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

so 8–12 hodin

Zahradní centrum v Budišově
Ing. Ladislav Molnár

PODZIMNÍ INSPIRACE
JEHLIČNANY V ZAHRADĚ

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL 

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji stavební 

parcely 
v nové zástavbě RD. 

Cena 350 Kč/m2. 
Více informací 

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

☐ ☐ pátek 12. 9. od 17.00
KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO 

kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ 
koncert skupiny KAMELOT na náměstí

☐ ☐ sobota 13. 9. od 13.30
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – folklorní festival

☐ ☐ neděle 14. 9.
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10.–17. září

nabízí 
volné pracovní místo 

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO 
AUTOMOBILU, sk. C+E, 

vč. oprávnění na HR. 
Nástup možný ihned. 
Kontakt  777 718 942

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo 
v době císařských manévrů

Domácí hospic Vysočina o. p. s. ve 
Velkém Meziříčí zahájil provoz

Do Velkého Meziříčí zavítali císařové. Přivítali je obyvatelé i vedení našeho, ale také 
hosté ze spřátelených měst. Více foto na straně 4 a na našem webu. Foto: Iva Horká

O  uplynulém víkendu se Velké 
Meziříčí ocitlo v  době před sto 
pěti lety, kdy se u  našeho města 
konaly věhlasné císařské manév-
ry. Při té příležitosti tehdy hrabě 
Harrach přivítal na svém zámku 
rakousko-uherského císaře Fran-
tiška Josefa I., německého císaře 
Viléma II. i následníka rakousko-
-uherského trůnu Františka Fer-
dinanda d´Este. 

Historické slavnosti započaly již 
dopolední mší svatou v kostele sva-
tého Mikuláše, již sloužil děkan.
Na  náměstí se pak konal uvítací 
ceremoniál, kdy přihlížející lidé, 
rada města v  čele se starostou 
a  místostarostou přivítali císaře. 
Na  závěr pak zahrála c. k. Ka-
detní hudba. 
Odpoledne program pokračoval 
na  zámeckém nádvoří. Střídala 

se dobová hudba s divadlem, ná-
stup jednotek, opět příjezd císaře, 
zejména děti bavil kejklíř Pupa 
a  jejich tatínky zaujala bojová 
operace v  parku. Večer sobotní 
oslavy zakončila tradiční soutěž 
4. klíče k velkomeziříčské bráně, 
která se nesla opět v  duchu cí-
sařských manévrů (samostatný 
článek na straně 3, foto na str. 5).

Pokračování na straně 4

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
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AKTUÁLNĚ: 
sloupové jabloně, hrušky 
třešně, švestky 
růže 27 odrůd
otevřeno st, čt, pá 8–12,13–17, 
sobota pouze po telefonické domluvě         

V pondělí 1. září 2014  byl 
ve Velkém Meziříčí zahájen 
provoz nového pracoviště 
domácí hospicové péče, jakožto 
pobočky Domácího hospice Vy-
sočina, o.p.s. se sídlem v Novém 
Městě na Moravě. Slavnostní 
zahájení za účasti zástupců 
Krajského úřadu v Jihlavě, 
Městského úřadu Velkého Me-
ziříčí a sponzorů proběhne 11. 
září v 11 hodin dopoledne. 

Díky podpoře zastupitelů města 
Velkého Meziříčí byly středisku 
pronajaty krásné prostory v  bu-
dově stanice hasičského záchran-
ného sboru na ulici Nad Gymná-
ziem 464. Toto místo bude sloužit 
ke kontaktu s klienty a  jako půj-
čovna kompenzačních a zdravot-
ních pomůcek. Těžištěm činnosti 
je ale především práce v  terénu, 
potažmo přímo v domovech kli-

entů, kde je poskytována speciali-
zovaná paliativní péče, zajišťova-
ná multidisciplinárním týmem, 
jehož členy jsou lékař, zdravotní 
sestra, sociální pracovník, du-
chovní a  psycholog. Tato péče 
přímo vychází z  přání a  potřeb 
klienta či jeho blízkých a  je po-
skytována 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu. 
Třebaže základem činnosti nové-
ho pracoviště je domácí hospico-
vá péče, tedy péče o člověka v ter-

minálním stádiu nemoci v  jeho 
domácím prostředí, bude středis-
ko poskytovat i další služby a  to 
především odlehčovací služby 
pro seniory a  chronicky nemoc-
né, domácí zdravotní péči a  již 
výše zmiňovanou půjčovnu zdra-
votních a kompenzačních pomů-
cek. Všechny tyto služby budou 
dostupné pro klienty z  regionu 
Velkého Meziříčí i  Velké Bíteše, 
tedy do vzdálenosti zhruba 25 km 
od sídla pracoviště.                 -op-

Po více než dvaceti letech se 
velkomeziříčské fotbalové hřiště 
na Tržišti ve Velkém Meziříčí 
dočkalo vylepšení. Nově je 
kompletně zatravněno a rozší-
řeno, přibylo také automatické 
zavlažování. 

Slavnostní pásku přestřihli zá-
stupci fotbalového klubu i  města 
a další pozvaní hosté v úterý dru-
hého září odpoledne. Poté otesto-
vali novou hrací plochu domácí 
hráči s týmem Sigmy Olomouc. 
Fotbalisté na  akci za  více než 

1,7 milionů korun získali dota-
ci od města i fotbalového svazu. 
Město Velké Meziříčí přispělo 
částkou 1.339.913 Kč z neúčelo-
vé rezervy, což pokrylo náklady 
spojené s  rozšířením travnaté 
plochy i na bývalý škvárový ovál 
na hřišti, který tedy zmizel. Fot-
balový svaz pak uvolnil 406 tisíc 
korun z kapitoly Zelený trávník 
na  závlahu. „Náš klub děkuje 
za přidělení dotace na umělé za-
vlažování OFS ve Žďáře nad Sá-
zavou, který vede Jaroslav Beneš.

V podzimních komunálních 
volbách ve Velkém Meziříčí se 
mezi sebou utká deset politických 
stran, hnutí či sdružení. O hlasy 
voličů a křesla v zastupitelstvu 
budou bojovat v místní politice 
již známé subjekty, ale i nováčci. 
Jsou jimi ANO 2011, ČSSD, 
KSČM, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ, 
SPO, Svobodní, To pravé Meziří-
čí, TOP 09 a Volba pro město.

NEZÁVISLÉ s vylosovaným číslem 
jedna vede do voleb současný radní 
města Ivo Šulc. Ten představuje je-
jich hlavní cíl. „Našim voličům na-
bízíme nestranný pohled při rozho-
dování o budoucnosti Vel. Meziříčí 
a jeho místních částí. Jako Nezávislí 
podporujeme účelné nakládání s fi-
nančními prostředky města, realiza-
ci uskutečnitelných projektů a zod-
povědný přístup k řešení aktuálních 
problémů. Chceme, aby Velké Me-
ziříčí bylo znovu Velké!“
Dvojkou je Strana svobodných ob-
čanů s lídryní Ivanou Horkou. „Na-
ším cílem je více svobody (méně 
regulací a  vyhlášek) a  více peněz 
lidem, čili například nezvyšovat 
poplatek za  svoz odpadu a  daň 
z  nemovitosti.  K  tomu je nutné 

zajistit účelné hospodaření města 
a  důsledně kontrolovat městem 
vydané peníze. Také chceme ma-
ximálně podporovat rozvoj dětí 
a  mládeže ve  výchově, vzdělává-
ní, sportu a kultuře. V neposlední 
řadě je nutné zvelebovat všechny 
části města formou zeleně, parků 
a postarat se o kulturní, historické 
dědictví a udržovat lokální tradice,“ 
jmenuje I. Horká. 
Křesťanská a  demokratická unie 
– Československá strana lidová 
a  nezávislí kandidáti mají číslo tři 
a v čele bývalého starostu Františka 
Bradáče. „Do  podzimních komu-
nálních voleb vstupujeme s jasným 
cílem tyto volby vyhrát a v zastupi-
telstvu města získat silné zastoupení. 
Zaměřit se chceme na zodpovědné 
a  vyvážené hospodaření, udržení 
a  zlepšení kvality městského pro-
středí pro příjemné bydlení a řešení 
problémů v dopravě i dalších oblas-
tech. Podporovat budeme investice 
do  infrastruktury a  občanské vy-
bavenosti, poskytování sociálních 
služeb potřebným spoluobčanům 
a  volnočasové aktivity. Důležité je 
pro nás také pokračovat v  námi 
nastavené linii města bez hazardu,“ 
přibližuje F. Bradáč.

„ANO, bude líp,“ říká David Ba-
bák, lídr kandidátky Ano 2011, kte-
rá vstupuje do komunálních voleb 
s  číslem čtyři. „Jednáme pozitivně 
– děláme, co funguje, co nefungu-
je, neděláme, co nefunguje, děláme 
jinak. Není nám lhostejná naše bu-
doucnost i budoucnost našich dětí. 
Náš program obdrží každý občan 
do poštovní schránky,“ představuje 
motto strany D. Babák.
To pravé Meziříčí s  vylosovaným 
číslem pět, jež sdružuje Občanskou 
demokratickou stranu a  nezávislé 
kandidáty, vede do  boje o  křesla 
v  zastupitelstvu současný starosta 
Radovan Necid. „Politické předvo-
lební programy o tom, kolik metrů 
čtverečních chodníků postavíme, 
kolik kilometrů silnice opravíme, 
kolik pater škol zateplíme a  kolik 
peněz za to utratíme, jsou nesmysl. 
To, že se má radnice starat o chod-
níky a  silnice je samozřejmost 
a  není na  to potřeba žádný pro-
gram. Program je něco docela jiné-
ho. Je to cíl – čeho vlastně chceme 
dosáhnout? Všichni, mladí i  staří 
chceme, aby Velké Meziříčí bylo 
MĚSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE. 
To je náš program a cíl,“ uvádí R. 
Necid.

Původní škvárový ovál (vlevo) zmizel, nahradil ho 
trávník. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Fotbalové hřiště vylepšili 
po více než 20 letech

 Pokračování na straně 4

Digitalizace 
obnovila zájem 
lidí o kino

 Pokračování na straně 2

Velkomeziříčské kino po digi-
talizaci láká diváky. Od konce 
července navštívilo kinosál 
s novým obrazem a zvukem 
bezmála 2500 lidí. 

„K  digitalizaci kina jsme museli 
přistoupit díky novým filmům. 
Totiž ve  starém analogovém for-
mátu už k dispozici nejsou, a tak 
je naše kino promítat nemohlo. 
Naštěstí se nám podařilo získat 
nad očekávání slušnou dotaci 
a  digitalizaci letos uskutečnit,“ 
řekl starosta Radovan Necid. 
Nové kino zahájilo provoz 20. čer-
vence. V rámci otevření měli lidé 
možnost zhlédnout dvě filmová 
představení zdarma. 
„Pro děti jsme promítali film Zvo-
nilka a piráti a pro dospělé Deset 
pravidel jak sbalit holku. Otevření 
s filmy zdarma navštívilo 400 di-
váků,“ popsal ředitel Jupiter clubu 
Milan Dufek. 
V  červenci pak kino lidem na-
bídlo dalších osm filmů, v  srpnu 
pak sedmnáct. „Mezi nejnavště-
vovanější filmy patřily například  
Tři bratři, Díra u Hanušovic a Jak 
vycvičit draka 2,“ doplnil Dufek. 

 Pokračování na straně 4

Lídři stran představují své cíle 
v komunální politice
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Stavebnice Merkur za téměř sto třicet tisíc korun putovaly začátkem září 
do  velkomeziříčských základních škol. Budou sloužit žákům druhého 
stupně k výuce, rozvíjet jejich manuální zručnost a technickou tvořivost. 

Iniciátorkou akce Merkury do škol je krajská radní pro oblast školství Jana 
Fialová. Kraj Vysočina ve spolupráci s firmou Bosch nabídl letos již podru-
hé základním školám v kraji možnost zapojit se. Výzvu přijaly tentokrát 
všechny tři základní školy ve Velkém Meziříčí – Sokolovská, Oslavická, 
Školní – i dvě z místních částí v Mostištích a Lhotkách. „Město přispě-
lo na nákup stavebnic prostřednictvím daru z bioplynky 60 tisíc korun, 
sponzoři nás podpořili 40 tisíci korunami, zbytek 26.500 Kč doplnily školy 
z vlastních peněz,“ uvedl starosta Radovan Necid. 
Sponzory se staly firmy Lisovna plastů, Prysmian Group (Draka kabely) 
a Building centrum – HSV. I jejich zástupci pravidelně zasedají s vedením 
města a základních škol u kulatého stolu a hledají způsob, jak podpořit zá-
jem dětí o technické obory, neboť odborníků a řemeslníků v této oblasti je 
nedostatek. „Cílem všeho je učit a vychovávat naše žáky základních škol, 
aby se zdokonalovali v technických zdatnostech, a vysvětlovat jim, že není 
nutné mít jenom gymnázium,“ podotkl starosta. Děti proto chodí do zdej-
ších firem třeba i na exkurze. Krajská radní Jana Fialová tuto společnou 
snahu ocenila stejně jako to, že všechny zdejší základní školy se zapojily 
i do akce Merkury do škol. „S Merkurem se dá dělat hodně věcí a doufám, 
že nám to pomůže nejen děti, ale i rodiče motivovat, aby začali trochu jinak 
uvažovat o technickém vzdělávání,“ řekla Jana Fialová.

I  ředitelé základních škol věří, že akce má smysl. „Vyučujeme ještě 
technické práce, takže v nich stavebnice určitě využijeme, i na prvním 
stupni. Děti to baví, cvičí motoriku, proto jsme se rozhodli do  toho 
investovat víc. Chceme děti zabavit a činností je přivést i k technickým 
oborům,“ sdělil Petr Hladík, ředitel ZŠ Sokolovská, která se „plácla 
přes kapsu“ nejvíc. Ale i ředitelka ZŠ Oslavická věří v dobrou zkuše-
nost s  touto formou rozvoje žáků. „Děti potřebují nejen technickou 
gramotnost, ale i manuální zručnost,“ míní Dagmar Suchá a dodává, 
že spousta dětí dnes nemá ani celkovou koordinaci těla, takže práce 
se stavebnicí by jim mohla pomoci nejen k technické vzdělanosti, ale 
i k té koordinaci.
Kraj Vysočina hodlá v  tomto stylu motivace dětí pokračovat. Radní 
Fialová poodhalila další plány v  oblasti školství. „Připravujeme opět 
s firmou Bosch druhé pokračování akce – stavebnice na první stupeň. 
Nebude to tedy tentokrát Merkur, ale plastová stavebnice, která by se 
do vyučování zařadila ne v rámci pracovní výuky, ale třeba do prvního 
čtení a psaní. Děti by si z ní skládaly třeba písmenka apod., takže by se 
hravou formou manuálně zdokonalovaly už od první třídy,“ prozradila 
radní a dodala, že provázet děti na této cestě by mohla tradiční česká 
postavička Mišpulína ze Čtyřlístku.

