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KAM 
NA VÝSTAVU
Vernisáž výstavy 
Sdružení 
výtvarných 
umělců Vysočiny 
Jihlava
2. srpna 2009 v 15 hodin ve vý-
stavní síni Jupiter clubu

Vernisáž výstavy 
Bylo nebylo aneb 
Jak Velké 
Meziříčí manévry 
hostilo
25. července 2009 v 17 hodin 
v Galerii synagoga

Výstava fotografi í 
Zdraví je dar
do 31. července v předsálí ki-
na Jupiter clubu

Více na stranách 3 a 8

Avizní okénko připravila
 Martina Strnadová

VELKO-
MEZIŘÍČSKO 
O PRÁZDNI-

NÁCH

Pozvánka 
na fotbal
V neděli 26. července v tradič-
ních 10.15 na Tržišti muži A 
FC Velké Meziříčí proti dru-
holigovému celku FC Vysoči-
na Jihlava. 

1. srpna 2009 od 20 hodin na 
výletišti ve Lhotkách

Start 02 
9. srpna 2009 v 15 hodin na vý-
letišti ve Lhotkách

Lesanka
14. srpna KD Ruda

Rudafest
15. srpna 2009 v 16 hodin 
v přírodním areálu Dolních 
Heřmanic

1. heřmanická 
dechovka
Více na straně 8

KAM 
ZA ZÁBAVOU

Záplavy hrozí stále. O tom svědčí i další bouřky a průtrž mračen z mi-
nulé středy 15. července. Ty na Velkomeziříčsku tentokrát nejvíc postihly 
pravděpodobně Křižanov. „Středeční průtrž byla snad ta nejhorší, co jsme 
tady v Křižanově kdy zažili,“ popsal starosta Antonín Kania, „málem se 
protrhla hráz rybníku Škrejblík. Hasiči ji zasypávali kamením, protože 
se nad ní vytvořila obrovská laguna. Patnácti či šestnácti lidem čerpali 
vodu ze sklepů, na Meziříčské ulici šla voda někde dokonce až do obytných 
místností.“ Voda dál podemlela jednu z obecních komunikací na Polní 
ulici či zanesla potok Libochovka, který je nutno vyčistit. V jednom 
místě hlavní silnice ve směru z Křižanova na Velké Meziříčí se na vo-
zovku sesypala stráň. Popis situace v obci doplnila ještě tisková mluvčí 
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Denisa Vrbová: „Hasiči 
také čistili vozovku na Pikárec, na Ořechovké ulici odstraňovali dřevěné 
palety, které ucpaly mostek. Ještě ten den po půlnoci čistili i rybník za 
obcí směrem na Pikárec, který byl plný balíků slámy.“ Mezi Pikárcem 
a Křižanovem byla také dočasně uzavřena silnice z důvodu jejího pode-
mletí vodou. O postižení Křižanova svědčí i počet zasahujících jednotek 
hasičů. Na pomoci a likvidaci škod se zde podíleli profesionální hasiči ze 
Žďáru a Velkého Meziříčí spolu s dobrovolnými hasiči místního sboru, 
dále z Jívoví, Ořechova a Dobré Vody. „Naši místní hasiči spolu se všemi 
dalšími jednotkami to zvládli všechna čest,“ podotkl starosta Kania. 

Velká voda se nevyhnula ani dalším obcím na Velkomeziříčsku. Hasiči 
čerpali vodu také minimálně ze sedmi domů v Rudě. „V obci a její místní 
části Lhotka byly poškozeny i místní komunikace a kanalizace,“ popsal 
starosta Karel Dvořák. Ve Velké Bíteši byly zaplaveny sklepní prostory 
penzionu na Masarykově náměstí a domů v ulici Kapitána Jaroše. Zásah 
hasičů vyžadovaly i zatopené domy v Pikárci, Heřmanově či Tasově. 
„V Jabloňově hasiči monitorovali rybník, protože měli podezření na 
protržení hráze,“ informovala Denisa Vrbová. Rybník pak bylo nutno 
upouštět. Velkobítešská jednotka profesionálních hasičů vyjížděla i k li-
kvidaci dvanácti spadlých stromů u Milešína.

