasy. Od úvodních minut na-
sadil Tišnov velmi pomalé tempo 
hry a  naši hráči se nemohli do-
stat do zápasového rytmu. Navíc 
několik nepřesných zakončení 
znamenaly ve 25. minutě stav 9:9. 
Do poločasu se alespoň podařilo 
odskočit na 12:10.
Do  druhé půle už nastoupilo 
naše družstvo tak, jak je známe, 
zařadilo druhý rychlostní stupeň 

a soupeř pomalu odpadal. Všich-
ni si s chutí zastříleli, Ondřej Poul 
v  brance předvedl několik pěk-
ných zákroků a skóre se nakonec 
zastavilo na poměru 34:17.
Tímto utkáním v  podstatě končí 
příprava a začíná již soutěžní roč-
ník. Pořádný ostrý zápas svedou 
naši házenkáři o víkendu 13.–14. 
září v 2. kole Českého poháru pro-
ti lepšímu z  dvojice Hustopeče – 
Sokolnice. Doufejme, že se nám 

podaří přes soupeře projít a opět 
se budeme prát alespoň o osmifi-
nále ČP, jako v loňském roce.
7m–hody 3/2:1/0 vyloučení: 0:3, 
počet diváků 48. Sled branek: 1:3, 
4:7, 9:9, 10:12, 12:17, 14:23, 16:27, 
17:34. Sestava a branky: Poul On-
dřej – Matušík Roman (5), Bezděk 
Jakub (5), Večeřa Vítězslav (5), 
Kaštan Jiří (3), Fiala Martin (3), 
Pavliš David (3), Lečbych Jan (3), 
Necid Miloš (2), Živčic Pavol (2), 

Strašák Pavel (2), Kříbala Pavel (1), 
Kubiš David, trenér Vaverka Vlas-
timil, vedoucí družstva Vodák Petr. 
Domácí utkání mužů
2. liga Morava jih
27. 9. 17.00 2. kolo VM – Juliánov
11. 10. 17.00 4. kolo VM – Brno B
25. 10. 17.00 6. kolo VM – Telnice
15. 11. 17.00 9. kolo VM – Hus-
topeče
6. 12. 17.00 1. kolo VM – Ivančice

-šid-

Házenkáři vyhráli první kolo Českého poháru proti Tišnovu

Hasičské závody 
v požárním útoku
(Žďárská liga)

7. září 2014 v 11.00 na hři-
šti ve Lhotkách. 
Občerstvení zajištěno.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
MĚŘÍNSKý KAPR 2 
v sobotu 6. září 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

veřejné 
bruslení

So   6. 9. 14.30–16.00
Ne   7. 9. 13.45–15.15
So 13. 9. 14.30–16.00
Ne 14. 9. 14.15–15.45
So 20. 9. 13.00–14.30
Ne 21. 9. 14.00–15.30
Út 23. 9. 15.15–16.45
So 27. 9. 14.15–15.45
Ne 28. 9. 14.00–15.30
Út 30. 9. 15.15–16.45
Bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč.

výsledky fotbalových utkání minulého týdne

MSD sk. D
TJ Fatra Slavia Napajedla – FC 
VM 0:4 (0:1)
Střelci: 33. a  53. Demeter, 62. 
Smejkal, 79. Havlíček. Rozhodčí: 
Gasnárek, Kolář, Miko. Sestava 
FC VM: Invald – Mucha Z., Mu-
cha P., Šimáček, Krejčí – Dufek 
(72. Havlíček), Smejkal, Berka 
(75. Pokorný), Durajka, Deme-
ter – Simr (80. Ráček), na  la-
vičce Simandl a  Bouček trenér 
Smejkal. ŽK: Zavadil, Havránek, 
Huťka – Mucha P., Simr. ČK: 60. 

Havránek. Diváci: 150. Nejlepší 
hráči: Demeter, Šimáček, Duraj-
ka.
„Zápas ukázal v plné kráse v čem 
je naše fotbalová síla. Vysoký 
presink, důraz v  osobních sou-
bojích, kombinace a  využívání 
křídelních prostorů. Nutno však 
přiznat, že nás na začátku druhé 
půle podržel bravurním zákro-
kem brankář Invald. Po  zbyteč-
ném vyloučení domácího hráče, 
které nám usnadnilo další prů-
běh zápasu, jsme měli již utkání 

pod kontrolou a  připsali si tak 
vysoké vítězství. Za dnešní výkon 
patří poděkovaní všem našim 
hráčům, včetně náhradníků,“ 
okomentoval výsledek utkání 
trenér Smejkal.
1. A tř., sk. B
Sokol Želetava – FC VM B 2:4 
(1:2)
Rozhodčí: Fabeš – Kuchyňa, 
Hanzl. Diváci: 100. Branky: Čur-
da (26.), Pacas (80.) – 4× Liška 
(20), (23.), (49.), (86.). Karty: 
žlutá – Souček (10.), Veselý (50.), 

Jakeš (60.), O. Kafka (69.). Sesta-
va: Simandl – Malec, Halámek, 
O. Kafka, Veselý – Souček – Vítek 
(81. Benda), Bradáč (62. J. Kaf-
ka), Pokorný, Jakeš (86. Polák) – 
Liška.
„Hned v  úvodních minutách 
jsme na  soupeře vlétli a  velice 
dobře ho zavřeli na  jeho půlce, 
čímž jsme ho donutili k dlouhým 
nákopům. V  zápase jsme měli 
i  momenty, když jsme soupeře 
nechali hrát, a  tím jsme mu do-
volili i  vstřelení gólů. Po  dlouhé 

době jsem nesmírně rád, že jsme 
podali velice kvalitní a  bojovný 
výkon. Po  zásluze jsme favorita 
soutěže porazili. Chtěl bych všem 
hráčům poděkovat za tento zápas 
a  vyzdvihnout čtyřgólového Lu-
káše Lišku,“ řekl po zápase velmi 
spokojený trenér Libor Smejkal 
mladší.
IV. třída, sk.B
FC VM C – TJ Jívoví B 3:1 (2:0)
Rozhodčí: Hromádka. Diváci: 
20. Branky: Dočkal (8.), Ma-
loušek (37.), Dušan Smejkal 