Stavebnice Merkur ve školách má dětem přiblížit techniku

Se šestkou vede Komunistickou 
stranu Čech a  Moravy do  voleb 
současný zastupitel Martin Kle-
ment. „Programem naší strany je 
především zodpovědný rozpočet 
města, který se v žádném přípa-
dě nesmí stát záporným. Chceme 
přispět k vyvážené sociální poli-
tice pro ty občany města, kteří ji 
potřebují. Budeme, mimo jiné, 
podporovat vytvoření koncepce 
učňovského školství, které mí-
valo město na  špičkové úrovni 
a  hodláme prosazovat výstavbu 
moderní sportovní haly pro spor-
tovce i rodiny s dětmi,“ nastiňuje 
hlavní cíle strany M. Klement.
Sedmičku nese Volba pro měs-
to, jejímž lídrem je Josef Prokop. 
„Našimi prioritami jsou komuni-
kace s  občany města a  možnost 
vyhlášení místního referenda 
u velkých investičních akcí. Pro-
sazení urychleného dokončení 
třebíčského obchvatu města, ře-
šení odlehčení dopravy i z jihlav-
ského směru. Chceme podpořit 
nepřetržitou hospicovou službu 
a zajistit pracovní uplatnění han-
dicapovaných spoluobčanů, sna-
žit se zachovat ve  městě střední 
a  učňovské školství. Poskytovat 
dostatečné finanční prostředky 
mateřským a základním školám. 
Zahájit úpravy Náměstí a  okolí, 
dokončit celkovou moderniza-
ci Jupiter clubu. Rekonstruovat 
a  rozšířit současná sportoviště 
a  vytvářet prostor pro volnoča-
sové aktivity občanů,“ vybírá to 
hlavní z programu J. Prokop.
TOP 09 s  číslem osm vede sou-
časný zastupitel Miloš Vokoun. 
„Chceme efektivnější čerpání 
dotací – nejen vyšší příjmy pro 
město, ale také více pracovních 
příležitostí pro občany, senior 

taxi – městem dotovanou, cenově 
dostupnou přepravu pro seniory, 
řešení dopravní situace města, 
pokračování v  budování kru-
hových objezdů, WiFi připojení 
zdarma na  navštěvovaných ve-
řejných místech, zlepšení kultury 
stánkového prodeje na  náměstí 
a pořádání pravidelných farmář-
ských a řemeslných trhů a zabez-
pečení dobrých podmínek pro 
podnikání,“ vyjmenovává pro-
gramové cíle strany M. Vokoun.
Devítkou je Česká strana sociál-
ně demokratická v čele se součas-
ným místostarostou Josefem Ko-
mínkem. „Sociální demokracie je 
stranou se 136letou tradicí. Jejím 
hlavním mottem je solidárnost. 
Abychom mohli být solidární, 
musíme naslouchat všem. Místo 
monologu volíme dialog. Naším 
cílem je prosperující, přívětivé 
a  bezpečné Velké Meziříčí pro 
všechny generace,“ říká J. Komí-
nek.
Číslo deset patří Straně Práv 
Občanů. Její lídr je  současný za-
stupitel města i senátor za Chru-
dimsko Jan Veleba. „Představu-
jeme životní zkušenost spojenou 
s  mládím. Nabízíme politickou 
profesionalitu opřenou o  názory 
obyčejných lidí – naše kandidát-
ka je průřezem lidí z normálního 
života. Hlavní prioritou je pro 
nás spokojené město a jeho míst-
ní části, tj. radnice pod skutečně 
přímou kontrolou občanů a  ře-
šení zásadních problémů města 
na  základě referenda. Osobně 
nabízím své zkušenosti, kon-
takty senátora a  energii, kterou 
budu věnovat ve prospěch všech 
obyvatel Velkého Meziříčí,“ uvá-
dí J. Veleba.

Lídři stran představují...
Pokračování ze strany 1

Připravila: Martina Strnadová

Text a foto: Martina Strnadová

Školáci v Mostištích mají novou družinu a jídelnu 
Žáci prvního až čtvrtého roční-
ku základní školy v Mostištích 
dostali od vedení školy praktic-
ký dárek do právě zahájeného 
školního roku – novou družinu 
a jídelnu. 

Slavnostně byla otevřena v úterý 
druhého září dopoledne za  pří-
tomnosti zástupců města Velké-
ho Meziříčí, komise pro místní 
správu Mostiště, Kraje Vysočina, 
ředitelů škol z okolí a dalších po-
zvaných hostů.
Jídelnu s  vybavenou výdejnou 
obědů a družinu děti nepochyb-
ně ocení, neboť doposud musely 
docházet za tímto účelem do ma-

teřské školy. Nyní mají komfortní 
zázemí přímo ve  svojí budově. 
„Prostory vznikly z  původního 
školního bytu a  přestavba trvala 
zhruba půl roku,“ přiblížila pří-
tomným ředitelka školy Jitka 
Hublová. Ta rovněž připomněla, 
že obědy budou dováženy ze 2. 
ZŠ ve  Velkém Meziříčí. Nákla-
dy na nové, útulné a promyšleně 
zařízené místnosti včetně vyba-
vení výdejny činily kolem mili-
onu korun. Přestavba byla hra-
zena z  rozpočtu města, zařízení 
z  provozních peněz organizace 
a  do  provozu škola dostala mi-
mořádně ještě 70 000 Kč. 

Text a foto: Iva Horká

Tři Meziříčí se dohodla 
na partnerství
Dohodu o spolupráci a partnerství 
tří Meziříčí stvrdili svým podpi-
sem v pátek 5. září  2014 na radnici 
ve  Velkém Meziříčí tři starostové. 
Za Velké Meziříčí Radovan Necid, 
za Valašské Jiří Částečka a za České 
Milan Žďárek. Města hodlají upev-
ňovat vzájemné vztahy, rozvíjet 
spolupráci, vyměňovat si zkušenos-
ti, a to v oblastech ekonomiky, tu-

ristického ruchu, vzdělávání, vědy 
a výchovy, kultury, umění a sportu, 
ochrany životního prostředí a  ar-
chitektonického dědictví, sociální 
a zdravotnictví a dopravy. 
Jde také o  setkávání se, např. při 
výměně folklorních skupin i jiných 
zájmových uskupení, posilovat 
kontakty mezi podnikateli obcí atd.

Text a foto: Martina Strnadová

One of Us v Meziříčí
Město Velké Meziříčí hostilo od 
30. 8. do 6. 9. projekt One of Us 
v  rámci programu Erasmus+. 
Týdenního pobytu se zúčastnilo 
5 států – ČR, Litva, Polsko, Itálie 
a Švédsko, za každý stát 6 účast-
níků. Tématem byla lidská práva, 
xenofobie a rasismus. Je úzce spo-
jeno se zapojením mladých lidí 
do  společnosti, podporuje jejich 
toleranci a  vzájemné porozumě-
ní. Cílem bylo ukázat, že všichni 
máme stejná práva nehledě na to, 
z  jaké země, národa, kultury, et-
nika nebo sociálního prostředí 
pocházíme. Poznání multikul-
turní evropské společnosti mělo 
mládež motivovat, jak být aktiv-
ními členy společnosti. Metodou 

neformálního vzdělávání jsme se 
sociálně-ekonomických problé-
mů dotkli. Právě s nimi se může 
setkat každý z  nás, bez ohledu 
na postavení, místo života či pra-
covní zařazení. Společně jsme 
identifikovali problémy v  jed-
notlivých partnerských zemích, 
uvažovali jsme o  příčinách, dů-
sledcích i  prevenci. Důležitým 
prvkem výměny byla motivace 
mladých lidí k tomu, aby se sami 
aktivně zasazovali o  rovný pří-
stup a  sociální začleňování, aby 
namísto nejrůznějších překážek 
objevovali především své mož-
nosti a schopnosti. 
Petra Sotolářová, manažer pro-
jektu

Mládež představila kulturu svojí země na pódiu na 
náměstí. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Se starostou se sešli v místní části

Ořechov bojuje o další titul

Ořechov získal Zlatou stuhu a stal se Vesnicí roku 2014 Kraje Vysočina. 
Minulý týden před komisí v bohatém programu, jenž zahrnoval prohlídku 
celé obce (i projížďku na loďce), bojoval o titul nejvyšší. Uplynulé dva měsí-
ce bylo hodnoceno 306 obcí ze všech krajů celé ČR, které se do jubilejního 
20. ročníku soutěže přihlásily. Třináct finalistů pak postoupilo do celostát-
ního kola, kde vítěz získá titul Vesnice roku 2014. Výsledky budou vyhláše-
ny 20. 9. v Luhačovicích.  Více příště.                                    Iva Horká, foto OÚ

S  občany místní části Hrbov a  Svařenov se setkal starosta Radovan 
Necid 4. 9. Více přineseme vzhledem k obsáhlému zpravodajství včet-
ně fotogalerií z historických slavností příště.  Foto: Martina Strnadová
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Klíče s puncem c. k. vybojovali 
Meziříčáci

Dvaadvacátý ročník soutěže 4 klíče 
k  velkomeziříčské bráně vyhrálo 
domácí družstvo Velkého Meziříčí 
(na snímku). Obhájce titulu Měřín 
skončil až třetí. Druhé místo patří 
Křižanovu a  čtvrtí jsou Bítešáci. 
Klání se tentokrát odehrálo v  du-
chu 105. výročí císařských manévrů 
u  Velkého Meziříčí, čímž navazo-
valo na  celkový sobotní program 
historických slavností věnovaných 
stejnému výročí. 
Pořádající Jupiter club ve  spolu-
práci se zdejším muzeem, městysy 

Křižanov a  Měřín, městy Velké 
Meziříčí a Velká Bíteš potrápil sou-
těžící nelehkými disciplínami, které 
však o  to víc pobavily přihlížející. 
Vítězní Meziříčáci vedení starostou 
Radovanem Necidem a  ve  složení 
Michaela Salašová, Jitka Tylová, Jan 
Komínek a Vojtěch Stodola, Bítešá-
ci v čele s ředitelem Střední odborné 
školy Jana Tiraye Josefem Chytkou, 
Měříňáci s  místostarostou Ivem 
Rohovským a  Křižanováci s  mís-
tostarostkou Jiřinou Sýkorovou 
museli překonávat náročný terén 

nepřátelského území plný marastu, 
maskovat se převlekem do unifor-
my protivníka a ujíždět na „koni“, 
potýkat se se zásahem plynem či 
ošetřit a přenést raněného.
Mezi disciplínami vystoupili kejklíř 
Pupa a  Chůdokapela, kteří vtáhli 
diváky do  programu. Do  let ra-
kousko-uherské monarchie pak di-
váky přenesla přehlídka dobových 
kostýmů včetně spodního prádla 
či plavek. Závěr sobotního večera 
patřil kapele Kabát revival.

Text a foto: Martina Strnadová

Kašna bude opravena dřív, než se čekalo
Kamenná kašna na velkome-
ziříčském náměstí se dočká 
kompletního restaurování. 
Dřívější termín opravy umožní 
dotace, kterou radnice na opra-
vu získala.

„Kašna je už přes rok mimo pro-
voz, protože jednoduše řečeno teče. 
Vzhledem k  tomu, že v  ní musí 
podle předpisů být pitná voda, byl 
kvůli této závadě její provoz nemož-
ný. Teď se však oprava, ve  kterou 
jsme skoro v dohledné době nedou-
fali, stává realitou,“ řekl starosta Ra-
dovan Necid. Radnice totiž na opra-
vu kašny dostala od  ministerstva 
kultury dotaci. 
„Peníze, které jsou předurčeny pro 
majitele památek ve Velkém Mezi-
říčí, letos nebyly úplně vyčerpány 
a když jsme se to dozvěděli, rychle 
jsme o ně požádali. O opravě kašny 
totiž sníme už dva roky,“ řekl Necid.

Sochař MgA.  Jiří Marek kašnu 
na  začátku tohoto týdne rozebral 
a  odvezl do  svého ateliéru ke  ka-
menickému restaurování. Zároveň 
na  místě opraví podloží, a  poté 
sochař celou kašnu opět umístí 
na původní místo. 
„Nejenže památka, která je pro 
naše náměstí charakteristická bude 
opět sloužit svému účelu, ale bude 
i kompletně restaurována. Jen dnes 
neumíme říci, kdy přesně se na ná-
městí vrátí. O  tom, jak vážný re-
staurátorský zásah bude třeba, roz-
hodne Marek až poté, co kameny 
očistí a důkladně prohlédne. Pokud 
vše stihne do  listopadu, může se 
kašna na náměstí objevit ještě letos. 
Pokud se ale restaurování protáhne, 
budeme muset počkat do jara – je 
logické, že se práce kvůli mrazům 
přes zimní měsíce prostě dělat ne-
dají,“ vysvětlil starosta. Na náměstí 
začátkem tohto týdne začnou ještě 

práce na nových rozvodech elektři-
ny pro nový Jupiter club. Město vy-
užilo toho, že součástí rekonstrukce 
je i  umístění nového trafa za  Do-
mem dětí a mládeže a přes náměstí 
povede od  trafostanice k  Jupiter 
clubu nový kabel. Na  něj radnice 
zároveň připojí městské budovy 
spořitelny, DDM a školu v Kostelní 
ulici, zároveň se natáhne nový ka-
bel veřejného osvětlení. 
„Především to znamená provozovat 
vlastní trafostanici za velkoodběro-
vé sazby elektřiny a  pro městské 
budovy tudíž významnou úsporu,“ 
řekl Radovan Necid. Výkop povede 
zčásti chodníkem a  zčásti komu-
nikací, přičemž na  náměstí nebu-
de nijak omezená doprava, pouze 
parkování. „Omlouvám se předem 
za mírné nepříjemnosti, dodavatel-
ská firma by ale měla pokládku ka-
belu dokončit do konce září,“ uvedl 
starosta. -ran-

Poznámky k rekonstruování kašny na 
meziříčském náměstí
Kašny u nás již ztratily svoji původní funkci zásobovat 
obyvatele měst pitnou vodou. Nyní plní pouze funkci es-
tetickou, přinášející do měst zajímavé oživení důležitých 
prostranství. I proto neexistuje předpis, že v kašně musí 
být pitná voda, jak tvrdí v  tiskové zprávě starosta ing.  
Necid na webu města v oficiálních zprávách. Je jisté, že 
udržení pitné vody v kašně je v případě provozu s nuce-
ným oběhem vody neuskutečnitelné. Napouštění kašny 
z  veřejného vodovodního řádu na  poživatelnosti vody 
v provozu nic nemění. Nejen, že se do vody v oběhu při-
dávají chemikálie hlavně proto, aby „voda nekvetla“, ale 
voda nabírá dlouhodobou cirkulací nebezpečné příměsi 
a stává se nebezpečnou vyvolávajíce zdravotní kompli-
kace. Náklady na provoz kašny sestávají z položky spo-
třeby vody, spotřeby elektřiny a zajišťování údržby, čištění 
a oprav. Ztráty vody jsou možné odparem, rozstřikem, 
ale zvláště netěsnostmi v nadzemních částech kašny, ale 
i v rozvodech a nádrži.
V roce 2012 byla u meziříčské kašny uskutečněna zkouška 
vodotěsnosti a vypracován návrh dotěsnění, který byl rea-
lizován. Přesto byl provoz kašny zastaven a od roku 2013 
až doposud není kašna provozována s konstatováním, že 
„teče“. Je pozoruhodné, že v rozpočtu města pro r. 2013 je 
na provoz kašny určena částka za vodu 10.000 Kč. Je ještě 

zajímavější, že v rozpočtu města na rok 2014 figuruje pro 
spotřebu vody pro kašnu částka 20.000 Kč. Při vynaložení 
této částky a znalostech parametrů kašny a době provozu 
květen až září a ceně vody 90 Kč/m³ by bylo možné každý 
pátý den kašnu vypustit a znovu z vodovodu napustit.
Generální oprava kašny jejím rozebráním a znovu vy-
stavěním je záležitost náročná a  nákladná. Je třeba, 
aby byla podložena aktuální kontrolou netěsnosti nejen 
kamenných prvků, ale i oběhového systému a propojení 
nádrže. Rozebráním kašny lze způsobit více škody než 
užitku. Konstatování, že kamenné provedení „teče“, ne-
dává žádnou záruku skutečnosti.
Tato kašna je zapsanou kulturní památkou v památ-
kové zóně města. Při radikálním zásahu majitele je 
třeba postupovat podle platných zákonů. Ve  formě 
soutěže vypsat veřejnou zakázku potvrzenou kon-
trolou netěsnosti. Zájemci o  provedení musí projít 
výběrovým řízením. K  dispozici je třeba závazné 
stanovisko památkového ústavu. Teprve potom lze 
zajistit povolení prací smlouvou o dílo k vybranému 
dodavateli - restaurátorovi. Dotace od ministerstva 
na výše uvedeném postupu nic nemění. Údaje v tis-
kové zprávě starosty spíše svědčí o typické „hurá akci“, 
než o zákonném postupu.            Ing. Antonín Dvořák