Martina Strnadová

Velkomeziříčsko zaplavil další příval vody

Velkomeziříčští pomohli 
Zašové a Jeseníku

Velké Meziříčí se zapojilo do humanitární pomoci obcím, které byly 
postiženy záplavami. Pomohlo jak fi nančně, tak materiálně. 

Prvního července mimořádně zasedalo narychlo svolané zastupitelstvo 
města. Důvodem bylo schválení fi nanční pomoci obci postižené povodní. 
Volba padla na Zašovou, které Velkomeziříčští poslali sto tisíc korun. 
„Chtěli jsme věnovat fi nance přímo jedné konkrétní obci. Jelikož máme 
partnerství s Valašským Meziříčím, oslovili jsme je, zda nepotřebuje pomoc. 
Řekli nám, že škody, které tam mají, zvládnou sami. Ale doporučili nám 
obec Zašová, která je poblíž. Jednal jsem pak přímo se starostkou této obce, 
která naši nabídku fi nanční výpomoci uvítala,“ vysvětlil postup výběru 
starosta František Bradáč. Zastupitelé tuto pomoc jednomyslně podpořili. 

Obec Zašová na Vsetínsku má necelé tři tisíce obyvatel. Podle informace 
tamní starostky Anny Mikoškové tam povodeň postihla na sto padesát do-
mů. Škoda na obecním majetku byla vyčíslena na 7 milionů korun. „Velice 
si vážíme každé pomoci a moc za ni děkujeme všem. Podpoří totiž už jen ta 
solidarita, která je mezi lidmi vidět. Rozhodli jsme se částku sto tisíc korun 
z Velkého Meziříčí investovat do oprav místních komunikací a mostů,“ uved-
la starostka Zašové a dodala, že další pomoci se obci dostalo od dvou míst-
ních fi rem, politické strany a Zlínského kraje, který dal 2,2 milionu korun.

Navíc město Velké Meziříčí uspořádalo materiální sbírku pro obec Je-
seník nad Odrou, jednu z nejvíce postižených povodněmi. Akce proběhla 
ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací poskytující pomoc 
lidem v nouzi – ADROU. „Z ADRY jsme získali konkrétní požadavky 
Jeseníku a na jejich základě jsme vyhlásili sbírku,“ sdělila vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví velkomeziříčského městského úřadu 
Jaroslava Klapalová. Pracovníci odboru tak sbírali materiální věci jako 
například nářadí různého druhu – zednické náčiní, hrábě, kladiva, kolečka 
apod. Lidé nosili také kbelíky, šňůry na prádlo a kolíky, igelitové pytle, 
nezbytné dezinfekční prostředky jako třeba chloramin, ale také repelenty 
nebo vitamíny. „Hodně se zapojily také místní fi rmy. Mnozí se chodili 
ptát, co jiného by ještě mohli věnovat – třeba oblečení, sporák apod. To 
jsme odmítali. Jeden pán chtěl pomoci raději penězi a když se dozvěděl, že 
město posílá sto tisíc korun na účet obce Zašová, hodlal se také připojit,“ 
dodala Jaroslava Klapalová.                         (Pokračování na straně 2.)

Nejen přívalová voda byla příčinou změny har-
monogramu rekonstrukce mostu v Mostištích. Jeho 
výstavba měla původně probíhat pouze za omezeného 
jednosměrného provozu. Od 9. července je však most 
uzavřen zcela pro veškerou dopravu a komunikace 
přes Mostiště tudíž není průjezdná. Tato situace potrvá 
minimálně do 28. srpna 2009.