(76.) – Hosté (56.). Sestava: Jícha 
– Maloušek, Dočkal, Polák, Ben-
da – Machát (46. Myška), Libor 
Smejkal ml., Pospíšil, Weiss (59. 
Liška) – D. Smejkal, L. Smejkal st. 
(46. Šlapal) 
MSDD
FC Slovan Havlíčkův Brod B – 
FC VM 0:0 (0:0)
Sestava: Klíma – Michut, No-
votný, Ráček, Chalupa (70. min. 
Puža) – Kurečka, Nevoral, Liška 
P., Fejt, Pavlíček, Havlíček (80. 
min. Minařík). 

-myn- -ls-

-kli-

Jezdec DRT racing teamu Vik-
tor Dušek se na  maďarském 
Pannoniaringu zranil. Tým se 
proto rozhodl na  jeho místo 
do závodu v Hungaroringu an-
gažovat jiného jezdce. Po  krát-
kém vyjednávání se to podaři-
lo domluvit dokonce se dvěma 
jezdci. Prvním byl chorvatský 
Renato Novosel – stabilní jez-
dec série Mistrovství Evropy 
superstock 600. Po  týdenním 
vyjednávání se povedl kontrakt 
i  se známým slovenským zá-
vodníkem Tomášem Svitokem. 
Oba dva se tedy představili 
o  uplynulém víkendu při pod-
niku Alpe Adria na maďarském 
okruhu Hungaroring za  tým 
DRT racing, přičemž Tomáš 
Svitok obsadil desáté a  jede-

nácté místo a  chorvatský pilot 
Renato Novosel dvanácté a jed-
nadvacáté místo.
„Jsem nesmírně rád, že se nám 
podařilo místo mne najít hned 
dva piloty,“ vyjádřil se majitel 
DRT racing teamu Viktor Du-
šek a  dodal, „opravdu jsem rád 
za  to, že u  nás v  týmu startoval 
Tomáš Svitok. Je to jednak hodně 
zkušený a  hlavně stabilní jezdec 
při WSBK kategorie superstock 
1000. Přechod z Ducati série, kte-
rou Tomáš jezdí, na naši Yamahu 
je opravdu markantní a  i  když 
jsme se snažili a i úspěšně nasta-
vili motocykl na  jeho jezdecký 
styl, bylo desáté místo momen-
tální maximum. Avšak věřím, že 
kdyby Tomáš dostatečně trénoval 
a  proběhl před víkendem ales-

poň dvoudenní test, tak je pro 
něj reálné podle dat být v  první 
pětce!“ A  jak závod viděl jezdec 
Tomáš Svitok: „Návrat do  sedla 
šesťstovky bol pre mňa po piatich 
rokoch príjemnou zmenou, ale 
boli to moje len štvrté tohtoročné 
preteky a  cítil som, že mi chýba 
vyjazdenosť, keďže nie sú penia-
ze a jazdím len občas. Chvíľu mi 
aj trvalo znovu zmeniť jazdecký 
štýl, samozrejme mi chýbal aj 
výkon motora, ktorý je oproti 
tisícke nižší, ale bol to pre mňa 
veľmi dobrý víkend. S  každým 
výjazdom na trať som zrýchľoval, 
pričom sme prispôsobovali pre 
mňa motorku. Viktorov tím DRT 
racing pracoval na  jednotku, 
všetci sa maximálne snažili a  ja 
som im za  všetko, aj za  pozva-

nie u nich jazdiť, veľmi vďačný.“
Pro Renata Novosela byl zmi-
ňovaný závodní víkend hodně 
velkým posunem v  jeho kariéře 
v  kubatuře superstock 600, ob-
zvláště první  závod, který zakon-
čil na dvanáctém místě. Také po-
sun 3 sekundy od jeho nejlepšího 
času na této trati hodnotíme jako 
velký úspěch pro něj, ale i  pro 
tým! Bohužel, v  druhém závodě 
doplatil na nedostatek zkušeností 
pod tlakem a ze čtrnáctého místa 
se propadl na dvacáté první kvůli 
výjezdu mimo trať. 
„Nabídka od českého týmu DRT 
racing mi byla navrhnuta při zá-
vodě v  italském Misanu a  já si 
teď v  pauze mezi závody světo-
vého poháru chtěl vyzkoušet, jak 
funguje tým a motocykl,“ popsal 

Renato Novosel a  pokračoval, 
„týden před závodem proběhl 
test v Brně a od prvních kol jsem 
pozoroval lehké ovládání moto-
cyklu a  dobrý podvozek. Hned 
při testech jsem pokořil svůj re-
kord na  této trati a  to i  přes to, 
že jsem na Yamaze seděl poprvé 
v životě. I po drobném pádu jsem 
byl s  motocyklem celý víkend 
velmi spokojený a musím oprav-
du uznat, že DRT racing team má 
vynikající motocykly a  jako tým 
se muže rovnat s mnoha dobrými 
týmy seriálu superstock 600 při 
WSBK. Děkuji moc celému týmu 
DRT !“
„I já hodnotím tento víkend ve-
lice pozitivně. Jezdci, technika, 
vše fungovalo výborně,“ zakončil 
Dušek. 