Do rozvoje města šlo za poslední dva roky téměř tři čtvrtě miliardy korun

Ze získaných dotací a  vlastní-
ho rozpočtu města bylo v  letech 
2013–2014 do  rozvoje Velkého 
Meziříčí investováno nejvíce 
v celé jeho historii. Město má zre-
konstruovanou čistírnu a  Mos-
tiště novou kanalizaci z projektu 
ochrany vod povodí řeky Dyje 
II za  240 mil. Kč. Povodí Mora-
vy s městem dokončuje ochranu 

před velkou vodou za téměř 184 
mil.  Do  konce roku dostane 
Jupiter clubu nový víceúčelový 
sál za  téměř 100 mil. - tuto akci 
město platí plně ze svých zdrojů.
Do  oprav chodníků, komunikací 
a  veřej. osvětlení bylo investováno 
27,5 mil.  (Nádražní, Hornoměst-
ská, Skřivanova, Sokolovská a  dal-
ší). Investovalo se i  do  dopravy, 
např. okružní křižovatka na  Osla-
vické stála 2,362 mil. a  parkoviště 
u  hřbitova 2,5 mil. Opraveny byly 
kanalizace a  vodovody za  cca 37 
mil., přičemž největší akce byla 
u Světlé za téměř 10 mil. Výstavba 
sběrného dvora stála přes 5 mil., 
do dotěsnění skládky komunálního 
odpadu šlo 4,9 mil. V letošním roce 
bude mít město a  obce náležející 
do  správ. obvodu ORP Vel. Mezi-

říčí nový povodňový plán, a s ním 
i  nový rozhlasový systém, to vše 
za bezmála 11 mil. Rozbíhá se také 
projekt na regeneraci městské zele-
ně za 2,830 mil. Investice do školství 
představovaly v  těchto letech ná-
klady 11,2 mil. Byly to např. výmě-
na oken ZŠ Komenského, oprava 
střechy ZŠ Sokolovská, zadláždění 
vstupního atria ZŠ Oslavická, odpa-
dy a elektroinstalace ZŠ Lhotky, re-
konstrukce výdejny jídel a družina 
Mostiště. Do  zateplení budov škol 
šlo zhruba 21 mil. (dokončeny jsou 
MŠ Čechova a MŠ Sokolovská, pro-
bíhají ŠJ Poštovní a ZŠ Sokolovská). 
Město investovalo do oprav sporto-
višť. Byla vybudována nová infra-
struktura v částce 11,5 mil. Největší 
akcí je právě realizované víceúčelo-
vé hřiště u ZŠ Oslavická, dále opra-

va technologie zimního stadionu, 
rozšíření okruhu dopravního hřiště 
a  úprava budovy výdejny technic-
kých plynů na skatepark.
Další získané dotace z EU, z Kraje 
Vysočina a  z  jednotlivých minis-
terstev v celkové hodnotě blížící se 
8 mil. Kč byly využity např. na roz-
šíření metropolitní sítě a městského 
kamerového systému, na  vzdělá-
vání zaměstnanců úřadu a na další 
menší projekty, které zlepšily život 
ve městě. V tomto stručném výčtu 
investic za léta 2013-2014 samozřej-
mě nejsou zahrnuty úplně všechny 
akce, které město realizovalo. 
Tyto prostředky na  rozvoj města 
byly investovány díky vstřícnému 
postoji vedení, členů rady a samo-
zřejmě členů zastupitelstva města.
   Josef Komínek, místostarosta města

Provoz na ulici 
Sokolovská je omezen

Více fotografií na straně 
5 nebo na našem webu.

Bítešští otevřeli 
opravené náměstí
Minulou sobotu odpoledne se ko-
nalo slavnostní otevření zrekon-
struovaného Masarykova náměstí 
ve Velké Bíteši. Jde o hlavní investi-
ci města v tomto roce a jednu z nej-
významnějších akcí jeho novodobé 
historie. „Oprava stála necelých 35 
milionů korun, přičemž více než 
2/3 nákladů činily dotace z EU,“ 
dodal starosta města Milan Vlček.

Pásku přestřihli zástupci města 
a  kraje, ale i  firem, které stavbu 
realizovaly, a další.
Nové náměstí si přišli prohléd-
nout samozřejmě obyvatelé 
města, pro které byl připravený 
bohatý program. Kromě zpěvu 
a  hudby jak profesionálů, tak 
i žáků z tamní základní umělecké 
školy, se přítomní mohli poko-
chat pohledy na historickou jízdu 
na velocipedech a další akce. 
Text: Iva Horká, foto: Otto Hasoň

Od 4. 9. 2014 došlo k částečnému omezení provozu na ulici Sokolovská 
v místě křižovatky s ulicí Nad Kunšovcem, v délce asi 15 m. V souvislosti 
s výstavbou nového autobusového zálivu vedle fotbalového stadionu bude 
v tomto krátkém úseku provoz stažen do jednoho jízdního pruhu. Před-
nost budou mít vozidla přijíždějící od okružní křižovatky. Toto dopravní 
omezení bude trvat asi 3 týdny. Žádáme proto řidiče o zvýšenou opatrnost 
a vzájemnou ohleduplnost, vozidla do 3,5 t mohou případně pro průjezd 
využít i komunikaci na ulici Nábřeží.

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Kdy na prázdniny
Podzimní budou od pondělí 27. 
října do středy 29. října 2014, 
vánoční od pondělí 22. prosince 
2014 do pátku 2. ledna 2015. Po-
loletní prázdniny pak v pátek 30. 
ledna 2015, jarní od 2. do 8. úno-
ra 2015, velikonoční ve čtvrtek 2. 
a pátek 3. dubna 2015. A ty nej-
hlavnější prázdniny si školáci bu-
dou užívat od středy prvního čer-
vence do pondělí jedenatřicátého 
srpna 2015.                                -ivh-

Přestavba sálu JC.
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fotogalerie z historických slavností, konaných ve velkém meziříčí 6. a 7. září 2014

Ukázka bojové operace, která probíhala v zámeckém 
parku. Foto: Petr Jiříček

Střelbu na flobertkové střelnici si mohli zájemci 
i vyzkoušet. Foto: Simona Fňukalová

Jak vypadala polní nemocnice během první světové 
války, ukazoval tento stánek. Foto: Simona Fňukalová

Kejklíře Pupu vyhledávaly především děti. Foto: Simona 
Fňukalová. Více fotek najdete na našem webu.

Silácká show Železného Zekona zaujala diváky na 
nádvoří zámku. Foto: Simona Fňukalová

V průvodu, který doprovázel císaře pány nechyběli 
vojáci, ale ani ženy s dětmi. Foto: Iva Horká

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů
Pokračování ze strany 1
Velké pozornosti se pochopitelně těšili všichni císaři, kteří dorazili 
na náměstí v historickém voze. Nechyběli například ani vojáci, dopro-
vod v průvodu, kde šly dámy i děti v dobových kostýmech. Na náměstí 
zazněly projevy, byla vypálena čestná salva a poté se přítomní odebrali 
na zámecké nádvoří. Zdravici pronesli z podia jak zástupci našeho měs-
ta, tak z Valašského a Českého Meziříčí, ale také z Tisna. Rovněž byla 
představena nová vlajka Velkého Meziříčí.
Kdo nestihl slavnosti navštívit v sobotu, mohl tak učinit v neděli. Pro-
gram byl téměř stejný, takže vpodstatě lidé o nic nepřišli. Uviděli jízdu 
na historickém kole či siláckou show, přehlídku vojsk, divadelní před-
stavení, fotografický ateliér, flobertkovou střelnici, již si mohli přítomní 
vyzkoušet, dále nechyběla polní kuchyně či polní pošta, ale také vězení 
a polní nemocnice s vybavením a příslušným komentářem. Na své si 
přišly ženy během přehlídky dobových kostýmů či muži při bojových 
operacích v zámeckém parku a všichni ostatní na koncertu vojenské 
kapely a dobových pěvců. Na nádvoří probíhaly ukázky v řemeslných 
stáncích, jako perníkářství, mýdlářství, svíčkárna, brašnářství či malo-
vání na hedvábí. O stylové občerstvení se postarala hospoda Barvínek 
a dobová kavárna. Prohlídky zámeckých expozic oživili průvodci v his-
torických kostýmech. Počasí slavnostem po oba dny přálo, a tak si je 
mohli místní i přespolní návštěvníci užít.

Vedení našeho města představilo novou vlajku 
o víkendu. Foto: Iva Horká

Během historických oslav vyhrávala jak na náměstí, tak 
na zámku c. k. Kadetní hudba. Foto: Iva HorkáIva Horká

-ran-

Fotbalové hřiště vylepšili po více než 20 letech
Ten následně tuto dotaci do-
poručil KFS Vysočina, vedený 
Miroslavem Vrzáčkem. Pocho-
pitelně děkujeme také zastu-
pitelstvu a radě Města Velké 
Meziříčí za schválení doplatku 
na renovaci rozšířené hrací plo-
chy,“ uvedl výbor FC VM.
I přes nepříznivé počasí si cestu 
na  fotbalový stadion našlo ně-
kolik stovek fanoušků. Byť do-
mácí prohráli 0:3, utkání bylo 
hodnoceno velice kladně. 
„Byla to pěkná kopaná, odchá-
zel jsem spokojen,“ okomento-
val zápas stálý fanda zdejšího 
klubu, jenž mnohdy nešetří kri-
tikou na  výkon áčka. Ani déšť 
mu podle jeho slov vůbec neva-
dil a kladně ohodnotil i uprave-
nou travnatou plochu, která si 

s  hustým deštěm vcelku dobře 
poradila. Ve  stejném duchu se 
vyjádřili například fanoušci 
z Rozsoch. 
„Takového soupeře jako je Sig-
ma jsme si nemohli nechat ujít. 
A  že prší, vůbec neřešíme,“ 
shodli se dva mladí sportovci. 
Druholigový tým SK Sigma 
Olomouc s  dlouholetou tradi-
cí (založen v  roce 1919), který 
hrál až do minulé sezony nepře-
tržitě dlouhých třicet let v naší 
I. lize, nabídl výbor místního 
fotbalového klubu věrným fa-
nouškům jako další pohárovou 
lahůdku. Bylo to po  týmech 
SK Dynamo České Budějovice 
v roce 2008 a FC Vysočina Jih-
lava v roce 2004 a 2009.

Pokračování ze strany 1

Iva Horká
Zápas sledovali fanoušci pod střechou tamní tribuny. 
Foto: Iva Horká

Do nového kina se postupně učí 
opět chodit i  školy, hned na  za-
čátku září žáci 2. základní školy 
uvidí film Bella a Sebastian. 

Promítat budou 
i filmy pro 
náročného diváka
„Na září připravujeme, pokud to 
provoz v  kinosále dovolí, stan-
dardní promítání ve  středu, pá-
tek,  v sobotu a v neděli. Neděle 
bude vyhrazena filmům pro děti. 
Jednou za dva týdny ve čtvrtek se 
budou promítat filmy pro nároč-
ného diváka,“ plánuje M. Dufek. 
Jupiter club dále chystá pro-
mítání pro seniory za  snížené 

vstupné, na  listopad připravuje 
tematické večery se třemi filmy 
od  jednoho režiséra a  o  říjno-
vých podzimních prázdninách 
budou dopolední filmová před-
stavení pro děti.
Na  webových stránkách Jupiter 
clubu najdou diváci programem 
kina včetně rezervačního systé-
mu. 
Rezervované vstupenky si mo-
hou vyzvednout na  progra-
movém oddělení Jupiter clu-
bu v  pracovní dny od  pondělí 
do  čtvrtka od  8. do  16. hodin, 
v pátek od 8. do 14. hodin, nebo 
u  pokladny nejpozději třicet 
minut před začátkem předsta-
vení.

Digitalizace obnovila 
zájem lidí o kino
Pokračování ze strany 1
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řádky na neděli

Dětský „workoholismus“
fotogalerie ze soutěže 4 klíče k velkomeziříčské bráně

Bohoslužby

– Marečku, společně s  tatínkem 
jsme rozhodli, že v pondělí po ško-
le budeš mít klavír, a v pět anglič-
tinu. V úterý po  škole je aerobik, 
ve  středu půjdeš do  výtvarného 
kroužku a  ve  čtvrtek by možná 
ještě šlo stihnout skauty.
– Maminko! A kdy budu doma?
Je tu opět září. Zase je tu škola. 
Ale kromě ní také nabídka růz-
ných druhů kroužků, kurzů, tré-
ninků. Jednou jsem psal, že když 
vidím, jak děti kromě školy na-
vštěvují tyto různé aktivity, tak si 
říkám, proč se mi tehdy nechtělo. 
Trochu toho lituji. Ale na druhé 
straně, nechtěl bych mít takový 
denní rozvrh, jaký mají některé 
děti v  dnešní době. Z  toho, co 
jsem slyšel, některé děti od pon-
dělí do pátku každý den mají tak 
nabitý program, že se domů vra-
cejí až večer.
Pokud se jim určité aktivity líbí, 
mají rády to, co dělají, tak to ještě 
není velký problém. Přičemž je 
třeba uvažovat o  množství těch-
to akcí. Děti by občas měly být 
doma, už jenom kvůli povinným 

školním úkolům. Co z  toho, že 
dítě bude chodit od  kroužku 
ke  kroužku, když povinná vý-
uka bude krachovat. Ale horší 
je, když byly přihlášeny k  něče-
mu, co se jim vůbec nezamlouvá 
a  nebo k  čemu nemají predis-
pozice. Chodit někam kam ne-
chci… hrůza.
V  jednom časopise jsem našel 
následující názor psycholožky: 
„Dalo by se zjednodušeně říct, 
že rodiče, kteří dětem neplánují 
každou minutu jejich života, jim 
tím prokazují největší službu. 
Opačný extrém totiž mnohdy 
může být přímo destruktivní. 
Z dětí, které měly odmalička vše 
naplánované a  nalajnované, tak 
vyrůstají nejen přestimulovaní 
jedinci, ale i  lidé, kteří se v  do-
spělosti nedovedou sami zaba-
vit. Jsou to výborné výkonné 
jednotky, ale bez pocitu štěstí.“ 
V dospělosti se z těchto dětí čas-
to stávají buď workoholici nebo 
závislí na pervitinu a hraní, čas-
to obojí dohromady. 