„Vzhledem k tomu, že řidiči opakovaně nerespek-
tovali omezení rychlosti a váhy při přejezdech rekon-
struovaného mostu a také proto, že nebylo zcela možné 
zjistit míru poškození nosníku po velké vodě, domluvil 
se kraj Vysočina s městem Velké Meziříčí na preven-
tivním uzavření průjezdní půlky mostu,“ informovala 
krajská tisková mluvčí Jitka Svatošová. Kraj Vysočina, 
který je investorem stavby, počítá s tím, že do 28. srpna 
bude jeden z průjezdných pruhů 
mostu kompletně hotový a pak 
bude doprava na most částečně 
vrácena. Do té doby musí řidiči 
jedoucí do obce Mostiště využít 
objížďku, která je ofi ciálně vedena 
přes Martinice, Křižanov, Dobrou 
Vodu a Vídeň. Možností, jak se co 
nejsnáze dostat do Mostišť, je také 
trasa přes Lavičky, Závist a Olší nad 
Oslavou. „Nemotorová vozidla jako 

kola a také pěší mají navíc volný průchod po hrázi 
mostišťské přehrady,“ připomněl pracovník odboru 
dopravy městského úřadu Emil Krejska, který o této 
situaci jednal s Povodím Moravy. Přímo v Mostištích 
mohou chodci i nadále užívat náhradní dřevěnou 
lávku u základní školy, která byla zbudovaná hned 
v začátku opravy.

Rekonstrukce mostu přes potok Mastník v podstatě 
obnáší demolici starého a výstavbu zcela nového, že-
lezobetonového rámového mostu. Ten bude vybaven 
jednostranným chodníkem. Přitom dojde i k narovnání 
nepřehledné zatáčky před školou a úpravě komunikace 
v délce asi sto padesáti metrů. Komunikace by měla 
být zcela zprůjezdněna do 31. října a celá stavba má být 
hotova do 30. listopadu 2009.      Martina Strnadová

Objížďka do Mostišť
potrvá do konce srpnaVelkomeziříčští připravují mě-

ření rychlosti ve městě. Již vybrali 
konkrétní f irmu, která je bude 
provádět. „Rada schválila nájemní 
smlouvu na radarový měřič rychlos-
ti s třebíčskou fi rmou Dosip,“ infor-
muje místostarosta Josef Komínek. 
Městská policie bude přítomna 
u každého měření a řidiče, kteří 
překročí povolenou rychlost, bude 
hned zastavovat a pokutovat. Bylo 
vytipováno sedm míst ve městě, kde 
by mohlo být měření prováděno. 
Jde o hlavní průtahy – v Čechových 
sadech, na Hornoměstské, na No-
vosadech či Sokolovské. Vybraná 

Město si pronajme radary 
na měření rychlosti

místa ještě musí schválit státní 
policie. „Rozhodně nebudeme měřit 
hned někde za značkou »začátek 
obce«, abychom pokutovali řidiče, 
který jen vjede do města,“ podotýká 
místostarosta a dodává, „určitě 
však využijeme i možnost měření 
za tmy.“ 

Začátek a konec měřeného úseku 
přitom bude vždy řádně vyznačen. 
Místo i doba se budou střídat podle 
požadavků města. To zaplatí 980 
korun bez DPH za každou hodinu 
nájmu radarového měřiče, přičemž 
první hodina bude zdarma. 

Martina Strnadová

tel.: 568 875 403,
736 484 435 
otevřeno
Po – Pá 9 – 17 hodin
So 8 – 12 hodin

Poradna SOS ve 
Velkém Meziříčí 
přes prázdniny:
od 14 do 16 hodin v kance-
láři Obecního živnostenské-
ho úřadu
Náměstí 27/28, Velké Me-
ziříčí
22. 7., 12. 8., od 2. 9. pravidel-
ně každou středu

Rybník Brodek nad Dolními Radslavicemi nestíhal obrovský příval vody zachytit a přetékal na cestu. 
Foto: Martina Strnadová

Most v Mostištích je v současné době rozebraný.                                                        Foto: Martina Strnadová

vychází 5. a 19. srpna 2009,
od 2. září pravidelně kaž-
dou středu.
O prázdninách je v redakci 
pracovní doba zkrácená od 8 
do 15 hodin.
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OKÉNKO RADNICE

KOMENTÁŘE RADNÍCH MĚSTA

Zprávy z jednání Rady města z 1. 7. 2009
1. Rada města přijala nabídku Lesů ČR, Nové Město na Moravě na bezú-

platný převod části pozemku parc. č. 3788 v lokalitě Hliniště, k. ú. Vel-
ké Meziříčí a doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit bezúplatný 
převod tohoto pozemku na město dle geometrického zaměření.