Místo Duška jeli za zdejší DRT racing team Svitok a Novosel

Nábor do velkomeziříčské házené
Oddíl házené Tělovýchovné jednoty Sokol Velké Meziříčí 
zve do  svých řad chlapce a děvčata narozené 1995–2005 se 
zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.00–19.30 hodin 
ve sportovní hale za Světlou.

-drt-

FC Velké Meziříčí zve všechny fotbalové příznivce na 

Koná se při příležitosti vzpomínky na naše kamarády V. Špačka, 
P. Muchu a R. Krátkého

Žilina, Lesáci Velké Meziříčí, Brno, Rozsochy, Velká Bíteš, Slza 
Velké Meziříčí, FC Košice, FC Velké Meziříčí, Kyjov, Bohumín

MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNŮ

6. ZÁŘÍ 2014 OD 11.00 V DOLNÍCH HEŘMANICÍCH

Starší žáci SpSM – Jih 
FC VM – FŠ Třebíč U15 – 1. SC 
Znojmo 2:8 (1:1)
Branky: Koudela, Maleta
FC VM – FŠ Třebíč U14 – 1. SC 
Znojmo 9:0 (6:0)
Branky: 3× Čermák, 2× Malata 
Mirek, 2× Vala, Vokurka, Kuba
FC VM – FŠ Třebíč U13 – 1. SC 
Znojmo 33:6 (16:1)
Branky: 6× Franěk, 5× Ševčík, 5× 

Dudr, 4× Irovský, 3× Uhlíř, 2× 
Zmeškal, 2× Trnavský, Kopeček, 
Zacha, Chládek, Mička, Něme-
ček, vlastní.
FC VM-FŠ Třebíč U12 – 1. SC 
Znojmo 2:19 (2:7)
Branky: 2× Bulička
Hodnocení utkání starších žáků 
U14:
FC VM-SK FŠ Třebíč – 1. SC 
Znojmo 9:0 (6:0)

Po vytvoření top skupiny v sou-
těžích SpSM, což je pro český 
fotbal krok správným směrem, 
jsme přišli o  ty nejatraktivnější 
protivníky. Proto dnešní sou-
peř ze Znojma měl být jedním 
z  nejlepších týmů, které na  nás 
v  průběhu sezony čekají. Zápas 
se pro nás nakonec vyvíjel lépe, 
než jsme čekali. Znojemské jsme 
skoro k  ničemu nepustili. Pře-

devším v prvním poločase jsme 
jasně dominovali. Jednoznačně 
to potvrzuje i  poměr střel, kte-
rý byl v prvním dějství 15:1 pro 
nás. Vstřelili jsme několik moc 
hezkých branek, hned několik 
z nich kluci sehráli tak, že stře-
lec zakončoval do  prázdné brá-
ny. Za dnešní zápas a především 
za  první poločas zaslouží kluci 
pochvalu.

Starší žáci U14 SpSM – Jih
4. kolo: FC VM-SK FŠ Třebíč – 
1.SC Znojmo 9:0 (6:0)
Střelci: 3× Čermák, 2× Malata 
Mirek, 2× Vala, Vokurka, Kuba
Sestava: Šlouf – Malata Marek, 
Benda (36. Bibr), Šaroun – Čer-
mák (36. Kuba), Chalupa (45. 
Kadlec), Doležal, Blažek (Jindra), 
Vala – Vokurka, Malata Mirek. 
Karty: 0. -ves-

Fotbaloví starší žáci si poradili se Znojmem
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1. A tř., sk. B 
FC VM B – SFK Vrchovina B 3:0 
(1:0)
Rozhodčí: Rygl – Kliner, Křen. 
Diváci: 30. Branky: Řezníček 
(33.), Souček (49.), Liška (85.). 
Karty: žlutá – Ráček (44.), Jícha 
(60.), Pokorný (63.). Sestava: Jí-
cha – Malec, Halámek, O. Kafka, 
J. Kafka – Souček – Jakeš (72. 
Bradáč), Ráček, Pokorný (67. 
Nevoral), Řezníček (46. Bublan) 
– Liška.
Utkání jsme hráli netradičně v 10 
hodin v neděli na umělé trávě. Hrát 
nemohl Vítek, který měl zdravotní 
problémy s  kolenem, nastoupili 
z Měřína Řezníček a Bublan.

Začátek prvního poločasu byl 
z obou stran velmi opatrný a ni-
kdo se nehnal za  vítězstvím. 
Do  první nebezpečné šance se 
dostali domácí, když v 19. minu-
tě si naběhl na  Liškův roh Řez-
níček, ale ten poslal míč těsně 
vedle tyče. Ale gól padl až ve 33. 
minutě – Liška centroval do váp-
na, kde nejvýše vyskočil Řezní-
ček a hlavou k tyči nedal brankáři 
šanci, 1:0. 
Ve  druhém poločase ve  49. 
minutě Bača fauloval u  lajny 
Lišku a  následný PVK poslal 
na první tyč, kam si naběhl cí-
leně Souček. Ten opět poslal 
míč k  tyči, kde neměl brankář 