P. Lukasz Szendzielorz

Středa 10. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 11. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B. Pátek 12. 
9.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 
14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. J. B., mše 
sv. v domově pro seniory nebude. Sobota 13. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 
18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 8.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 14. 9.: 7.30 
mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – host, 10.30 mše sv. – host, 18.00 mše 
sv. – o. J. B. Bory mše sv.: 12. 9. Dolní Bory 18.15 – o. J. B., 14. 9. Horní 
Bory 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Pátek 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti a pří-
ležitost ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.30 příprava před křtem, 
19.30 2. a  3. příprava na  svátost manželství. Neděle večerní mše sv. 
18.00 ve Špitálku. Děkujeme všem, který pracovali ve farnosti. Rozvrh 
hodin náboženství na šk. r. 2014/15 najdete na vývěskách a na inter-
netových stránkách farnosti. 
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

V pondělí 1. září zasedlo do lavic v Základní škole Křižanov 36 prv-
ňáčků. Nejprve se seznámili s novou paní učitelkou a panem učitelem 
a pak je i jejich rodiče přivítala ředitelka školy Mgr. Hana Koudelová. 
Vřelá slova opět slyšely děti z úst starostky Marie Smejkalové. Velmi 
milé přijetí následovalo i od vzácné návštěvy, radního Kraje Vysočina 
Mgr. Petra Krčála. Komunikoval s dětmi o zážitcích z prázdnin, o tom, 
zda se do školy těšily, co od školy očekávají. Vyjádřil svůj velice kladný 
vztah ke Křižanovu a vyzdvihl velmi dobrou spolupráci se starostkou 
nejen v oblasti sociální, ale i školství. Popřál jí hodně úspěchů v nad-
cházejících komunálních volbách. Nakonec děti obdržely z  rukou 
radního kufříky s drobnými dárečky od Kraje Vysočina. Vedení školy 
děkuje za velmi milou návštěvu školy a těší se na další setkání.

Prvňáčky v křižanovské 
škole přivítal radní Krčál

Vedení školy, foto: archiv školy

Vítězný tým Velkého Meziříčí na cestě nepřátelským terénem a v závodě o berlích. Foto: Martina Strnadová

Druzí Křižanovští přenášejí raněného. Foto: Martina Strnadová

Měřínští ošetřují zraněné. Foto: Martina Strnadová Bítešští při jízdě na „koni“. Foto: Martina Strnadová

Chůdokapela zahrála a zazpívala lidovky a vtáhla do programu i děti.

Vpravo přehlídka dobových kostýmů. 2× foto: Martina Strnadová

Zpěvák revivalové 
kapely Kabát Tribute. 
Foto: Martina Strnadová
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P O Z V Á N K A
na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se uskuteční v úterý 16. září 2014 v 15.00 
v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Komunitní plánování sociálních služeb města Velké Meziříčí
4. Změna č. 1 územního plánu Velké Meziříčí
5. Vyhlášení zadávacích řízení na zateplení MŠ Nad Plovárnou  
 a MŠ Sportovní
6. Příspěvky na obnovu nemovitých kulturních památek
7. Grantový systém podpory kultury a pravidla pro udělování záštity
8. Žádost o prodej stavebního pozemku parc. č. 3627/106   
 o výměře 774 m2, v Hliništích, obec a k. ú. VM
9. Žádost o prodej části o výměře cca 72 m2 z pozemku parc. č. 
 2884/1, ulice Nad Plovárnou, obec a k. ú. VM
10. Žádost o prodej části o výměře cca 10 m2 z pozemku parc. č. 
 2884/1 a části o výměře cca 90 m2 z pozemku parc. č.  2879/1,
 ulice Nad Plovárnou, obec a k. ú. VM
11. Žádost o prodej pozemků parc. č. 2661/2 o výměře 90 m2 a parc. 
 č. 2662 o výměře 34 m2, ul. Oslavická, obec a k. ú. Velké Meziříčí
12. Prodej části o výměře cca 6 m2 z pozemku města parc. č. 5190/4, 
 lokalita Fajtův kopec, obec a k. ú. VM
13. Žádost o prodej pozemku parc. č. 5999/188 o výměře 21 m2, 
 ul. Mírová, obec a k. ú. VM
14. Žádost o prodej části o výměře 67 m2 z pozemku parc. č. 2776/3,
 ul. Gen. Jaroše, obec a k. ú. VM
15. Návrh na změnu usnesení ZM čís. 413/28/ZM/2014 ze dne
 17. 6. 2014 – žádost o prodej pozemků parc. č. 3800/82
 a 3700/13, v Hliništích, obec a k. ú. VM
16. Návrh na změnu usnesení ZM čís. 411/28/ZM ze dne 17. 6. 2014 
 – směna části parc. č. 1874/17 na ul. Na Spravedlnosti za část
 pozemku města parc. č. 5884, obec a k. ú. VM
17. Žádost o směnu části o výměře cca 14 m2 z pozemku města  
 parc. č. 814 za část o stejné výměře z pozemku parc. č. 277/2,  
 k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
18. Žádost o směnu pozemků parc. č. 3852/53 a části z pozemku  
 parc. č. 3858 /dle GP nová parc. č. 3858/2/ za část pozemku  
 parc. č. 4053/2 (dle GP nová parc. č. 4053/3), ulice Luční, obec  
 a k. ú. VM
19. Směna pozemků a odkoupení některých částí z nich v Čecho- 
 vých sadech, obec a k. ú. VM mezi městem a žadateli
20. Návrh na směnu a odkoupení pozemků mezi městem a firmou  
 EUROCONTACT na ul. Nová říše, obec a k. ú. VM – majetko- 
 vé vypořádání
21. Žádost o směnu pozemků na ul. Nová říše – parc. č. 3599/20  
 o výměře 8 m2 za stejnou část z pozemku města parc. č.   
 3599/22 a dokoupení rozdílu do spoluvlastnictví žadatelů

22. Návrh kupní ceny na odkoupení pozemků od Českých drah, a. s.,  
 Praha v Čechových sadech, obec a k. ú. Velké Meziříčí
23. Žádost Kraje Vysočina o bezúplatný převod pozemků města  
 v k. ú. VM za městem směrem na Tasov, majetkové vypořádání  
 krajské komunikace v rámci připravované rekonstrukce II/392  
 Velké Meziříčí – Tasov
24. Návrh smlouvy o společném postupu při zajištění akce „II/360  
 Velké Meziříčí – JV obchvat“ mezi městem a Krajem Vysočina  
 a návrh podmínek na provádění výkupu nemovitostí
25. Prodej areálu bývalého dvora – pozemek parc. č. 5551/4 o vý- 
 měře 1 850 m2 a parc. č. 5551/5 o výměře 15 m2, obec a k. ú. VM
26. Změna účelu použití příspěvku na provoz ZUŠ Velké Meziříčí
27. ZŠ Lhotky – změna závazného ukazatele na platy
28. ZŠ Mostiště – změna závazného ukazatele na platy
29. Rozpočtové opatření – snížení příspěvku na provoz pro Sociál-
 ní služby VM včetně závazného ukazatele na platy
30. Rozpočtové opatření – změna účelu použití finančních prostřed- 
 ků na pořízení sedačky v DPS pro Sociální služby VM
31. Rozpočtové opatření – dotace na kulturní památky z Minister- 
 stva kultury ČR
32. Rozpočtové opatření – zapojení fondu pronajatého majetku  
 na příspěvek ZŠ Sokolovská
33. Rozpočtové opatření – dotace na vybudování výtahu na zámku  
 Velké Meziříčí
34. Rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v rámci  
 investiční akce rekonstrukce II/602 Velké Meziříčí
35. Rozpočtové opatření – dar od Kraje Vysočina na podporu  
 vzdělávacích činností
36. Rozpočtové opatření – dílčí splátka závazku m. č. Mostiště  
 na projekt Dyje II. kanalizace Mostiště do rozpočtu města
37. Rozpočtové opatření – splátka části jistiny úvěru Dyje II.
38. Rozpočtové opatření – dofinancování protipovodňových 
 opatření Palouky
39. Rozpočtové opatření – dofinancování víceúčelového hřiště ZŠ  
 Oslavická
40. Rozpočtové opatření – příspěvek SVK Žďársko
41. Rozpočtové opatření – vzduchový kondenzátor na zimní stadion
42. Rozpočtové opatření – dotace pro Jupiter club Velké Meziříčí
43. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2014
44. Výsledky dotazníkového šetření ve věci parkoviště Čechovy  
 sady ve Velkém Meziříčí
45. Interpelace, diskuze
46. Závěr.

Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

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

´

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.: 603 863 271

AGROPODNIK, a. s., Velké Meziříčí

  

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

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 proběhne v prostorách luteránského gymnázia 
ve Velkém Meziříčí ojedinělá akce - konference s názvem Bez práce to 
nejde. Zahájí ji v 9 hodin starosta města Ing. Radovan Necid. Progra-
mem provede moderátor Jiří Doležal.
Souběžně s  konferencí bude probíhat Veletrh pracovních příležitos-
tí, kde budete mít možnost se setkat s  významnými zaměstnavateli 
a přímo se dotázat na jejich požadavky na zaměstnance. Tito zástupci 
za místní trh práce budou připraveni také informovat o situaci a poža-
davcích na budoucí pracovníky – doporučujeme tedy tuto akci i rodi-
čům a žákům, kteří stojí před volbou střední školy a povolání.

Centrum zaměstnanosti

Bez práce to nejde

1. Rada města vzala na vědomí:
závěrečnou zprávu analýzy a empirických še-
tření se zaměřením na cílové skupiny rodiny 
s  dětmi, mládež do  26 let a  osoby ohrožené 
sociálním vyloučením jako součást Komu-
nitního plánování sociálních služeb ve městě 
Velké Meziříčí
2. Rada města schválila:
•	 návrh	 smlouvy	 budoucí	 na  zřízení	 prá-
va věcného břemene – služebnost inž. sítě 
ve  prospěch E.ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice a  k  tíži pozemků města parc. č. 
2834/1, 3852/12, 5647 a 3852/2 na ul. K No-
vému světu, obec a k. ú. Velké Meziříčí s prá-
vem uložení zemního kabelu NN a umístění 
7 pojistkových skříní do dotčených pozemků 
města, právem provozování, oprav a údržby, 
právem umístění obslužného zařízení k  dis-
tribuční soustavě, právem úprav, výměny, 
modernizace pro zlepšení výkonnosti sousta-
vy, včetně odstranění. Podmínkou je provést 
technické řešení veřejného osvětlení
•	 text	kroniky	města	za rok	2013
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	10	tis.	Kč	–	
§ 6409 rezerva m. č. Mostiště, rozdělení: 10 
tis. Kč – § 3631 oprava sloupu veřejného 
osvětlení na hřišti v m. č. Mostiště
•	 rozpočtové	opatření:	zdroj	10	 tis.	Kč	–	§ 6409 

rezerva m. č. Mostiště, rozdělení: 10 tis. Kč – 
§ 3632 stavební úpravy pro rozšíření hrobo-
vých míst na hřbitově v Mostištích
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 40	 tis.	 Kč	 –	
§ 6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 40 tis. Kč 
– § 3412 projekt na plynofikaci Areálu zdraví
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 138	 tis.	 Kč	 –	
§ 6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 121 tis. 
Kč – § 3412 pol. 6121 org. 668 vybudování so-
ciálního zařízení v budově skateparku
17 tis. Kč – § 3412 pol. 6121 org. 668 PD soci-
álního zařízení v budově skateparku
•	 a)	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 3	 tis.	 Kč	 –	
§ 6409 rezerva na dotace a dary, rozdělení: 3 
tis. Kč – § 3316 dotace pro nakladatelství Tvá-
ře, Žďár nad Sázavou, účel:  vydání publikace 
„Železniční tratě z Jihlavy do Znojma a Brna 
na starých pohlednicích“ (autoři Karel Černý, 
František Gregor, Martin Navrátil)
b) Rada města udělila písemný souhlas nakla-
datelství Tváře k  použití znaku města Velké 
Meziříčí v  publikaci „Železniční tratě z  Jih-
lavy do  Znojma a  Brna na  starých pohled-
nicích“ umístěného na poslední straně knihy 
mezi ostatní partnery projektu
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 100	 tis.	 Kč	 –	
§ 6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 100 tis. Kč 
– § 6171 předfinancování projektu One of Us

•	 sníženou	sazbu	pro	sportovní	oddíly	v tě-
locvičně ZŠ Sokolovská pro Základní školu 
a Praktickou školu Velké Meziříčí v  rozsahu 
dvou vyučovacích hodin týdně na školní rok 
2014/2015
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj	 46,3	 tis.	 Kč	 –	
§ 4351 příjem z prodeje auta soc. služeb, roz-
dělení: 46,3 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
•	 rozpočtové	 opatření:	 zdroj:	 95	 tis.	 Kč	 –	
§ 6409 neúčelová rezerva, rozdělení: 95 tis. Kč 
– § 3412 instalace zařízení na úsporu ohřevu 
vody pro úpravu ledové plochy na  zimním 
stadionu
3. Rada města souhlasila:
•	 s  pronájmem	 billboardové	 plochy	 na  bu-
dově bez č. p.  na  ul. Třebíčská ve  Velkém 
Meziříčí, která je součástí parc. č. 2555/33 
nacházející se v k. ú. Velké Meziříčí, na dobu 
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. 
•	 s pronájmem	tělocvičen	v budově	základ-
ní školy na  ulici Bezděkov, která je součástí 
pozemku p. č. 1445, v budově základní školy 
na  ulici Kostelní, která je součástí pozemku 
p. č. 202/2, v budově základní školy na ulici 
Oslavická 1800/20, která je součástí pozemku 
p. č. 5998/4 a v budově základní školy na ulici 
Školní 2055, která je součástí pozemku p.  č. 
5924/1         Ing. Radovan Necid, starosta města

Rada města projednala 3. 9. 2014

na besedu, kterou pořádá SOS – Asociace osobní bezplatné poradny ve Velkém Meziříčí, 
ve středu  24. 9. 2014 ve 14.30 hodin, v Domě s pečovatelskou službou – 
– jídelna na ulici Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí
Téma: ochrana spotřebitele podle nového občanského zákoníku, jak reklamovat, 
odstupovat od smluv, rizika podomních prodejů a předváděcích akcí. 

POZVÁNKA

Přednášející : Andrej Forró 
Srdečně vás zvou vedoucí osobní poradny Zdeňka Peterková a odborný právní poradce Andrej Forró   
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Vyměním

Koupím

Nemovitosti
Pronajmu 

Seznámení

■ Krásný pánský oblek (z  ko-
lekce Armani) tmavošedé barvy 
s  jemným proužkem, materiál 
100 % vlna, vel. 50 (pas 88 cm, 
délka kalhot 103 cm) – na  štíh-
lou postavu, vhodný do  ta-
nečních. Nový, nenošený. Tel.: 
724 063 930.
■ Přístroj Biomag Monai Fs – 
prodám s 50% slevou. Jde o pří-
stroj pro léčbu magnetoterapií, 
vhodný pro rehabilitaci pohybo-
vého ústrojí, k  hojení zlomenin 
apod. Tel.: 721 680 174.
■ Oves. Cena 370 Kč/q. Tel.: 
607 749 583, 566 544 224.
■ 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.