2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem 
a žadateli na část pozemku o výměře 22,5 m2 z parc. č. 146/6 a na část po-
zemku o výměře 22,5 m2 z parc. č. 146/6 pozemky v k. ú. Mostiště. Poze-
mek bude sloužit k umístění přístřešků pro osobní automobily. Podmínky 
uzavření smlouvy byly odsouhlaseny na jednání Rady města 20. 5. 2009.

3. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – uložení nového kabelového vedení VN 
do pozemků města parc. č. 5999/3, 5999/1, 5998/1, 5964/1 a 5998/5 
s právem provozování, údržby a oprav ve prospěch E.ON ČR, s. r. o., 
na dobu určitou po dobu trvání stavby.

4. Rada města souhlasila s umístěním dřevěného pískoviště o velikosti 
1,5 × 1,5 m na pozemek města parc. č. 2702/1 na ul. Družstevní. Odpověd-
nost za pískoviště i za jeho odstranění po ukončení užívání ponese žadatel.

5. Rada města souhlasila s výpůjčkou části o výměře 600 m2 z pozemku 
parc. č. 4347/1 v Rakůvkách žadatelce do doby prodeje tohoto pozemku 
do jejího vlastnictví.

6. Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem 
a vlastníky pozemku na pronájem parc. č. 2913/7 o výměře 506 m2 
v k. ú. Velké Meziříčí, lokalita koupaliště Na Paloukách, Velké Meziříčí.

7. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 1 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
 Rozdělení: 1 tis. Kč – § 3429 dotace pro Delfín – Velké Mezi-
     říčí, občanské sdružení
 Účel:   pořádání oslav 1. výročí vzniku sdružení
b) Zdroj: 1 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení: 1 tis. Kč – § 3612 nedoplatek za služby pro byt ul. 
     Strmá, Velké Meziříčí
c) Zdroj: 110 tis. Kč – § 6409 rezerva na investice
 Rozdělení: 110 tis. Kč – § 3632 oprava objektu kanceláře kame-
     níků na hřbitově Karlov
d) Zdroj: 42 tis. Kč – § 6409 rezerva neúčelová
 Rozdělení: 21 tis. Kč – § 3113 aktualizace energetických auditů 
     a PD pro žádost z ESF – zateplení budov 
     a výměna oken (ZŠ Komenského, ZŠ 
     Sokolovská, ZŠ Oslavická – 3 × 7 tis. Kč)
   21 tis. Kč – § 3111 aktualizace energetických auditů 
     a PD pro žádost z ESF – zateplení budov 
     a výměna oken (MŠ Sportovní, MŠ 
     Čechova, MŠ Sokolovská – 3 × 7 tis. Kč)
e) Zdroj: 4,1 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
 Rozdělení: 4,1 tis. Kč – § 3419 poukázky na knižní odměny 
     sportovců velkomeziříčských oddílů za
     účast na Hrách IV. letní olympiády dětí
     a mládeže ČR v Táboře (Martin Bouček,
     Ondřej Fikr, Martina Homolová, Monika
     a Hana Kratochvílovy, Michal Kyus, Ra dek
     Švihálek, Jakub Havlíček, Petra Syslová,
     Jasna Rapušáková, Adam Komínek, Hynek
     Ráček, Matěj Uchytil).       (Pokr. str. 6.)