šanci, 2:0. V  59. minutě se po-
prvé osmělili hosté, ale Šmíd 
v dobré šanci trefil jen brankáře 
Jíchu. V  69. minutě viděl dru-
hou žlutou kartu na Lišku velmi 
agresivně hrající Mrkos a musel 
okamžitě odejít do sprch. V 82. 
minutě Souček obešel na středu 
hřiště dva hráče, následně při-
hrál míč Bradáčovi, který oka-
mžitě vyslal Součka do  ulice, 
ale v  gólové šanci trefil jen vy-
bíhajícího brankáře. V  85. mi-
nutě Ráček mezi obránci našel 
střídajícího Nevorala, který při-
hrál Liškovi v dobré pozici. Ten 
pak bez větších problémů poslal 
míč do prázdné brány a rozhodl 

tak o  konečném výsledku, 3:0. 
„Utkání jsme hráli netradičně 
velmi brzy a  nevěděl jsem, jak 
se s  tím kluci vypořádají. Za-
čátek byl proto velmi opatrný 
a  nepřesný na  obou stranách. 
Soupeř si krom jedné vážné 
šance vůbec nic nevypracoval. 
Utkání jsme opět zaslouženě 
vyhráli, protože jsme byli pro-
duktivnější. V  následujícím 
kole hrajeme derby ve  Žďáře 
nad Sázavou v  16.00 v  sobo-
tu, kde budeme chtít navázat 
na  další dobré výsledky,“ řekl 
po zápase velmi spokojený tre-
nér Libor Smejkal mladší.

-ls-, foto: archiv FC

Benfika byla produktivnější, přehrála Vrchovinu o tři branky

Účastí na tradičním turnaji začala 
družstva juniorů a kadetů druhou 
část přípravy na  soutěžní období 
2014/15. Patnácté v  nepřetržité 
řadě účasti v  juniorské extralize. 
A  začátek dopadl více než naděj-
ně. Dobrá hra na  úvod sezony, 
chuť, nasazení, zarputilost, touha 
po  vítězství. To vše nás zdobilo. 
Postavili jsme dvě družstva. První 
juniorské prohrálo v celém turna-
ji jen jednou s  Prahou o  to, kdo 
vyhraje semifinálovou skupinu 
a  bude hrát o  celkové vítězství. 
V boji o třetí místo zdolalo Duklu 
Liberec a po loňském čtvrtém mís-
tě vybojovalo symbolický bronz. 
Druhé kadetské skončilo ve  sku-
pině na  třetím, nepostupovém 
místě. Teprve se hledalo a  výkon 
se zápas od zápasu lepšil a byl ko-
runován vítězstvím nad Českou 
Lípou. Dřevěnice pořádala svůj 
turnaj již po jednašedesáté. Raritou 
je, že se zároveň hraje v  několika 
kategoriích a  že se zde začínající 
hráč může potkat s  reprezentan-
tem nejen mimo hřiště, ale také při 

utkání. To žádný jiný sport nemá.
Po návratu z Dřevěnice se týden 
trénovalo na  kurtech ve  Velkém 
Meziříčí a  následovalo týdenní 
soustředění. Tentokrát v  Tel-

či. Byli jsme tam již na  tři dny 
na  jaře a  nyní jsme si to zopa-
kovali. Podmínky jsme zde našli 
výborné. Trénovali jsme hlavně 
ve  sportovní hale. Tu jsme měli 

k  dispozici prakticky jak jsme 
chtěli a využívali jsme ji 5–6 ho-
din denně. Hlavní zaměření bylo 
samozřejmě na volejbal. Nemám 
rád takové ty názory, že teď se 
budeme věnovat jenom kondi-
ci, abychom měli z  čeho čerpat 
v  zimě. Kondice stejně jako vo-
lejbal se musí dělat rovnoměr-
ně celoročně. A  využít novou 
sportovní halu jinak než pro 
nácvik techniky, herních variant 
i  samotné hry by bylo chybou. 
Soustředění vyšlo výborně včet-
ně „doprovodných“ programů 
jako např. cyklotúry s  Petrem 
Vašíčkem, nebo přátelský zápas 
s  místním týmem mužů hrají-
cím krajský přebor, který proběhl 
na  venkovních kurtech a  my ho 
vyhráli 3:2. Po  návratu se opět 
začalo trénovat venku na  kur-
tech v Areálu zdraví. Navíc jsme 
koncem června získali ve  škole 
u kostela místnost pro zřízení po-
silovny. Místnost byla kdysi stro-
jovnou vzduchotechniky (dnes 
by se řeklo klimatizace). Bylo 

nutné vše odšroubovat, rozřezat 
a  zlikvidovat. Odvezli jsme ne-
celé dvě tuny železa do sběrných 
surovin. Dosádrovali a  vymalo-
vali stěny. Nyní bude třeba koupit 
koberec a položit ho. No a můžou 
se začít stěhovat stroje. Nějaké 
máme, nějaké budeme muset do-
koupit a sehnat, jakmile také se-
ženeme peníze. Všechno chceme 
stihnout nejpozději druhý týden 
v  září. To již budeme přecházet 
definitivně do  tělocvičny, tak 
abychom měli naše podmínky 
k trénování zase o trochu vylep-
šené. Zatím tím všichni žijeme.
Celkem se již vytváří i definitivní 
kádr jak pro juniory, tak i pro ka-
dety. Lídry juniorů budou hlavně 
Mára Slavík, Danek Římal, Štěpán 
Žaba (přestoupil již definitivně 
z  Brna k  nám), Luboš Pospíchal 
a Michal Kacafírek. Lídry kadetů 
budou Eda Heřmánek, Patrik In-
dra (ti také určitě rázně promluví 
do sestavy juniorů) a Filip Kuřec. 
Činnosti zanechal Jakub Olšar 
(přestoupil zpět do  Drásova). 