■ Stůl jídelní, ovál, délka 110 cm 
na  silné soustružené noze a  4 
židle, masiv, zakázková práce, 
světlé dřevo – olše. Nevhodný 
dar, je pro nás malý, používaný 
6 měsíců. Prodám za  polovinu 
původní ceny – za 5.000 Kč. Tel.: 
728 790 016.
■ Střešní krytinu, star-
ší, dvoufalcovou, asi 800–

1000  ks. Tel.: 728  530  739.
■ Brambory konzumní 
na uskladnění, odběr asi od 10. 
září, odrůdy Marabel, Belana, 
Adéla. Dále prodám ječmen 
a pšenici. Tel.: 607 299 168 – nej-
lépe po 17. hodině.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ 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.: 776 244 164.
■ Sekačku MF – 70. Tel.: 
603 175 774.

■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 
Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 
1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Hrušky nebo švestky, mohou 
být padané, ovoce mohu sám po-
sbírat. Tel.: 775  273  725, možno 
i zaslat SMS. 

■ Venkovní dveře starší, pravé, 
palubkové, široké 90 cm. Tel.: 
721 680 174.
■ Skútr Tatran 125 ve  špatném 
stavu s  tech. průkazem nebo jen 
doklady. Tel.: 774 868 024.
■ Malotraktor Vari-Tera za  ro-
zumnou cenu, předem děkuji 
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

■ Koupím byt ve VM, 3+1, pla-
tím hotově. Tel.: 777 211 316.
■ 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 Meziří-

čí, 2× 3+1, klidná část, pozemek 
1109 m², garáž, blízko centra. 
Tel.: 777 346 584.

■ Pronajmu byt 3+1, pěkný slun-
ný, panelový, 70 m2. Ulice Poš-
tovní. Po  částečné rekonstrukci. 
Volný ihned. Tel.: 775 333 449.
■ Pronajmu 3+kk v RD s plyno-
vým topením. Dále přijmu spolu-
bydlící do RD. Tel.: 723 384 279.
■ 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, rodinný dům 
v Martinicích. Tel.: 734 588 391.

Objednáváme kvalitní 
17týdenní nosnice. 

Odběr so 13. 9. 11–13 ho-
din. A. Novotný, Hrbov 42. 

Tel.: 737 477 773.

Prodám

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

doučím angličtinu
tel.: 608 662 781 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

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                 Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Pracovníka do dřevovýroby.

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,
dotazy tel: 604 737 506

DO SVÉHO STUDIA 
PŘIJMU 

NEHTOVOU DESIGNÉRKU 
volejte prosím tel.: 

777 671 667

PŘIJMU SPOLEHLIVÉHO 
ZEDNÍKA 

S VLASTNÍM ŽL.
TEL.: 602 459 636.

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

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

OPERÁTORA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Náplň práce:   ● obsluha CNC obráběcího centra  
Požadujeme:   ● SOU/SŠ vzdělání technického zaměření
    ●  praxi na obdobné pozici 
    ●  samostatnost a spolehlivost
Nabízíme:    ●  práci na plný úvazek (nepřetržitý provoz)
    ●  adekvátní finanční ohodnocení
   ●  firemní benefity
Nástup možný ihned.

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, 
e-mail: hr-cz@jopp.com

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

Mechanik, opravář obráběcích strojů – 
– ÚDRŽBÁŘ

Požadujeme:   ● vzdělání technického směru
● znalost hydraulických a pneumatických systémů
● zkušenosti s opravami CNC obr. strojů
● flexibilitu, spolehlivost, pečlivost, přesnost
● fyzickou a manuální zručnost
● orientaci v technické a výkresové dokumentaci
● osvědčení o vyhl. č. 50/78 Sb., §6 výhodou
● praxe v automobilovém průmyslu výhodou
● dvousměnný provoz (předp. přechod na třísměn-
ný provoz)
Náplň práce: ● seřizování, opravy a kontrola chodu 
strojů ●  opravy a údržba montážních linek
● vyhledávání závad a  samostatné odstraňování 
problémů ● drobné zámečnické práce
Nástup možný ihned.

Jsem bezdětný, plnoštíhlý, 
trošku introvert, jinak cel-
kem zajištěný chlap, 42/175. 
Zklamání se nám nevyhýba-
jí, a  tak hledám na  Vysočině 
a  zde v  okolí obyčejnou 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.
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Vzpomínky

společenská rubrika

Blahopřání
Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek na měsíc září a říjen: 
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
  7. 10. Poldry v Nizozemí II. Josef Sedlák
14. 10. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve VM)
   K. Křeček, Vl. Makovský
21. 10. Moje velkomeziříčské kořeny v rodech Čermáků a Škodů
   ing. Václav Křepelka PhD.

Změna programu vyhrazena.

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),  probíhá ve středu. Více info na tel.:  732 247 717.

Poděkování

Dne 13. září vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí naší dce-
ry, maminky, babičky, manželky, 
sestry, paní 

Aleny Štěpánkové 
z Olší nad Oslavou. 

Ve vzpomínkách stále zůstává 
pro celou rodinu.

Spi sladce!

Ještě jednou bych chtěl vyjádřit svoje velké poděkování všem, 
kteří svým pracovním nasazením přispěli k perfektnímu přichys-
tání budov školy a okolí i přes časovou tíseň a nekorektní jednání 
některých dodavatelů. 
Děkuji také všem zaměstnancům školy, jejich rodinným příslušní-
kům a známým, kteří v posledních dnech a hodinách před samot-
ným otevřením pro veřejnost předvedli perfektní týmovou práci, 
jež daleko přesáhla rámec pracovních povinností.
Chci věřit, že v naší obci vzniklo nové významné místo pro setká-
vání všech generací při různých příležitostech.
S úctou a obdivem           ing. Pavel Janoušek, starosta obce Oslavice

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Oslavice
Dne 7. 9. 2014 oslavil 
80. narozeniny pan 

Jaroslav Adam 
z Velkého Meziříčí. 

Do dalších let přejí hodně zdraví 
a pohody manželka Zdeňka 

a synové s rodinami.

Dne 17. 9. oslaví životní jubileum 70 let naše maminka, babička, paní 

Anna Novotná 
a 15. 9. náš tatínek, dědeček, pan 

Václav Novotný z Jívoví 
oslaví 77. narozeniny.

Všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let 
přejí Milan, Iva a Rosťa s rodinami a Drápelovi.

V plánu je opět putování a prohlídka hradu zkrásnělého výstavou 
květin, květinových vazeb a plodů podzimu. 
Přátelé, kamarádi a vůbec všichni dobří lidičkové… Zvu vás, jako každý 
rok, na pěší putování z Křižanova na hrad Pernštejn. Vyjdeme v sobotu 
13. září 2014 v 5.45 od radnice v Křižanově a půjdeme osvědčenou 
cestou přes Bojanov, Dolní Libochovou, Krčmu, Habří a Střítež na hrad 
Pernštejn. Prohlídka je předjednána. Návrat je plánován vlakem. Cesta 
bude jako každý rok dlouhá 24 km a putování nám zabere asi 6 hodin. 
Zastávky a občerstvení budou tradičně v Habří a ve Stříteži. Jako kaž-
dý rok bude ráno tma a chladno, doufám, že přes den bude hezky a že 
prožijeme hezkou cestu napříč naším krajem. Akce není pojištěna, své 
tělesné schránky a rizika s tím spojená neseme si každý sám. Na cestu 
stačí dobré boty, výstroj podle počasí a něco peněz. K dispozici bude 
malá lékárnička na  ošetření oděrek, případně puchýřů. Vy, kdo jste 
s námi ještě nešli, nebojte se. Společnost se schází vybraná, jdeme v kli-
du a na pohodu a kam naše pamět sahá, nikdo se nikdy neztratil a vždy 
jsme se všichni v pořádku vrátili.                                                   Petr Uhlíř

Podzim na Pernštejně

STREET 69 
V KD NETÍN    

20. 9. 2014
POŘÁDÁ 

SAJTNA KOCHÁNOV

● ● středa 10. 9. – BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA – výroba nádobky 
z PET lahve a osetí bylinkami v Kopretině, centru pro rodiče s dětmi, 
pobočka VM
● ● čtvrtek 11. 9. – WORKSHOP NA TÉMA DÝŇOVÁNÍ. Akce se 
koná od 9.00–17.00 hodin na náměstí.
● ● pátek 12. 9., 11.00 hodin – BESEDA S MUDr. KAŠE NA TÉMA 
NOVÉ TRENDY V  KOJENECKÉ VÝŽIVĚ – PREVENCE ALER-
GIÍ, proběhne v Kopretině, centru pro rodiče s dětmi, pobočka VM, 
Ostrůvek. V době konání besedy nabízíme možnost ohřátí vlastního 
oběda v mikrovlnné troubě.                                                                   -zd-

Dny zdraví 8.–11. 9. 2014

☐ ☐ pondělí 15. 9., 9.30 hodin  – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„ŽIVOT NA KOLECH“ – představení pro vybranou třídu MŠ a širo-
kou veřejnost
☐ ☐ úterý 16. 9., 8.00–13.00 hodin – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RO-
DIČE S DĚTMI – AUTÍČKO 
☐ ☐ středa 17. 9., 9.00 hodin – BESEDA S PSYCHOLOGEM, GRA-
FOLOGEM A PSYCHOTERAPEUTEM Mgr. LUBOŠEM NOVOT-
NÝM
☐ ☐ čtvrtek 18. 9., 15.00–18.00 hodin – BESEDA S HASIČI, UKÁZ-
KA VÝJEZDOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU A VYBAVENÍ.
Akce proběhne v prostorách zahrady a přilehlé komunikace

Tento projekt podporuje  Město Velké Meziříčí. Děkujeme!  -zd-

Evropský týden mobility 
15.–18. 9. v Kopretině

Zubní  
pohotovost: 
Sobota 13. 9. MUDr. Micha-
ela Kaletová, Strážek 80, tel.: 
566 567 332. Neděle 14. 9. 
MDDr. Kristýna Kubicová, 
Masarykovo nám. 6, Velká 
Bíteš, tel.: 566 531 645.
 (www.nnm.cz).  
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–nedě-
le 7.00, tel.: 737 585 224. 

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 14. 9. 2014 uplyne již 21 let, 
kdy nás navždy opustila mamin-
ka a babička, paní 

Marie Dlouhá 
z Dobré Vody.

S láskou stále vzpomínají syn 
a dcera s rodinami a vnoučata.

Vážení podnikatelé.
Se sklonkem léta vás opět oslovu-
jeme ve věci blížící se velkomezi-
říčské drakiády. Letos již dvacáté 
v pořadí.
Pořádání této dnes již významné 
společenské akce se stává stále 
náročnější. Děti z  Velkého Me-
ziříčí i  okolí opět očekávají, že 
i letošní drakiáda bude tak pěkná 
a zajímavá jako všechny předchá-
zející. Proto se na vás obracíme se 
žádostí o  sponzorský dar a věří-
me ve vaši podporu jako v minu-
lých letech.
Stejně jako finanční a věcné pří-
spěvky, uvítáme i vaši organizač-
ní výpomoc při konání drakiády samotné. S tím, jak se akce každo-
ročně rozrůstá a  rozšiřují se doprovodné programy, zvyšuje se i  její 
organizační náročnost. Proto, máte-li o  tento druh pomoci zájem, 
obraťte se pro bližší informace na pana Josefa Komínka a pana Pavla 
Janštu.
Věříme, že si vedle finanční a věcné podpory této všeobecně oblíbené 
a pro naše město dnes již typické akce najdete trochu volného času. 
Přijďte se v sobotu 27. září podívat na Fajtův kopec.

Za vaše případné příspěvky a dary vám srdečně děkujeme.
Přípravný výbor drakiády

Drakiáda 2014 – 
– výzva pro podnikatele

✳ Na křídlech motýlích přilétá 
přáníčko, aby Ti, dědečku, 
svítilo sluníčko.
Sluníčko štěstí, zdraví a naděje,
ať se Tvé srdíčko radostí zasměje.
Od jara do zimy, do dalších let,
ať těší Tě stále tento svět. ✳
Rádi Tě máme,
k Tvým 91. narozeninám 
vše nejlepší posíláme...

...manželka Zdeňka, 
dcera Zdenka s manželem, 

vnučka Lenka a vnuk Vlastimil 
s rodinami

I váš hlas může rozhodnout v soutěži Rozkvetlé město
Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a  místní 
Agenda 21, vyhlásilo soutěž Rozkvetlé město. Do  soutěže se mohli 
přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící 
ve Velkém Meziříčí.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
•	 květinová	výzdoba	oken,	balkónů	a lodžií,
•	 květinová	výzdoba	předzahrádky,	která	je	viditelná	z ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech: Květinová výzdoba oken – Květinová výzdoba předzahrá-
dek. Fotosnímky přihlášených výzdob budou zobrazeny na webu měs-
ta www.mestovm.cz. Hlasovat bude možné do středy 24. 9. 2014.
Slavnostní vyhlášení prvních tří míst v  každé kategorii spolu s  pře-
dáním cen proběhne ve čtvrtek 2. října 2014 v 16.00 na malé scéně 
Jupiter clubu. Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Město Velké Meziříčí, Zahradnictví – Rozmarínek Vídeň a  Zdravý 
Kraj Vysočina.                                                                                              -mš-

Hlasujte v soutěži 
Rozkvetlé město

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
denního stacionáře Nesa a Osobní asistence

čtvrtek 25. 9. 10–16 hodin, 
Čechova 1660/30 Velké Meziříčí

16.00 koncert hudební skupiny Žalozpěv
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kph – hudební nabídka sezony 2014/2015
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci 
s uměleckou agenturou GLOBART, s. r. o. uvádí 
novou sezonu KPH Velké Meziříčí 2014–15:
▶ Cikánský houslový virtuóz – 14. 10. 2014  –
– Ivan Herák s kapelou
▶ Ukrajinský pianista  Kostiantyn Tyshko 27. 11. 
▶ Novoroční koncert s přípitkem  – Moravské kla-
vírní trio a operní hosté – leden 2015 (Jana Ryšán-
ková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha vi-
oloncello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, 
další sólisté v jednání)
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – 
fagot , Jana Kopicová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015  
Jiří Jahoda (housle), Pavla Jahodová (violoncello)
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka 
pro 1 osobu 350 Kč (dítě do  15 let, student do  26 
let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, pře-
nosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 
Výhody předplatného:  1) Výběr nejlepších míst 
v sále a rezervace na všechny koncerty.  2) Úspora 

460 Kč při koupi dětské/studentské abonentky.  
3) Úspora až 440 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu.  
4) Úspora až 555 Kč na  osobu při koupi abonent-
ky pro 2 osoby.  5) Zasílání pozvánek a  informací 
k předplatnému e-mailem (platí pouze při uvedení 
e-mailové adresy do přihlášky).
Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty 
a  ceny abonentky Kruhu přátel hudby držitelům 
průkazu ZTP a  ZTP/P a  jedné doprovodné osobě 
(abonentka je nepřenosná). www.hudbamezirici.cz 
Předprodej vstupenek a  abonentek: Jupiter club, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové odděle-
ní, tel.: 566  782  004 (001), e-mail: program@jupi-
terclub.cz, www.jupiterclub.cz  Dramaturgie: umě-
lecká agentura GLOBART, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, 
tel.: 548 531 618, 603 840 013, e-mail: info@globart.
cz, www.globart.cz Nad rámec programu krátce 
vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci 
ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvis-
losti s  koncerty špičkových umělců podporujeme 
unikátní vzdělávací systém našeho hudebního škol-
ství. Všechny koncerty se konají v sále Jupiter clubu 
v 19 hodin.                                                            -prog-

Středa 17. září 2014 
od 19.30 hodin              
● ● ●  HLEDÁNÍ 
ZTRACENÉHO 
RÁJE – nova ART
V  jedné z  nejlepších ko-
medií našeho předního 
dramatika Vlastimila 
Venclíka se setkáváme 
s milostnou dvojicí ve čty-
řech životních etapách, 
v nichž se mění věk hlav-
ních hrdinů a s ním i po-
stoje a přístup k lásce, se-
xualitě 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
Představení budou probíhat v kinosále  Jupiter clubu. Cena perma-
nentky pro jednu osobu je 1.000 Kč. Rezervace a prodej permanen-
tek na programovém oddělení Jupiter clubu. Tel.:  566 782 004, 001. 
Změna programu vyhrazena!                                                                   -zh-
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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 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.
Rezervace na  www.jupiterclub.
cz, prodej vstupenek na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

KROJOVANÉ PANENKY – 
VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI
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 a potrvá do 15. října 2014.