Dnes komentuje téma týkající se 
třídění odpadů další člen Rady měs-
ta Velké Meziříčí Jiří Zelníček.

Třídíme odpady?
Psát v době prázdnin a dovole-

ných o tomto tématu se může mnoha 
lidem zdát nesmyslné. Osobně si 
myslím, že nikoli. Právě nyní jsou 
občané nejen naší malé republiky, 
ale celé Evropy v masivním pohybu. 
A spolu s námi i tuny plastových 
obalů, plechovek a papírů. Zkusme 
se zamyslet, kde obaly skončí a ze-
jména, kam uložíme ten náš?

V tomto ohledu je pro občany 
v našem městě situace obvyklá stan-
dardu. Přes Technické služby, s. r. o., 
funguje svoz domovního odpadu, 
recyklační dvůr a separovaný sběr. 
Nepřímo sem spadá i úklid a čištění 
města a údržba městské zeleně. 
I v tomto směru odpady vznikají 
a musíme je považovat za „naše“. 
Z městského rozpočtu jsou tyto 
činnosti částečně dotovány. Za tento 
komfort si každý z občanů podle 
vyhlášky zaplatí necelé 2 Kč denně! 
Pravda, v některých obcích a měs-
tech i méně. Ano, za tuto směšnou 
částku po nás někdo tuny odpadů 
zlikviduje a skutečně není nutné je 
vozit do lesa, házet podle silnice a na 
ulice, čehož jsme mnohdy svědky.

Město Velké Meziříčí zavedlo in-
stitut veřejné služby. Jeho zavedení 
umožnila novela zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, která platí od 
1. ledna 2009. Veřejná služba je 
šancí pro lidi, kteří jsou déle než 
půl roku v hmotné nouzi a svou 
účastí na veřejné službě si mohou 
zvyšovat vlastní příjem.

Organizaci výkonu této služby 
včetně uzavírání smluv a následné 
kontroly bude mít na starost odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu. Zajišťovat ji pro 
město budou technické služby. 
„Ty s tím mají náklady navíc, jako 
třeba zajištění dozoru pracovníků 
apod., a proto dostanou od města 
paušální částku 20 tisíc korun do 
konce roku 2009 stejně jako dal-
ších 23 tisíc korun za koordinaci 

a výkon trestu obecně prospěšných 
prací, které pro město také zajiš-
ťují“ informoval starosta František 
Bradáč.

Veřejná služba se bude ve Vel-
kém Meziříčí týkat odhadem še-
desáti lidí, kteř í mohou městu 
vypomoci konkrétně v oblastech 
zlepšování životního prostředí, 
udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství či při kul-
turním rozvoji a sociální péči. Jde 
o nový typ činnosti, díky níž si 
mohou dlouhodobě nezaměstnaní 
zlepšit fi nanční situaci. Je příleži-
tostí i pro města a obce, které tak 
kromě pomoci lidem ve složité 
životní situaci mohou přispět i ke 
zkvalitnění podmínek pro každo-
denní život svých obyvatel.

Martina Strnadová

Deregulace nájemného
V roce 2010 bude ukončena deregulace nájemného v bytech s regu-

lovaným nájemným ve vlastnictví Města Velké Meziříčí. Regulované 
nájemné bylo a je stanovováno na základě zákona číslo 107/2006 Sb., 
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Ministerstvo pro místní 
rozvoj stanovilo výjimky pro byty ve všech krajských městech s výjim-
kou Ostravy a Ústí nad Labem a v obcích Středočeského kraje s počtem 
obyvatel nad 10 000 obyvatel. Tam se regulace prodlužuje až do konce 
roku 2012. Předpokládá se, že průměrné navýšení regulovaných nájmů 
v těchto městech bude činit 17,3 % ročně – celkem za tři roky 51,9 %.

V současnosti je pro byty s regulovaným nájemným ve Velkém Meziříčí 
uplatňována sazba 33,79 Kč/m2 + sazba za zařizovací předměty. Sazba 
za zařizovací předměty se pohybuje dle vybavení bytu v průměru mezi 
250 – 350 Kč měsíčně.