Naopak posilou se zdá Viktor 
Hamara na  smečařském postu. 
Další posilou by mohl být blokař 
Ondra Vácha. Ten se zatím kvů-
li zdravotním problémům ještě 
moc do  přípravy nezapojil. Na-
dějný určitě je, už kvůli své výšce 
hodně přes 190 cm. Opomenout 
nemohu ani hráče, kteří své zku-
šenosti teprve sbírají. Těmi jsou 
Filip Brychta a Martin Pospíchal. 
Oba jsou prvním rokem kadeti 
a  jeví se velice dobře. Dalším je 
Matouš Staněk. Ten má již jed-
nu sezonu v  žákovském dresu 
za sebou stejně jako Patrik Pintér 
a Roma Jaša. A na ně se tlačí žáci 
Petr Trybuček, Petr Novák a Pa-
trik Juda.
Sezona je před námi a po proběh-
lé přípravě nás všechny naplňuje 
nadějným očekáváním.
Na snímku junioři  u štítu vítězů 
dřevěnického turnaje: zleva na-
hoře Kacafírek, Slavík, před nimi 
Krejska, Pospíchal, Římal, Indra 
a úplně vpředu Žaba.

Přípravy na volejbalovou sezonu velkomeziříčských juniorů a kadetů vrcholí

Fyzická a  herní příprava hráček 
chystajících se na nový soutěžní li-
gový ročník započala od 15. srpna 
v prostorách sportovní haly TJ So-
kol Velké Meziříčí. Z organizačních 
a zejména z početních důvodů bylo 
do nadcházejících ligových soutěží 
přihlášeno pouze jedno družstvo 
starších dorostenek. Některé hráč-
ky totiž daly přednost „pohodlné-
mu“ způsobu trávení volného času, 
dále nás hodně oslabil i nečekaný 
přestup naší žákovské kanonýrky 
do  SCM Zlín. Tréninkové dávky 
a  míčovou přípravu jsme završili 
účastí dvou týmů na  víkendovém 
turnaji v královském městě.
O pohár Jindřichova Hradce
Málo početný kádr mladších do-
rostenek „vyztužila“ trojice věko-
vě starších.
Výsledky: VM – TJ Házená Jin-
dřichův Hradec 10:18; – DHK 

Pardubice 13:21; – DHK Baník 
Most 20:13; – Jiskra Havlíčkův 
Brod 19:19. 
Nakonec celkový zisk tří bodů 
znamenal až čtvrtou turnajovou 
příčku, o  které rozhodl v  náš 
neprospěch vzájemný souboj 
s hráčkami z města perníku.
V barvách stříbrného Havlíčkova 
Brodu odehrála i  dva turnajo-
vé souboje Kateřina Závišková, 
která společně s věkově starší žá-
kyní brankářkou Jarmilou Šabac-
kou bude za  tento klub hostovat 
v  nadcházející první lize mlad-
ších dorostenek. 
1. Jindřichův Hradec 69:56 7
2. Havlíčkův Brod 74:70 5
3. Pardubice 67:72 3
4. Velké Meziříčí 62:71 3
5. Most 60:63 2
Hrály: Blažková Veronika – Zá-
višková Kateřina (18), Sedláč-

ková Klára (11), Rymešová An-
drea (9), Nejedlá Michaela (6), 
Doležalová Romana (5), Cahová 
Kristýna (5), Pacalová Lenka (5), 
Matoušková Zuzana (3).
Starší dorostenky v neúplné se-

stavě, ve  které absentovaly mi-
mochodem obě brankářky, obha-
jovaly turnajové prvenství.
Výsledky: VM – Jindřichův Hra-
dec 19:22; – Baník Most 20:16; 
– MHK Bytča 13:18; – Havlíčkův 

Brod 16:15, což znamenalo cel-
kové stříbro.
Při slavnostním vyhlášení pře-
vzaly ocenění za nejlepší střelky-
ni turnaje Eliška Koudelová, post 
nejlepší hráčky turnaje obhájila 

Renata Škrdlová, která společně 
s  oporou naší hry pivotmankou 
Kateřinou Studenou a  Ivou Zá-
viškovou budou hostovat v  bar-
vách Havlíčkova Brodu v  celo-
státní soutěži 1. liga žen. 
1. Bytča 82:55 8
2. Velké Meziříčí 68:71 4
3. Havlíčkův Brod 69:62 4
4. Jindřichův Hradec 68:78 3
5. Most 50:71 1
Hrály: Šabacká Jarmila – Koude-
lová Eliška (20), Škrdlová Renata 
(15), Studená Kateřina (10), Janeč-
ková Denisa (8), Sedláčková Klára 
(6), Závišková Kateřina (5), Ho-
molová Michaela (3), Doležalová 
Romana (1). Trenér ing. Záviška. 
Poslední herní přípravou před 
vstupem do  soubojů o  ligové 
body bude mezinárodní domácí 
turnaj dorostenek v  neděli 14. 
září.

Příprava starších i mladších dorostenek házené je v plném proudu

-záv-

Ml. a st. dorostenky TJ Sokol Velké Meziříčí. Foto: Petr Voženílek

Horácký hokejový klub (HHK) 
Velké Meziříčí průběžně 
pořádá nábor nových hráčů 
do klubu. Týká se hlavně dětí 
ročníků 2007–2010.