Jupiter club, s. r. o. uvede koncert POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ.
Účinkuje skupina Neřež a Katka Koščová.  
Dne 7. prosince to bude deset let co odešla do uměleckého nebe velmi 
nadaná zpěvačka Zuzana Navarová. Skupina Neřež přizvala jako hosta 
slovenskou zpěvačku Katku Koščovou a vytvořili krásný vzpomínkový 
hudební pořad. 

Sobota 11. října 2014 od 19 hodin v kinosále JC
Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč

Rezervace a prodej na programovém oddělení JC, 
tel.: 566 782 001, 004. Změna programu vyhrazena!

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení v pondělí 3. listopadu  2014, ukončení únor 2015. 
Uzávěrka přihlášek 31. října 2014.
Jednotlivé lekce budou probíhat: luteránské gymnázium – sál  3. 11., 
10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12., 5. 1.
Jupiter club – velký sál:   12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 16. 2. 
V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu, den výuky: pondělí.                                  
Ples v bílém a závěrečný Barevný ples (velký sál Jupiter clubu)
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a  Obchodní akademie, Střední škola řemesel 
a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET -  Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby.
Cena celého kurzu: 900 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i individu-
álně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, Ples v bí-
lém  a závěrečný Barevný ples.  Platba v hotovosti s vyplněnou přihláš-
kou nebo hromadně za ročník, školu. Každý účastník kurzu se prokáže 
legitimací. Během kurzu nemohou žáci bez vážných důvodů odcházet 
z výuky. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu do 30. října 
2014, otevřeno po – čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin,  tel.: 566 782 004, 
566 782 001 nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční.

Taneční kurzy  2014 
v Jupiter  clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ (za-
čátečníci, mírně pokročilí) v  sále luteránského gymnázia. Zahrnuje 6 
vyučovacích lekcí. Zahájení: v pondělí 3. listopadu 2014, 21–23  hodin
(3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12, 15. 12., 5. 1.). Ukončení: 5. ledna 2015. 
Cena kurzu: 1.250 Kč/taneční pár.  Přihlásit se můžete nejpozději do 31. 
října 2014 na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 
566 782 000 nebo na program@jupiterclub.cz. Omezená kapacita! 

Taneční pro dospělé

Pocta Zuzaně Navarové
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Motokárový závodník Niki Raus bojuje a boduje
Motokárový závodník Niki Raus 
(nar. 2006) závodí stejně jako kdy-
si mladý F. Alonso, R. Kubica, L. 
Hamilton, J. P. Montoya a spousta 
dalších jezdců F1 v celosvětovém 
projektu italské firmy Birel, Easy-
kart International. V letošní sezo-
ně se Niki jako nejmladší a jediný 
začínající jezdec v kategorii Easy-
kart 60 jezdců do  13 let účastní 
závodů MČR, Mezinárodního 
mistrovství Slovenska a  meziná-
rodních závodů Karting Cup, kde 
svádí vyrovnané a  dramatic-
ké souboje s  o  mnoho staršími 
a  zkušenějšími závodníky, vlast-
nícími zcela jiné zázemí. Ve všech 

závodech, kterých se zúčastnil, si 
v  sobotních kvalifikacích v  kon-
kurenci padesáti jezdců vybojoval 
účast i v nedělních finálových jíz-
dách, kde si dosud ve 21 jízdách 
v bodování do 15. místa vyjel 45 

bodů. Tuto sezonu bereme jako 
seznamovací, už se ví, že Niki je 
velmi talentovaný, bohužel pro-
blémy s  technikou, nepříjemná 
havárie a  nedostatek potřebných 
financí mu znemožnily zúčast-

nit se všech závodů a vyjet si tak 
v  celkových hodnoceních ještě 
lepší umístění. To hodláme příš-
tí rok změnit! A prosíme i  touto 
cestou příznivce motoristického 
sportu ve Velkém Meziříčí o pod-
poru za  cestou vedoucí k  titulu 
Mistra ČR a možnosti účastnit se 
celosvětového finále! Dovolujeme 
si vás tímto pozvat na jedny z po-
sledních závodů letošní sezony, 
které se uskuteční na  nedalekém 
autodromu ve  Vysokém Mýtě 
ve dvou posledních zářijových ví-
kendech 20.–21. 9. – pohár MČR 
a 27.–28. 9. MČR. 

Text a foto: -senshi-

Městský sportovní klub Břec-
lav B – FC VM 0:1 (0:0)
Sestava: Klíma – Michut, No-
votný, Liška P.  (70. min. Krčál), 
Chalupa – Fejt, Nevoral, Havlí-
ček (45. min. Puža), Kurečka (87. 
min. Rohony) – Pavlíček, Pech.
Prvních 25 min. bylo ovlivněno 
velkým množstvím nepřesností. 
Hra byla neurovnaná a odvíjela se 
převážně ve středu hřiště s velkým 
množstvím osobních soubojů. 
Šance přišly až v samotném závě-
ru, kdy hostující brankář Klíma 

svůj tým několikrát podržel. Ze-
jména při samostatném nájezdu 
z  levé strany musel předvést své 
kvality. Velkomeziříčští hráči od-
pověděli střelou Pechy z  hranice 
velkého vápna, která jen těsně 
minula levou tyčku. Ve  40. min. 
došlo k  nešťastnému střetu mezi 
domácím brankářem a  Havlíč-
kem, po kterém musel být hostují-
cí hráč odvezen záchrannou služ-
bou na  vyšetření do  nemocnice. 
Naštěstí nešlo o  závažné zranění 
a Matěj byl týž den propuštěn. 

Druhý poločas měli hosté mírnou 
převahu, ze které se rodily i bran-
kové šance. V  52. min. domácí 
zabránili vstřelení branky jen 
za cenu nedovolené hry. Z čehož 
pramenil nepřímý kop z okolí pe-
nalty. Ani jedna ze dvou střel však 
neprošla za brankovou čáru. V 56. 
min. Pužovu střelu z 25 metrů jen 
s námahou vyrazil brankář na roh. 
V  75. min. byl Krčál na  hrani-
ci velkého vápna zastaven jen 
za cenu faulu. K přímému kopu se 
postavil Pech a svoji trefou otevřel 

skóre. V 80. min. dostal Puža zpět-
nou přihrávku na  penaltu. Střela 
mu však vůbec nesedla a skončila 
v  zámezí. Když už vše vypadalo 
na  poklidné dohrání zápasu, tak 
v 87. min. se vážně zranil Rohony, 
který byl převezen do nemocnice. 
Zde s podezřením na utržený sval 
zůstane do  pondělí. Vzhledem 
k okolnostem není vydřené vítěz-
ství až tak důležité. Hlavní je, aby 
oba zranění hráči byli v pořádku 
a mohli se brzy připojit k týmu. 

Fotbaloví dorostenci porazili Břeclav

-kli-

Baja Poland – FIA Cross Count-
ry Rally WorldCup 2014
Vážná havárie lídra světového 
poháru FIA Cross Country Ra-
lly Vladimíra Vasilyeva, ze stáje 
Monster Energy X–raid Team 
s  vozem Mini All4, předčasně 
ukončila další podnik této série 
závodů, která se odehrávala 29.–
31. 8. 2014 v Polsku.
Za  český tým Offroadsport se 
na start závodu obsazeného svě-
tovými týmy a hvězdami posta-
vil Miroslav Zapletal s  polským 
navigátorem Maciekem Marto-
nem  na  voze Hummer H3Evo 
a velkomeziříčský jezdec Tomáš 
Ouředníček s  navigátorem Pav-
lem Vaculíkem s  vozem stejné 
značky.  Ze startovní listiny pak 
dále K. Holowczyc (Mini All4), 
A. Malysz (Toyota), M. Kacz-
marski (Mini All4), V.Vasily-
ev (Mini All 4), N. Al–Attiyah  
(Toyota).
Páteční prolog byl postaven pro 
diváky, kterých se i přes deštivé 
počasí do  vojenského prostoru 
u Štětínské sportovní arény sešly 
tisíce. Mohli tak obdivovat jízdu 
v  hlubokém písku, což je velmi 
atraktivní podívaná.  V  sobotu 
se již závod přesunul na  vojen-
ský polygon u Drawska Pomor-

skeho. Zlepšilo se i  počasí. Di-
váci mohli z  vyvýšených tribun 
sledovat v první části rychlostní 
zkoušky téměř polovinu startov-
ního pole současně, potom po-
sádky zmizely v lesích. 
80 km před koncem této RZ po-
škodil Miroslav Zapletal zadní 
spodní kryt vozu, který začal 
nabírat hlínu, až musela posád-
ka zastavit, vůz zvednout a masu 
odstranit.  Bohužel se pak jedna 
z pístnic, která zvedá vůz, ne zce-
la zasunula, ohnula se k zadnímu 
kolu a poškodila ho.  Zapletal do-
jel pomalu do cíle, ztratil však 30 
minut, a  rázem se v  hodnocení 
ocitl až v hloubi výsledkové listi-
ny.  Mechanici závadu odstranili, 
Zapletal i přesto zvažoval odstou-
pení ze závodu.  Nakonec se však 
rozhodl v  závodě pokračovat. 
Ani Tomáše Ouředníčka se štěs-
těna příliš nedržela a pozdržel ho 
defekt přední pneumatiky.  Skon-
čil i  favorit závodu Al–Attiyah, 
který urazil zadní nápravu. 
Celou noc ze soboty na  neděli 
pršelo. Trať se rázem proměnila 
v bahenní lázně. Zatímco ostatní 
posádky zpomalily, Mirkovi Za-
pletalovi tento povrch abnormál-
ně seděl a  začal zrychlovat a  3. 
rychlostní zkoušku s  přehledem 

vyhrál!  Tomáš Ouředníček před-
váděl stabilní jízdu bez chyb, což 
se nedalo říci o Vladimíru Vasily-
evovi, který kilometr před cílem 
RZ nezvládl řízení svého Mini 
a pokácel část polského lesa. Pře-
razil tři stromy a  zablokoval tak 
i ostatní účastníky závodu. Hro-
zivě vypadající nehoda se naštěstí 
obešla bez zranění. 
Na  základě této nehody byla 
z obav o bezpečnost jezdců zru-
šena poslední RZ. O  skutečném 
důvodu zrušení můžeme pouze 
polemizovat. V  pozadí mohla 
být i polská režie, protože v době 
ukončení závodu byly na prvních 
třech místech právě polské po-
sádky, kterým nebezpečně šlapal 
na  krk Miroslav Zapletal, jemuž 
naopak velmi náročný terén zcela 
vyhovuje. Smazat ztrátu z  před-
chozího dne mu však už nebylo 
umožněno.
Český tým tvrdě vybojoval skvělé 
umístění  v top 10 světa !
Konečné celkové výsledky Baja 
Poland – FIA World Cup:
1. K. Holowczyc (POL)/X. Panse-
ri (FRA) Mini ALL4 Racing – 5 h 
22 m 36 s
2. A. Malysz (POL)/R. Marton 
(POL) Toyota – 5 h 27 m 57 s
3. M. Kaczmarski (POL)/T. Suo-

minen (FIN) Mini ALL4 Racing 
– 5 h 32 m 25 s
6. M. Zapletal (CZ)/M. Marton 
(POL) Hummer H3Evo
7. Y. Sazonov (KAZ)/A. Sakhi-
mov (KAZ) Hummer H3Evo
9.T. Ouředníček (CZ)/L. Vacu-
lík (CZ) Hummer H3Evo
Vzhledem k tomu, že největší ri-
valové světového poháru – Rus 
Vasilyev i  Katařan Al–Attiyah 
– odešli z  Polska s  prázdnou, se 

na medailových pozicích se v cel-
kovém pořadí světového poháru 
nic nezměnilo a Zapletal zůstává 
na vynikající 5. průběžné pozici. 
Tomáš Ouředníček poprvé bodo-
val ve světovém poháru.
1. Vladimir Vasilyev 192
2. Nasser Al–Attiyah 136
3. Yazeed Al–Rajhi 120
5. Miroslav Zapletal
Závod se současně započítá-
val do  mistrovství Evropy (FIA 

CEZ), do  mistrovství Polska 
a mistrovství ČR.
Díky skvělému výsledku se 
ve FIA Central Europe Zone naši 
posouvají na průběžné 
2. místo (Ouředníček) a 3. místo 
(Zapletal)
FIA CEZ pokračuje 20.– 21. 9. 
v Maďarsku.
FIA World Cup se přesune na af-
rický kontinent na začátku října.

Text a foto: Offroadsport

Český Offroadsport je i s Tomášem Ouředníčkem ve světové top desítce

I  letos, v posledním srpnovém týdnu vyjela skupina sportovců Tě-
lovýchovné jednoty Dětského střediska Březejc se svými cvičiteli 
na letní soustředění do Krušných hor. 
Šlo opět o skupinu smíšenou, mezi účastníky byli boccisté i atleti. 
Týden strávený v krušnohorských Petrovicích si březejčtí sportov-
ci oblíbili. Objevili zde výborné zázemí ve vsi, ve venkovské škole. 
Díky ochotě místních tu mohli naplno využít malou, ale pro bo-
cciu postačující tělocvičnu. Atleti měli prostor své výkony ladit 
na hřišti za chalupou. Během týdne si všichni poměřili svoji vý-
konnost při petrovickém boccistickém turnaji a petrovickém atle-
tickém závodě. Hráli a házeli všichni, i cvičitelé. Některé hody byly 
exhibiční, ovšem diváky oceněné dvojnásob. K  odreagování pak 
přispěl i  fotbálek či vycházky do okolí. Uprostřed pobytu odpla-
vili únavu a zarelaxovali v Děčínském aquaparku. Večery končily 
u ohně, dozlatova či dočerna opečeným špekáčkem a hodnocením 
dne. Jen holky se omluvily, musely si odskočit na Ordinaci. 