Regulované nájemné za 1 m2 vychází dle výše uvedeného zákona, zjedno-
dušeně řečeno, ze základní ceny bytu za 1 m2 a cílového nájemného za 1 m2.

Základní cena bytu v Kč za 1 m2 podlahové plochy se vyvíjela násle-
dovně:
– pro rok 2007 –  8.643 Kč
– pro rok 2008 –  9.876 Kč
– pro rok 2009 – 11.364 Kč
– pro rok 2010  – 11.871 Kč

Cílové nájemné v Kč za 1 m2 ve srovnání se skutečně uplatňovaným 
regulovaným nájemným za 1 m2 (k celkovému nájemnému je nutno při-
počítat sazbu za zařizovací předměty) v jednotlivých letech deregulace:
– pro rok 2007 – cílové nájemné 36,01 Kč (skutečné 18,47 Kč),
– pro rok 2008 – cílové nájemné 41,15 Kč (skutečné 24,12 Kč),
– pro rok 2009 – cílové nájemné 47,35 Kč (skutečné 33,79 Kč).

Od 1. ledna 2011 vzhledem k ukončení deregulace v našem městě by 
regulované nájemné již nemělo být aplikováno. Výše volného nájemného 
pak bude záležet pouze na dohodě mezi majitelem – Městem Velké Mezi-
říčí – a nájemníkem. V případě, že se obě strany na nové ceně za bydlení 
nedokáží dohodnout, mohou se obrátit na příslušný soud. Tato podmínka 
platí pro stávající nájemníky v bytech s regulovaným nájemným.

Pro rok 2010 je stanoveno cílové nájemné 49,46 Kč/m2 + sazba za zařizo-
vací předměty. V tomto případě by regulované nájemné vzrostlo o 46,1 %.

Nárůst regulovaného nájemného v uplynulých letech:
– pro rok 2007 – 30,7 %,
– pro rok 2008 – 30,6 %,
– pro rok 2009 – 40,1 %.

Rada města po zvážení všech podkladů předložených Městskou sprá-
vou bytů v problematice regulovaného nájemného na svém zasedání 15. 
července 2009 schválila sazbu regulovaného nájemného pro rok 2010 ve 
výši 48 Kč/m2. Nevyužila tedy maximální hranici pro stanovení sazby 
regulovaného nájemného – a jako kompenzaci nárůstu nájemného zrušila 
všem současným nájemníkům v bytech s regulovaným nájemným i pro 
budoucí nájemníky sazbu za zařizovací předměty. Celkový nárůst regu-
lovaného nájmu pro rok 2010 se tak sníží z 46,1 % na průměrných 31,8 %. 
Předpokládám, že takto stanovená výše nájemného setrvá do konce roku 
2012 v závislosti na růstu infl ace v České republice.
Častými dotazy ze strany nájemníků je objasnění institutu přechodu 

nájmu v bytech ve vlastnictví Města Velké Meziříčí. Občanský zákoník 
v § 706 odst. 1 a 2 přechod nájmu bytu řeší následovně:
„(1) Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, 

stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner, rodiče, 
sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti 
ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.

(2)  Nájemci (společnými nájemci) se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří 
pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli 
odkázání výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnos-
ti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní 
byt. Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele 
hodných rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve společné 
domácnosti s nájemcem netrvalo tři léta. Jde-li o osoby, které nájem-
ce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto 
osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce 
a pronajímatel písemně dohodl; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce.“

Občanský zákoník tedy rozlišuje dvě skupiny osob, na které může nájem 
bytu přejít. První skupinu tvoří taxativně vyjmenovaní příbuzní nájemce, 
druhou skupinu tvoří vnuci a osoby tzv. cizí, tj. všichni ostatní příbuzní 
nájemce a osoby bez příbuzenského poměru. Zákonem č. 107/2006 Sb., 
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, došlo v reakci na časté 
zneužívání institutu přechodu nájmu k vyloučení vnuků z první skupiny. 
Pořadí osob uvedených v § 706 odst. 1 není pro míru práv rozhodující. Je-li 
oprávněných více, vznikne při splnění stanovených podmínek společný 
nájem bytu všem oprávněným.