Klub nabízí všem dětem možnost 
naučit se hrát nejrychlejší kolek-
tivní sport na světě a získat mnoho 
nových kamarádů a zážitků. Nau-
čí je bruslit, získat sílu, vytrvalost, 
rychlost, zlepšit koordinaci a mno-
ho dalších pohybových aktivit. Do-

vednosti podpoří to, co se děti učí 
doma a ve škole.
Přípravka je určena pro děti 
od mateřské školky (cca od 3–4 let) 
po druhou třídu. Při tréninku mo-
hou být přítomní i rodiče.
Důležité – účast na trénincích pří-
pravky je ZDARMA! 
Nemusíte se starat o  příspěvky 
a poplatky, první rok je v hokejové 
základně zcela zdarma! 
Tréninky přípravky jsou příští tý-
den (8.–14. 9.) a  přespříští týden 

(15.–21. 9.) v  pondělí a  ve  středu 
od  15 hodin, ve  čtvrtek od  15.30. 
Přesné časy tréninků najdete vždy 
v aktuálním rozpisu ledu na webu 
HHK www.hokejvm.cz nebo na   
stadionu či na www.obchodyvm.cz.
Děti potřebují brusle, helmu s ko-
šíkem, hokejku. Případně chrániče 
loktů a  kolen (mohou být použity 
i na bicykl). Nakonec pak teplé ob-
lečení (můžou být i  oteplovačky) 
a  rukavice (stačí silnější klasické 
palčáky apod.). Kompletní výstroj 

není zpočátku potřebná, to až dítě 
zvládá základy bruslení.
Hokejová výstroj se dá pořídit 
levně. Některé části výstroje lze vy-
půjčit na zimním stadionu. Hrané, 
opotřebované věci, které jistě pro 
začátek postačí, lze pořídit za  pár 
stovek. Nové, základní části výstro-
je stojí do 3.000 Kč. Kvalitní brusle, 
což je nejdůležitější část výstroje 
a měly by být nejlépe nové či málo 
opotřebované (z důvodu správného 
usazení chodidla a kotníku v brus-

li), lze koupit do 1.000 Kč. Hokejka, 
helma, chrániče či rukavice – lze 
dohromady pořídit do  2.000 Kč. 
Vložte svůj čas a  peníze do  svého 
dítěte prostřednictvím ledního 
hokeje. I  o  dárky k  narozeninám, 
Vánocům a jiným příležitostem tak 
máte postaráno. Hokej nás baví, 
bavte se s námi!
Jaká je organizace tréninků?
Děti se převlékají v kabině. Věci si 
berou s sebou domů. Trénink trvá 1 
hodinu na ledě. Děti jsou rozděleny 

dle věku a  dovedností do  skupi-
nek. Každá skupinka má svého 
trenéra, který se jí věnuje. 
Takže neváhej a přijď! Rádi tě na-
učíme vše, co má hokejista a ho-
kejistka umět!
Všechny potřebné informace 
zájemcům o bruslení a lední ho-
kej poskytnou trenéři příprav-
ky - Jiří Štourač na  tel. čísle 
732 542 004 a Aleš Horký na tel. 
čísle 739 446 820. 

Horácký hokejový klub pořádá nábor do přípravky

Připravil: Aleš Horký

-jud-

Foto: archiv volejbalu
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MSD sk. D
SK Bystřice nad Pernštejnem – 
FC VM 2:4 (2:1)
Střelci: 18. Vícha (pk), 40. Prášil – 
13. a 88. Simr, 56. a 63. Demeter. 
Rozhodčí: Soukal, Chocholáč, Li-
kař. Sestava FC VM: Invald – Mu-
cha Z., Mucha P., Šimáček, Krejčí 
– Dufek (87. Pokorný), Smejkal 
(88. Souček), Berka, Durajka, De-
meter (84. Liška) – Simr (80. Rá-
ček), na lavičce Simandl a Bouček 
trenér Smejkal. ŽK: Chocholáč, 
Vícha – Smejkal, Berka. ČK: 71. 
Berka. Diváci: 210. Nejlepší hráči: 
Zbytovský – Simr, Krejčí.
Do utkání vstoupili lépe domácí, 
přesněji kombinovali a  byli dů-
raznější v  osobních soubojích. 
Šance měli Prášil i  Malý. V  5. 
min zahrával Robin Demeter 
přímý kop, jeho tvrdou střelu 

přes zeď Trávníček chytil. V  7. 
min se po  dalším přímém kopu 
Demetera dostal k  zakončení 
hlavičkou Pavel Simr, ale domácí 
bránu netrefil. Ve 13. min zahrál 
Demeter rohový kop, našel hla-
vu Simra, a  ten trefil soupeřo-
vu bránu, 0:1. V  18. min ztratil 
ve středu hřiště Eda Smejkal míč, 
domácí vysunuli Zbytovského, 
ten byl před vápnem atakován 
Patrikem Muchou a  k  překva-
pení hostujících hráčů ukázal 
rozhodčí na  pokutový kop. Ten 
tvrdou střelou proměnil Vícha, 
1:1. Ve 22. min se dostal k zakon-
čení opět Simr, z  dobré pozice 
domácí bránu překopl. Následně 
Simr našel nabíhajícího Demete-
ra, jeho přihrávku před domácí 
bránu zachytil Trávníček. Ve  28. 
min předvedl likvidační zákrok 

na Demetera a byl rád jen za žlu-
tou kartu. Ve 31. min nebezpečně 
procházel středem hřiště Čech, 
jeho další postup zastavil Jarda 
Krejčí. Ve 32. min nezareagovala 
obrana hostů na  přízemní centr, 
ten se dostal k  nohám Sklenáře, 
s jeho tvrdou střelou si však Ro-
man Invald poradil. Ve  35. min 
našel Zdeněk Mucha před brá-
nou Simra, jeho hlavičku domácí 
gólman zachytil. Ve  40. min za-
hráli domácí rohový kop, Roman 
Invald míč vyrazil, nepovedené 
zakončení domácích se dostalo 
k Prášilovi, a ten měl před sebou 
prázdnou bránu, 2:1. Stejné mohl 
zopakovat Vícha, ale bránu těsně 
minul.
Do  druhého poločasu vstoupili 
hosté se snahou o změnu výsled-
ku utkání. Zlepšili pohyb bez 