Text a foto: M. Doskočilová

Březejčtí atleti a boccisté absolvovali soustředění v Krušných horách

V  neděli 14. září 2014 ve  sportovní hale TJ Sokol Velké Meziříčí 
na Sportovní (za HŠ Světlá v Areálu zdraví) proběhne přáípravný tur-
naj pro házenkářská dorostenecká družstva. 
Zúčastněná družstva: 
Mladší dorostenky: TJ Sokol Velké Meziříčí, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 
HC Háje Praha, DHK Pardubice, HK Junior Močenok (Slovenská re-
publika)
Starší dorostenky: TJ Sokol Velké Meziříčí, Jiskra Otrokovice, HK Ju-
nior Močenok (Slovenská republika)
Hrací čas bude pro starší dorostenky 2×25 minut a pro mladší doros-
tenky méně, tedy 1×30 minut 
Časový rozpis:
8.15–8.45 ml. dky Sokol Velké Meziříčí – Jiskra Havlíčkův Brod
8.50–9.20 ml. dky HC Háje Praha – DHK Pardubice
9.25–10.20 st. dky Jiskra Otrokovice – Sokol Velké Meziříčí
10.25–10.55 ml. dky Sokol Velké Meziříčí – HC Háje Praha
11.00–11.30 ml. dky DHK Pardubice – HK Junior Močenok
11.35–12.05 ml. dky HC Háje Praha – Jiskra Havlíčkův Brod
12.10–13.05 st. dky Jiskra Otrokovice – HK Junior Močenok
13.10–13.40 ml. dky Jiskra Havlíčkův Brod – HK Junior Močenok
13.45–14.15 ml. dky DHK Pardubice – Sokol Velké Meziříčí
14.20–15.15 st. dky HK Junior Močenok – Sokol Velké Meziříčí
15.20–15.55 ml. dky HK Junior Močenok – HC Háje Praha
16.00–16.30 ml. dky Jiskra Havlíčkův Brod – DHK Pardubice
16.35–17.05 ml. dky HK Junior Močenok – Sokol Velké Meziříčí

přípravný turnaj v házené 
mladších a starších dorostenek

program fotbalu

Středa 10. 9. v 17.00 muži FC VM A – Havl. Brod (Tržiště)
Sobota 13. 9. v 16.00 muži FC VM B – Budišov-Nárameč (um. tráva)
Neděle 14. 9. v 10.15 muži FC VM A – Hodonín (Tržiště)
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Horácký hokejový klub (HHK) 
Velké Meziříčí průběžně 
pořádá nábor nových hráčů 
do klubu. Týká se hlavně dětí 
ročníků 2007–2010.

Klub nabízí všem dětem mož-
nost naučit se hrát nejrychlejší 
kolektivní sport na světě a získat 
mnoho nových kamarádů a  zá-
žitků. Naučí je bruslit, získat sílu, 
vytrvalost, rychlost, zlepšit koor-
dinaci a mnoho dalších pohybo-
vých aktivit. Dovednosti 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 trénin-
ku mohou být přítomní i rodiče.
Účast na  trénincích přípravky 

je ZDARMA! Nemusíte se starat 
o příspěvky a poplatky, první rok je 
v hokejové základně zcela zdarma! 
Tréninky přípravky jsou ten-
to týden ve středu od 15 hodin 
a čtvrtek od 15.30. Příští týden 
(15.–21. 9.) v pondělí a ve středu 
od 15 hodin, ve čtvrtek od 15.30 
a NOVĚ v sobotu od 14.45.
Přesné časy najdete vždy v aktu-
álním rozpisu ledu na webu HHK 
www.hokejvm.cz nebo na   sta-
dionu či na www.obchodyvm.cz.
Děti potřebují brusle, helmu 
s  košíkem, hokejku. Případně 
chrániče loktů a kolen (mohou být 
použity i na bicykl). Nakonec pak 
teplé oblečení (můžou být i otep-
lovačky) a  rukavice (stačí silnější 
klasické palčáky apod.). Komplet-

ní výstroj není zpočátku potřebná, 
to až dítě zvládá základy bruslení.
Hokejová výstroj se dá poří-
dit levně. Některé části výstroje 
lze vypůjčit na zimním stadionu. 
Hrané, opotřebované věci, které 
jistě pro začátek postačí, lze poří-
dit za pár stovek. Nové, základní 
části výstroje stojí do  3.000 Kč. 
Kvalitní brusle, což je nejdůleži-
tější část výstroje a  měly by být 
nejlépe nové či málo opotřebo-
vané (z  důvodu správného usa-
zení chodidla a kotníku v brusli), 
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 skupinek. 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

Nábor do házené
Oddíl házené TJ Sokol Vel-
ké Meziříčí zve do  svých řad 
chlapce a  děvčata narozené 
1995–2005 se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondělí 
až pátek 15.00–19.30 ve  spor-
tovní hale za Světlou.

Prázdniny už skončily a  první páteční odpoledne v  září začínají 
mladí hasiči ve  Velkém Meziříčí, pracující pod hlavičkou Domu 
dětí a  mládeže, s  přípravou na  další soutěžní ročník hry Plamen 
pro mladé hasiče. V loňském ročníku této soutěže obsadila obě dvě 
družstva, jak mladší tak i starší žáci první místa na okresním kole 
ve svých kategoriích. Mají tedy před sebou těžký úkol – pokusit se 
obhájit vítězství mezi družstvy z okresu Žďár nad Sázavou. Ročník 
1999 začíná naplno bojovat v dorostenecké kategorii a doplní své 
starší kamarády, ročník 2003 naopak postoupí do  kategorie star-
ších žáků. Abychom mohli bojovat o nejlepší umístění, potřebuje-
me doplnit kolektivy o nové zájemce o sport a hasičské dovednos-
ti. Všechny děti od ročníku 2000, které by chtěly zkusit například 
smotat hadici, uvázat lodní uzel, nebo se proběhnout po  kladině 
zveme každý pátek v  15 hodin na  hřiště za  hasičskou zbrojnicí 
ve Velkém Meziříčí. 

Mirek Jágrik, vedoucí kolektivu starších žáků, foto: archiv SDH

Mladí hasiči zvou do svých řad zájemce o hasičský sport

veřejné 
bruslení

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

fotbal c

IV. třída, sk. B
FC VM C – Jiskra Měřín C 7:1 
(2:0)
Rozhodčí: Ždánský. Diváci: 20.
Branky: 2× Pospíšil (1.), (67.) a L. 
Smejkal ml. (58.), (76.) Dušan 
Smejkal (37.), L. Smejkal st. (59.), 
Benda (84.) – Munduch (69. 
pen.). Sestava FC VM C: Sysel – 
D. Šlapal, Kuřátko (70. Musil), 
Polák, Benda – Liška (60. Weiss), 
Libor Smejkal ml., Šlitr (46. Ma-
chát), Pospíšil – D. Smejkal, L. 
Smejkal st. -ls-

1. A tř., sk. B 
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou B – 
FC VM B 2:3 (2:1)
Rozhodčí: Holý – Kliner, Křenek. 
Diváci: 60. Branky: Řezníček 
(11. vlastní), Jelínek (38.) – Jakeš 
(20.), Veselý (65.), Liška (83.). 
Karty: žlutá – Bradáč (41.), Ve-
selý (63.). Sestava: Jícha – Malec 
(76. Bublan), Halámek, O. Kafka, 
J. Kafka – Pokorný – Řezníček 
(46. Veselý), Bradáč (55. Bou-
ček), Jakeš, Vítek – Liška.
K  dalšímu derby jsme zajížděli 
na  horkou půdu do  Žďáru nad 
Sázavou. Soupeř se nacházel 
na posledním místě. 
Na  začátku utkání v  7. minutě 
zahrozili domácí, když získal míč 
Jurnečka, ale jeho ostrá střela 
skončila vedle brány. V  11. mi-
nutě fauloval na  lajně Jurnečku 
Vítek, následně poslal Jurnečka 
dlouhý míč do  vápna, ale Řez-
níček nešťastně hlavičkoval míč 
pod břevno naší brány, 1:0. V 16. 
minutě zbytečně ztratil míč Bra-
dáč, následně nabídl velkou šan-

ci Jurnečkovi, kterého vychytal 
Jícha. O  dvě minuty později se 
dostal ve  vápně k  odraženému 
míči Liška, ale jeho blesková 
střela skončila jen na  tyči. Hned 
potom Řezníček přihrál míč 
do  vápna na  volného Lišku, ale 
ten opět v  dobré pozici nedoká-
zal míč usměrnit do brány. Ve 20. 
minutě jsme se dočkali zaslouže-
ného gólu, když získal odražený 

míč Bradáč, který okamžitě stří-
lel na bránu, ale trefil Jakeše. Ten 
se okamžitě zorientoval a  poslal 
míč do  brány, 1:1. Ve  36. minu-
tě poslal Halámek dlouhý PVK 
do  vápna, kam si naběhl Vítek, 
ale ten hlavičkoval těsně vedle 
tyče. Ve  38. minutě po  autovém 
vhazování jsme se naprosto pro-
padli, když dokázal vybojovat 
Jurnečka míč, poté vybídl mezi 

obránci Jelínka, který postupo-
val sám na Jíchu a kličkou kolem 
něho poslal míč do prázdné brá-
ny, 2:1.
Na  začátku druhého poločasu 
v  52. minutě se dostal po  dlou-
hém centru do  vápna k  míči O. 
Kafka, který reflexní střelou pře-
hodil brankáře Sobotku, ale ten 
se štěstím chytl míč na brankové 
čáře. V  65. minutě Vítek našel 

před vápnem střídajícího Vese-
lého, který si míč navedl ze stra-
ny do  středu a  výstavní střelou 
pod břevno nedal brankáři šan-
ci, 2:2. V 80. minutě si vyměnili 
role Veselý s Vítkem, když první 
jmenovaný vybídl Vítka, kterého 
po krásné střele zlikvidoval bran-
kář Sobotka. V 83. minutě Vese-
lý navedl míč do  středu hřiště, 
následně jej poslal mezi obránci 
k  rozeběhlému Liškovi, který 
dokázal prostřelit Sobotku, 2:3. 
Poté se dostal Jurnečka do dvou 
sólových akcí, ale naštěstí je ne-
dokázal zužitkovat gólem. V  86. 
minutě na  oplátku vyslal Liška 
do  úniku Veselého, který nedo-
kázal překonat brankáře.
„V  11. minutě jsme si dali sami 
vlastní gól, a to byl pro všechny 
velký šok, protože v naší situaci 
jsme poprvé v sezoně prohrávali. 
Bohužel jsme po  vyrovnávacím 
gólu spálili 3 velké gólové šance 
a soupeř nás zaslouženě i potres-
tal. O poločase jsem hráčům ráz-
něji domluvil, že se takhle nedá 

hrát fotbal. Do  druhého polo-
času jsme vstoupili jako úplně 
nový tým a hlavně jsme zaslou-
ženě otočili nepříznivý výsle-
dek. První poločas byl hrozný, 
ale ve  druhém poločase došlo 
k výraznému zlepšení. Jsem rád, 
že jsme dokázali zápas dotlačit 
do  vítězného konce. K  utkání 
se dostavila i  hrstka našich fa-
noušků, mezi nimi byl napří-
klad i  ligový hráč Pavel Mezlík 
ze Zbrojovky Brno. Tímto chci 
i  fanouškům poděkovat,“ řekl 
po  zápase velmi spokojený tre-
nér Libor Smejkal mladší. 

-ls-, foto: archiv FC VM
1. V. Meziříčí B 5 5 0 0 12:4 15
2. HFK Třebíč B 5 4 0 1 12:6 12
3. Náměšť-Vícenice 5 3 1 1 9:6 10
4. Hrotovice 5 3 0 2 15:10 9
5. Vladislav 5 3 0 2 13:8 9
6. Budišov-Nárameč 4 2 1 1 7:5 7
7. Štěpánov n. S. 5 2 1 2 6:5 7
8. Želetava 5 2 0 3 11:10 6
9. Nová Ves 4 2 0 2 5:4 6
10. Kouty 5 2 0 3 9:9 6
11. SFK Vrchovina B 5 2 0 3 9:11 6
12. Rantířov 5 1 1 3 5:12 4
13. Rapotice 5 0 1 4 3:13 1
14. Žďár n. Sáz. B 5 0 1 4 4:17 1

Rezervní tým FC Velké Meziříčí dotlačil zápas se Žďasem k vítěznému konci

FC VM – FC Sparta Brno B 2:0 
(1:0)
Sestava: Michut – Hamřík, No-
votný, Chalupa, Fejt – Liška P., 
Nevoral, Ráček (70. min. Mina-
řík), Kurečka (78. min. Prchal) 
– Pavlíček (75. min. Puža), Pech. 
Střelci: 21. min. Pavlíček a  67. 
min. Pech.
Domácí hráči se do  soupeře 
pustili hned od začátku. Již ve 4. 
min. Ráček nastřelil spojnici. 
O  čtyři minuty později se ten-
týž hráč uvolnil na rohu malého 
vápna, jeho přihrávka na volné-
ho Pecha jen o  fous neprošla. 
Ve  21. min. se již měnilo skóre 
a  opět byl u  toho Ráček. Ten 

na hranici velkého vápna uvolnil 
Pavlíčka a  jeho nekompromisní 
zakončení do  horní části bran-
ky znamenalo velkomeziříčské 
vedení. Ač se hrálo neustále jen 
na jednu branku, po zbytek prv-
ního poločasu se již skóre nemě-
nilo.
Druhý poločas začal tak, jak 
skončil ten první. Hosté byli 
neustále pod tlakem. Jen díky 
kompaktní a  urputné obraně, 
někdy i  díky štěstí zůstával stav 
neměnný. Ve 47. min. Pecha re-
flexním zákrokem vychytal br-
něnský brankář. O  dvě minuty 
později Ráček trefuje po  stan-
dardní situaci pouze tyč. Jestliže 

se hosté snažili v  průběhu zá-
pasu o  občasné výpady pomocí 
dlouhých nakopávaných míčů, 
tak po  druhé žluté kartě v  62. 
min. na  ohrožení Michutovi 
branky zcela rezignovali. Navíc 
definitivní podobu utkání dal 
v  67. min. po  chybné rozehráv-
ce hostující obrany Pech. Zbytek 
utkání se pak již pouze dohrával. 
Hosté hrající v  deseti již pou-
ze bránili prostor před vlastní 
brankou a  domácí vědomi si 
dvoubrankového vedení se také 
do  útočení příliš nehrnuli. Tři 
body za vítězství tak po dobrém 
výkonu celého mužstva zůstaly 
doma. 