Pro všechny osoby platí podmínka, že žily s nájemcem trvale, bez 
předem určeného časového omezení ve společné domácnosti a dále, že 
nemají vlastní byt.             JUDr. Karel Lancman, Městská správa bytů

Prudké bouřky a přívalová voda ve Velkém Meziříčí nenadělaly až tak 
velké škody jako jinde. Přesto voda naším městem zcela bez následků 
neprošla. Počátkem července podemlela asfalt vozovky v Nádražní ulici. 
Ta kvůli tomu musela být uzavřena. „Budeme muset opravit vozovku. 
Kanalizační řad jsme kontrolovali a je funkční,“ informoval tehdy sta-
rosta František Bradáč. Další bouřka a přívaly vody z minulého týdne 
stav vozovky v Nádražní ještě zhoršily, když ji podemlely znovu a víc. 
„Problém je v tom, že kanalizace není schopna takové obrovské nárazové 
množství vody pojmout. I kdybychom vyměnili roury o průměru padesát 
centimetrů za šedesátky, tak to podle mého názoru takovou velkou vodu 
nevyřeší,“ vysvětlil vedoucí stavebního odboru Antonín Kozina.

Další škoda vznikla na Oslavické ulici, kde voda vyvalila poklop od 
kanalizace. S ním se vytrhl i kus vozovky. Voda také zatopila sklepy 
několika domů. „Hasiči čerpali vodu z domu naproti lihovaru, z budovy 
bývalé základní umělecké školy, na Hornoměstské ulici,“ vyjmenovala 
mluvčí krajských hasičů Denisa Vrbová. „Také budova spořitelny měla ve 
sklepě spoustu vody,“ dodal místostarosta Josef Komínek. Menší rybník 
například vznikl i na příjezdu k autobusovému nádraží u Penny marketu, 
kde se ucpal kanál.                                                     Martina Strnadová

Město
Velké Meziříčí

děkuje
všem dárcům
za materiální

pomoc,
kterou věnovali do sbírky 
uskutečněné ve dnech 2. 
a 3. 7. 2009. Sbírka byla pře-
dána v pátek 3. 7. 2009 v od-
poledních hodinách v obci 
Jeseník nad Odrou. Děkujeme!

Velkomeziříčští pomohli Zašové a Jeseníku
(Pokračování ze strany 1.) Sbírka proběhla ve dnech 2. až 3. července 2009 
v obřadní síni budovy radnice. V pátek 4. července pak byla převezena 
a předána v Jeseníku nad Odrou. Materiální pomoc malý náklaďák odvezl 
z Velkého Meziříčí přímo do Jeseníku. V tamním středisku humanitární 
pomoci, které obec zřídila v mateřské škole, ji převzali vojáci. Odtud 
byly věci předávány přímo potřebným občanům. Jeseník nad Odrou, kde 
při záplavách zemřeli tři lidé, odvolal stav povodňového nebezpečí až 
15. července, přičemž platil od 27. června.                       Martina Strnadová

Můžeme konstatovat, že tento 
systém je funkční, většina občanů 
se do něj zapojuje, tyto služby 
využívá a pomáhá tím k čistotě 
a pořádku. Nechci unavovat s čísly, 
ale jen za minulý rok bylo vytří-
děno přes 470 tun papíru, plastu 
a skla a na sběrném dvoře bylo 
přijato přes 53 tun nebezpečného 
odpadu. Díky pochopení vás všech 
neskončí toto množství bez užitku 
na skládce. Ve srovnání s jinými 
obdobně velkými městy v Česku dr-
žíme čelní pozice. Tak jsme dobří!