míče a zpřesnili kombinaci. Ve 47. 
min zahrávali domácí přímý kop 
Zbytovským, jeho střelu přes zeď 
Roman Invald chytil. V  56. min 
unikl po křídle Jarda Dufek, našel 
nabíhajícího Demetera, a  ten se 
uvolnil a prostřelil domácího gól-
mana, 2:2. Za soupeře odpověděli 
Zbytovský a Padrtka, ale netrefili. 
V  63. min našel Roman Duraj-
ka nabíhajícího Demetera, ten se 
dostal za  domácí obranu a  pře-
hodil vyběhnuvšího Trávníčka, 
2:3. Zopakovat to chtěl Durajka, 
ale bránu minul, stejně jako pak 
i  Demeter. Smejkalovi zase za-
končení zblokovala obrana. V 69. 
min fauloval v pokutovém území 
Chocholáč Demetera, rozhodčí 
však nařídil jen přímý kop z hra-
nice vápna, centr Robina Deme-
tera domácí obrana zlikvidovala. 

Další nebezpečí odvrátili domácí 
jen za cenu malé domů. Rozhod-
čí pak nechal k překvapení všech 
domácí rozehrát míč, ve  středu 
hřiště došlo ke kontaktu mezi Zby-
tovským a Lukášem Berkou a ne-
přesný rozhodčí hostujícího hráče 
po  druhé žluté předčasně poslal 
do kabin. Domácí hráči se snažili 
početní výhodu využít, ale naráže-
li na pozornou obranu hostů i Ro-
mana Invalda. V 80. min se dostal 
k  zakončení Malý, ale jeho střela 
hostující bránu minula. V 88. min 
poslal přesný pas za obranu domá-
cích Eda Smejkal a nabíhající Pavel 
Simr svůj únik zakončil přesnou 
střelou k tyči, 2:4.
„Naše hra v prvním poločase byla 
plná nepřesností a  chyb v  roze-
hrávce. Domácí byli důraznější 
v  osobních soubojích a  dokázali 

využít našich zaváhání. Ve druhém 
poločase už byla naše hra mno-
hem přesnější, a tak i přes nepřízeň 
rozhodčích se nám podařilo vývoj 
utkání otočit a podle mého názoru 
si zcela zaslouženě odvézt plný bo-
dový zisk. Mrzí mne jen necitlivé 
vyloučení našeho Lukáše Berky, 
který tak přijde o pohárové utkání 
se Sigmou Olomouc,“ zalitoval tre-
nér Smejkal. 
1. Hodonín 4 3 1 0 14:3 10
2. V. Meziříčí 4 3 1 0 12:3 10
3. Mutěnice 4 3 0 1 7:3 9
4. Rosice 4 2 1 1 10:6 7
5. Bystřice n. Per. 4 2 1 1 9:7 7
6. Havlíčkův Brod 4 2 1 1 8:7 7
7. Stará Říše 4 2 1 1 2:4 7
8. Vrchovina 3 2 0 1 3:3 6
9. Otrokovice 4 1 2 1 5:5 5
10. Blansko 4 1 2 1 5:9 5
11. Uherský Brod 4 1 1 2 6:9 4
12. Žďár n.Sáz. 4 1 0 3 4:6 3
13. Pelhřimov 4 1 0 3 4:6 3
14. Polná 3 0 2 1 4:5 2
15. Tasovice 4 0 1 3 2:10 1
16. Napajedla 4 0 0 4 4:13 0

-myn-

Fotbalisté přivezli z Bystřice všechny body

V Radimovicích v okrese Liberec 
se 23. srpna konalo 12. kolo ex-
traligy HVP v požárním útoku. 
Družstvo hasičů Lhotky Sport 
nastoupilo ke  svému útoku jako 
předposlední ve  startovní listi-
ně, v  době kdy už nikdo neče-
kal výrazné změny na  předních 
pozicích. Na  trati s  převýšením 
přes 1 metr předvedli lhotečtí ha-
siči bezchybný útok, rychlý běh 
i bleskové sestřiky – výsledný čas 
16,70 znamenal nový týmový re-
kord, rekord dráhy a vůbec popr-
vé pro muže Lhotky Sport i první 
místo na extraligové soutěži!
Vítězství bylo o  to vzácnější, že 
všechny 3 týmy na stupni vítězů 
pocházely ze Žďárské ligy – dru-
hé Lavičky zaběhly čas 16,96, 
bronzová Trnava 17,01 sekund. 

Tým letos dosahuje úspěchů na po-
stupových soutěžích v požárním 
sportu (vítězství na  okresním kole 
ve Velkém Meziříčí, stříbro na kraj-
ském kole v Třešti) i na útokových 
soutěžích. V  červnu na  Žďárské 
lize v  Čikově vylepšili svůj rekord 
na  16,82 sekund, o  měsíc později 
na extralize v ostravském Pustkov-
ci na 16,80 sekund (3. místo). Den 
po  zmíněném vítězství v  Radimo-
vicích zaběhli ještě jednu „šestnáct-
ku“ – 16,99 na extralize v Benešově 
u Semil (6. místo).
Svou účastí na  extralize ČR na-
vazují na  lhotecké družstvo žen, 
které se nejvyšší české soutěže 
účastnilo v letech 2003 až 2009. 
Složení družstva: Martin Kaman 
– koš, Jaromír Vidlák – nabírání, 
Luboš Křehlík – stroj, nabírání, 