Fotbalový dorost zdolal Spartu

-kli-

V  pátek 5. 9. byla rozlosována 
podzimní část Harrach ligy mužů 
MKVM, začíná 15. 9. na umělé trávě:
1. kolo
15. 9. 18.30 Slza VM – Woolloo-
mooloo Bay
15. 9. 19.45 FC Wiegel VM – Bo-
tafogo; Kittydogs United – Attaco 
15. 9. 21.00 Pobřeží kocoviny – 
FC United VM; Kašpaři VM – 
Santus Jívoví
2. kolo
18. 9. 18.30 FC Wiegel VM – 
Kittydogs United 
22. 9. 18.30 Botafogo – Woolloo-
mooloo Bay

22. 9. 19.45 La Bucañeros – Slza 
VM; Attaco – Pobřeží kocoviny
25. 9. 19.00 FC United VM – 
Kašpaři VM
Soutěž opustily 4 týmy a  stejný 
počet je i  nově zúčastněných. 
Soutěž tedy počítá opět s 11 muž-
stvy, která se poperou o první dvě 
místa zajišťující postup do  bojů 
o mistrovství republiky.
Podrobnější informace na  webo-
vých i  facebookových stránkách 
MKVM a  v  dalších číslech Vel-
komeziříčska. www.mkvm.cz, 
https://www.facebook.com/Mala-
KopanaVM

Začíná třetí ročník ligy 
malé kopané

-bíl-
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Fotbalové áčko bralo v Tasovicích jeden bod
TJ Sokol Tasovice – FC VM 1:1 
(0:1)
Střelci: 62. Krátký – 21. Dufek. 
Rozhodčí: Fridrichovský, Kůrka, 
Reich. Sestava FC VM: Invald – 
Mucha Z., Mucha P., Šimáček, 
Krejčí – Dufek, Smejkal, Ber-
ka (65. Pokorný), Durajka (77. 
Souček), Demeter – Simr, na  la-
vičce Simandl a  Bouček trenér 
Smejkal. ŽK: Helebrant – Šimá-
ček, Mucha P., Krejčí, Berka. ČK: 
76. Mucha P. Diváci: 255. Nejlep-
ší hráči: Krátký, Šebela – Invald.
Lépe vstoupili do  utkání hosté, 
dobře kombinovali a  využíva-
li křídelní prostory. Ve  3. min 
zahrál přímý kop Jarda Dufek, 
ale Patrik Mucha domácí bránu 
minul. Posléze ani Zdeněk Mu-
cha přesný v  zakončení hlavou 

nebyl. V  10. min se dostali do-
mácí hráči k  první vážnější si-
tuaci, přímý kop Švarce zachytil 
Roman Invald před nabíhajícím 
Helebrantem, ten obdržel za do-
hrání ŽK. Následovaly nepřesné 
střely Pavla Simra a Romana Du-
rajky. V 18. min se po přihrávce 
Jardy Dufka dostal k  zakončení 
Eda Smejkal, jeho střelu vytlačil 
domácí gólman na  rohový kop. 
Ve  20. min zahrozili domácí, 
ale střelu Paula tečovala obrana 
hostů na  rohový kop, na  ten si 
naskočil Juhaňák, ale jeho hlavič-
ka do  brány nezamířila. Teprve 
ve 21. min našel Simr nabíhající-
ho Z. Muchu, ten přihrál do váp-
na Jardovi Dufkovi, jemuž se 
podařilo protrhnout nepřesnost 
hostů v zakončení 0:1. Ve 23. min 

se objevil na hranici vápna Paul, 
zákrok Honzy Šimáčka posoudil 
rozhodčí jako nedovolený, Švarc 
z  přímého kopu bránu těsně 
přestřelil. Posléze zakončovali 
Z. Mucha i R. Demeter, ale bez-
výsledně. Ve 34. min se nechytil 
do ofsajdové pasti Ostrý a šel sám 
na gólmana, při pokusu o kličku 
si míč ukopl a následný přifilmo-
vaný pád rozhodčí jako nedovo-
lený zákrok brankáře neposoudil. 
Z  akce R. Demetera s  R. Duraj-
kou byl rohový kop. Ve  42. min 
vystřelil nebezpečně z  úhlu Ho-
věz, bránu však minul. Minutu 
nato našel Z. Mucha naběhnuté-
ho R. Durajku, jeho pohotovou 
střelu však opět vytlačil na  roh 
domácí gólman, a  tak mohli jít 
spokojenější do  kabin hosté. Ti 

jen kvůli nepřesnosti v zakonče-
ní a několika dobrým zákrokům 
domácího gólmana vybojovali 
pouze hubený náskok.
Ve druhém poločase se obraz hry 
změnil, domácí přidali na  důra-
zu, zrychlili kombinaci a  hosté 
začali kupit nepřesnosti v  při-
hrávce. Dvakrát zahrozil Paul. 
Poté znovu domácí z  rohového 
kopu, Z. Mucha však nebezpečí 
zažehnal. Zato v  62. min už ne 
a po přesné hlavičce Krátkého se 
Tasovičtí prosadili 1:1. V 72. min 
poslal krásný pas za  obranu do-
mácích Patrik Pokorný, J. Dufek 
však přeloboval nejen gólmana, 
ale i  domácí bránu. Posléze šel 
po  běžném zákroku ve  středu 
hřiště po druhé žluté kartě před-
časně do  kabin Patrik Pokorný. 

Domácí vycítili šanci a  začali se 
tlačit k  bráně hostů. V  80. min 
Našel R. Demeter nabíhajícího Z. 
Muchu, domácí brankář si však 
s jeho střelou poradil a následnou 
dorážku Edy Smejkala zastavil 
Mička. V 89. min zahráli domácí 
rohový kop, míč už letěl do brány 
hostů, když ho vleže na branko-
vé čáře zachytil pozorný Roman 
Invald. V 90. min dostali domácí 
ještě výhodu jednoho rohového 
kopu, ale obrana míč odvrátila 
a rozhodčí zápas ukončil.
Vyjádření trenéra Smejka-
la: „V  prvním poločase jsme 
produkovali naši hru plnou 
pohybu, náběhů po  křídlech 
a dostali se do mnoha dobrých 
střeleckých pozic. Nepřesnost 
v  zakončení a  dobré zákroky 

domácího gólmana nám nedo-
volily si připravit větší náskok. 
Druhý poločas už byl pro mě 
velkým zklamáním, hráči pře-
stali plnit pokyny, které jsme si 
v  kabině řekli, na  hřiště se do-
stala nervozita a zmatek, začali 
jsme si zbytečně komplikovat 
hru a  tak můžeme být nakonec 
rádi za divizní bod.“
1. Hodonín 5 4 1 0 16:4 13
2. V. Meziříčí 5 3 2 0 13:4 11
3. Havl. Brod 5 3 1 1 12:8 10
4. Mutěnice 5 3 0 2 7:4 9
5. Vrchovina 4 3 0 1 5:3 9
6. Vikt. Otrokovice 5 2 2 1 8:6 8
7. Blansko 5 2 2 1 6:9 8
8. Rosice 5 2 1 2 11:8 7
9. Bystřice n P. 5 2 1 2 10:11 7
10. Stará Říše 5 2 1 2 3:7 7
11. Žďár n. S. 5 2 0 3 7:7 6
12. Uh. Brod 5 1 2 2 7:10 5
13. Pelhřimov 5 1 1 3 5:7 4
14. Polná 4 0 2 2 5:8 2
15. Tasovice 5 0 2 3 3:11 2
16. Napajedla 5 0 0 5 4:15 0

-myn-

Pohár FAČR, 2. kolo
FC VM – SK Sigma Olomouc 
0:3 (0:2)
Branky: 1. Varadi, 30. Navrátil, 
73. Vepřek. Rozhodčí: Kola-
řík. ŽK: Cana, Šindelář, Ordoš 
(všichni Olomouc). Diváci: 721.
V. Meziříčí: Invald – Z. Mucha, 
P. Mucha, Šimáček, Krejčí – Po-
korný (46. Souček) – Dufek (70. 
Havlíček), Smejkal, Durajka (76. 
Ráček), Demeter – Simr. Trenér: 
Libor Smejkal. Sigma Olomouc: 
Bárta – Janotka, Škerle, Rajnoch, 
Vepřek – Navrátil (59. Zahrad-
níček), Cana, Šindelář, Javůrek – 
Varadi (68. Rolinc), Vašíček (59. 
Ordoš). Trenér: Leoš Kalvoda.

-fcvm-, foto: Iva Horká

Velkomeziříčští divizní fotbalisté v poháru České 
pošty hostili Sigmu Olomouc, na niž nestačili

Krajský přebor v atletice žactva
O  tomto víkendu proběhly boje 
o  tituly krajských přeborníků 
v kategoriích mladšího a staršího 
žactva v Třebíči. 
Celkem jsme získali 12 medailí 
a  několik finálových umístění. 
Krajskými přeborníky se stala 
Karolína Jelínková (60 a  150 m) 
a  Amálka Dvořáková (míček). 
Stříbrné medaile vybojovali Eliš-
ka Maloušková (800 m) a  Pavel 
Hekrdla (výška), bronz si odvezli 
Bára Juračková (60 m a  míček), 
Petr Vokoun a  Věra Podrábská 

(800 m), Julie Votoupalová (kou-
le), Jan Trutna (300 m) a  Eliška 
Běhounková (200 m překážek).
K nejúspěšnějším atletům celého 
přeboru patřila Karolína Jelínko-
vá, která získala 2 tituly krajského 
přeborníka.
Naší nejpovedenější disciplínou 
bylo 800 m mladšího žactva, 
ve  které naši malí atleti obsadi-
li 2. místo (Eliška Maloušková) 
a  dvě třetí místa (Petr Vokoun 
a Věra Podrábská). Oba bronzoví 
medailisté jsou věkem ještě pří-
pravka a svými časy figurují v re-

publikových tabulkách na 800 m 
na 2. a 9. místě.
Z výsledků
Mladší žactvo
Amálie Dvořáková 1. míček 
41,46 m; 5. koule 8,35 m
Eliška Maloušková 2. 800 m 
2:42,15
Barbora Juračková 3. 60 m 9,05 s; 
3. míček 38,38 m
Petr Vokoun 3. 800 m 2:35,99
Věra Podrábská 3. 800 m 2:48,81
Julie Votoupalová 3. koule 9,15 m
Petra Kašová 5. 60 m 9,22 s; 6. 
60 m přek. 11,66 s

Tereza Lišková 7. míček 35,35 m
Aneta Slámová 8. 800 m 3:09,76
štafeta 4×60 m A (Juračková, Kr-
čálová, Puzrlová, Strnadová) 7. 
37,76 s
Starší žactvo 
Karolína Jelínková 1. 60 m 8,50 s; 
1. 150 m 21,04 s
Pavel Hekrdla 2. 160 cm
Eliška Běhounková 3. 200 m přek 
33,24 s
Jan Trutna 3. 300 m 43,15 s; 4. 
1500 m 5:09,46
Tereza Křivská 8. 60 m 9,47 s

-vill-, foto: archiv atletiky

Atletické žactvo bojovalo o titul přeborníka kraje
Pátého září začala poslední fáze přípravy na nadcházející sezonu. Od 19 
hodin vyjelo na  led první mužstvo HHK. Trenéři Roman Vondráček 
a Miroslav Horký měla na tréninku k dispozici téměř kompletní kádr. 
S týmem se připravují na sezonu tři noví hráči, kteří budou v průběhu 
přípravy usilovat o místo v základní sestavě A mužstva. První novou 
tváří v týmu je Adam Wolf – brankář, druhým nováčkem v HHK je 
Václav Vondráček – obránce. Třetím hráčem do  „party“ je Martin 
Pejchal – útočník. Všichni zmiňovaní hráči prošli třebíčskou líhní 
a do HHK by měli přijít na hostování na celou sezonu 2014–2015.
Dres prvního mužstva HHK již nebudou oblékat hráči, kteří z pracov-
ních nebo rodinných důvodů ukončili angažmá u A mužstva. Jsou to 
obránci Petr Válek a Standa Dusík a útočník Michal Novák. Klukům 
touto cestou patří velké poděkování za léta strávená v našem klubu.
Soupiska A mužstva pro přípravu před sezonou: brankáři Hladík Ladi-
slav, Štourač Jiří, Wolf Adam; obránci Ambrož Pavel, Kučera Jakub, Po-
korný Pavel, Sláma Lukáš, Střecha Libor, Šerý Kamil, Vondráček Václav, 
Vlašín Petr; útočníci Burian Viktor, Bula Jan, Fila Petr, Hubl Jindřich, 
Krča Michal, Křenek David, Kudláček Jiří, Nekvasil Karel, Pejchal Mar-
tin, Sobotka Lukáš, Střecha Filip, Štěpánek Lukáš. Během následujících 
čtrnácti dnů sehraje A mužstvo celkem čtyři přátelská utkání.
Přípravná utkání: 11. září 2014 v  17.30 SK Horácká Slavia Třebíč 
„JUN“ – HHK Muži A (ZS Třebíč); 13. září 2014 v 17.30 HHK Muži 
A – HC Hlinsko (ZS Velké Meziříčí); 17. září 2014 v 18.00 HHK Muži 
A – HC Spartak Velká Bíteš (ZS Velké Meziříčí); 20. 9. 2014 v 17.30 
HC Hlinsko – HHK Muži A (ZS Hlinsko)
Mistrovské utkání: 27. září 2014 v 17.30 HHK Muži A – HC Uherské 
Hradiště (ZS Velké Meziříčí)

Hokejisté už od pátku 
trénují na domácím ledě

-hhk-

I. B třída mužů skupina B
Radostín n. O. – Přibyslavice 2:2 
Měřín – Velká Bíteš B 2:0 
1. Měřín 4 4 0 0 8:2 12
2. Telč 4 3 1 0 14:3 10
3. Radostín n. O. 5 3 1 1 11:8 10
4. Dukovany 5 3 0 2 9:6 9
5. Kněžice 5 2 2 1 14:8 8
6. Velká Bíteš B 5 2 2 1 11:8 8
7. Moravec 4 2 2 0 10:7 8
8. Studenec 5 2 1 2 11:9 7
9. Šebkovice 4 2 0 2 8:6 6
10. Přibyslavice 5 1 2 2 9:14 5
11. Bystřice nad P. B 4 1 0 3 3:8 3
12. Stonařov 5 0 2 3 7:11 2
13. Křoví 4 0 1 3 7:14 1
14. Stařeč 5 0 0 5 1:19 0

OP mužů II. třída
Hamry – Křižanov 0:1 (0:1)
Branky: Trnka Filip. Rozhodčí: 
Šoustar Jaroslav, Hořínek Jakub, 
Juda Jaroslav; ŽK: 2:2
Os. Bítýška – Svratka 1:2 (1:1)
Branky: Navrátil Marek – Proků-

pek David, Makovský Pavel. Roz-
hodčí: Večeřa Pavel, Keř Jaroslav, 
Maša Lukáš; ŽK: 2:0
Bohdalov B – Bory 4:1 (2:0)
Branky: Neuman Aleš, Vytla-
čil Jaromír, Koukal Vojtěch, Ši-
mek Jakub – Beran Vlastimil. 
Rozhodčí: Trávníček Jiří, Mareš 
František; ŽK: 3:3
1. Rad. Svratka 4 3 1 0 10:5 10
2. Křižanov 4 3 1 0 6:2 10
3. Hamry 5 3 0 2 15:5 9
4. Bohdalov B 5 3 0 2 14:9 9
5. Nedvědice 3 3 0 0 8:3 9
6. Rozsochy B 5 3 0 2 12:9 9
7. D. Rožínka 5 3 0 2 8:7 9
8. Os. Bitýška 5 2 2 1 6:5 8
9. Pohledec 4 2 0 2 6:6 6
10. Nová Ves 5 1 1 3 6:10 4
11. Počítky 4 1 1 2 6:10 4
12. Svratka 5 1 0 4 5:16 3
13. Bobrová 4 0 0 4 2:8 0
14. Bory 4 0 0 4 4:13 0

Zdroj: www.fotbal.cz

fotbal

Přijďte otevřít nový skatepark!
Slavnostní otevření skateparku na Uhřínovské ulici 
ve Velkém Meziříčí proběhne v pátek 12. září v 16 
hodin.