Michal Konečný – stroj, Stanislav 
Drápela – béčka, Zbyněk Kubiš 
– rozdělovač, Tomáš Voda, Jiří 
Horký, Petr Hladík – proudaři.
Extraliga ČR – konečné pořadí 
sezony 2014 (po 14 kolech):
1. Bezděkov p. Tř. (PB) 191 b.
2. Renmotor Jinolice (JC) 187 b.
3. Plumlov (PV) 150 b.
4. Stará Říše (JI) 148 b.
5. Lavičky (ZR) 139 b.
6. Trnava (TR) 128 b.
7. Sychotín (BK) 108 b.
8. Letohrad – Kunčice C (UO) 75 b.
-  Letohrad – Kunčice B (UO) 75 b.
10. Žernovník (BK) 63 b.
11. Lhotky Sport (ZR) 62 b.
12. Starý Lískovec Sport (BM) 60 b.
13. Prchalov (NJ) 59 b.
14. Bašnice (JC) 47 b.
15. Petrovice (TR) 42 b. 

Hasičský tým Lhotky Sport se v extralize představil poprvé vítězně

Lhotky Sport na stupni vítězů v Radimovicích. Foto: JJJandák (Josef Janoušek) -kam-

V  polovině srpna se v  maďar-
ském lázeňském městě Pápa ko-
nal významný závod Světového 
poháru FIA Cross Country Rally 
a  právě čeští jezdci týmu Off-
roadsport zde sbírali cenné body. 

Miroslav Zapletal s navigátorem 
Martonem obsadili po  nechtě-
ném skoku do  díry od  granátu 
celkovou čtvrtou pozici, avšak 
zvítězili v  rámci maďarského 
mistrovství, Zdeněk Pořízek 

s  navigátorem Sýkorou dojeli 
na  desátém místě, ale zvítězili 
v  kategorii benzínových vozů 
do  4000 ccm a  Tomáš Ouřed-
níček s  navigátorem Vaculíkem 
brali jedenáctou celkovou pozici 

a druhé místo v kategorii benzí-
nových vozů do  4000 ccm. Zá-
znam ze závodu vysílala i Česká 
televize ve  sledovaném pořadu 
Svět motorů dne 19. 8. 2014.

-offroadsport-

Čeští jezdci týmu Offroadsport uspěli v Maďarsku

O víkendu 9.–10. srpna se družstvo velkomeziříčských veteránek zú-
častnilo tradičního letního házenkářského turnaje v Třešti. 
V letošním 45. ročníku si v prvním zápase poradily s domácími hráč-
kami TJ Slavoj Třešť 9:7. V druhém utkání zvítězily nad TJ Praha – 
Radlice 9:8. V posledním souboji jednoznačně porazily Milevsko 13:6 
a obhájily tak loňské prvenství. O nejlepší střelkyni turnaje se v koneč-
ném rozstřelu utkala domácí hráčka s naší Zuzanou Kryštofovou. Titul 
nejlepší střelkyně si po těsném souboji odnesla Eva Suidová z Třeště. 
Umístění: 1. TJ Sokol Velké Meziříčí, 2. TJ Praha Radlice, 3. TJ Slavoj 
Třešť, 4. HC Milevsko. Hrály: Vránová Martina – Kryštofová Zuzana 
(11), Pacalová Lenka (5), Hladíková Denisa (4), Jahodová Alena (3), 
Jelínková Radka (2), Lavická Jana (2), Hledíková Hana (1), Fischerová 
Michaela (1), Babáčková Marcela (1), Blažková Jitka (1) 

-jel-, foto: archiv házené

Veteránky zvítězily

Velkomeziříčská atletika má opět 
mistra republiky. Na  mistrov-
ství ČR do 22 let, které proběhlo 
o  tomto víkendu v  Jablonci nad 
Nisou, se velice dařilo našim at-
letům.
Petr Holánek k dosavadnímu po-
čtu 5 medailí z MČR přidal mis-
trovský titul – v běhu na 5 000 m 
zvítězil a  stal se tak zaslouženě 
poprvé ve  své úspěšné sportov-
ní kariéře mistrem republiky. 
S  touto věkovou kategorií se tak 
rozloučil vítězstvím, od  příštího 
roku už bude startovat pouze 
v kategorii mužů.
Petr Holánek se připravuje v Pra-
ze s trenérem Pavlem Červinkou, 
ovšem je stále členem našeho at-
letického oddílu.
Petra čeká poslední víkend v září 
ještě další individuální start v mi-
strovských soutěžích – MČR 
v  silničním běhu na  slavné trati 

Běchovice – Praha. V  loňském 
ročníku zde obsadil 3. místo 
Naopak Martina Homolová bude 
mít ještě po  další 4 roky mož-
nost startovat na  MČR do  22 
let a  získat tak medaili či titul. 
Na  tomto šampionátu se v obou 
sprintech probojovala přímým 
postupem do  finále. V  běhu 
na  100 m v  osobním rekordu jí 
patří 6. místo, na  200 m chyběl 
k  medaili opravdu jen kousek – 
obsadila „bramborovou“ 4. po-
zici.
Pro Martinu tímto závodem 
skončily individuální mistrov-
ské soutěže (MČR juniorů 4. 
na  100 m a  3. na  200 m, MČR 
dospělých finále na 200 m, MČR 
do  22 let 4. místo na  200 m a  6. 
na 100 m), v  září bude startovat 
už jen ve  finálových soutěžích 
družstev jako hostující závodnice 
za AC Olymp Brno.

Atlet Petr Holánek je mistrem republiky

Petr Holánek (vlevo) před startem běhu na 5 000 
metrů. Foto: archiv atletiky-vill-