Podíváme-li se právě o dovole-
ných mimo „náš dvoreček“, už to tak 
dobré není. Neslyšeli jste už někdy 
podobné věty? „Považte, v Němec-
ku třídí plechovky od piva, šlupky 
z brambor a dokonce i staniol z čo-
kolády a sejrů!“ „V celým Rakousku 
jsou uklizený všechny odpočívky 
u dálnice a dokonce tam kvetou 
macešky jak na hřbitově za koste-
lem!“ „Byli jsme v Paříži a tam je 
ještě větší bor… než u nás v Praze!“

Nezbývá nám, než si vybrat a hod-
ně se snažit, abychom se jim přiblíži-
li. Tím zrovna nemyslím přiblížení 
se k výše zmíněnému výroku o Paří-
ži. Navíc ještě preciznější v celkové 
čistotě měst a přírody jsou Švédové 
a Švýcaři, takže po dovolených bude 
na přemýšlení čas.

A když už se jednou rozhodneme 
třídit odpad ve svých domácnostech, 
tak ho třiďme dokonale. Vážíme-li 
už tu cestu „k tak vzdáleným“ kon-
tejnerům, dejme plasty do žlutého, 
papíry do modrého, bílé sklo do toho 
s tím bílým víkem a barevné sklo do 
toho zbývajícího. Navíc je to na nich 
napsáno. Ať už to po nás nikdo další 
nemusí přebírat a znovu třídit. Až se 
tak zdánlivě jednoduchou věc naučí-
me, můžeme přidat třídění třeba těch 
plechovek.                Jiří Zelníček

Veřejnou službu
lze vykonávat i v Meziříčí

Voda podemlela vozovku 
v Nádražní ulici dvakrát

U Penny marketu se ucpal kanál.                          Foto: Martina Strnadová

Nádražní ulice je uzavřená kvůli podemleté vozovce.   
Foto: Martina Strnadová
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OKÉNKO KRAJE

Výstavba protihlukové stěny Velké Meziříčí východ zdárně pokračuje. 
Ani obavy Velkomeziříčských z hromadného sjíždění aut do města v sou-
vislosti s dopravními omezeními na D 1, které práce provázejí, se zatím 
nenaplnily. Komplikace však přinesla průtrž mračen z minulého týdne. 
„V souvislosti se stavbou je cesta pod dálnicí v dezolátním stavu a voda 
stéká přímo do zahrad pod ní. Zaplavila tak některé sklepy v chatkách,“ 
sdělil místostarosta Josef Komínek.      Text a foto: Martina Strnadová

Krajská rada rozhodla, že Vyso-
čina pomůže pěti obcím z Morav-
skoslezského kraje, které postihly 
koncem června bleskové povodně. 
Rovným dílem se o dar ve výši 
půl milionu korun rozdělí Velká 
Kraš, Skorošice, Uhelná, Javorník 
a Vlčice.

Příspěvek je určen na likvidaci 
škod způsobených velkou vodou, 
konkrétně např. na dofi nancování 
rekonstrukcí komunikací, lávek, 
mostků nebo odstranění nánosů, 
naplavenin a na čištění vodovodů 
a kanalizací. „Finanční pomoc 
z Vysočiny dorazí na povodňové 
účty obcí, které jsme vybrali po 
konzultaci s pracovníky Asociace 
krajů ČR, konkrétními starosty 
a s přihlédnutím k rozsahu škod, 
do několika dní,“ uvedl Vladimír 
Novotný, náměstek hejtmana kraje 
Vysočina pro oblast fi nancí.

Kraj Vysočina fi nančně pomůže 
obcím postiženým povodní

Rada zároveň uložila příslušným 
odborům kraje, aby ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem 
kraje Vysočina a samosprávami 
obcí mapovaly škody na majet-
ku obcí postižených povodněmi 
i v našem regionu. Tyto informace 
jsou a nadále také budou předává-
ny ministerstvu pro místní rozvoj 
a ministerstvu životního prostředí, 
které nyní zvažují možnost posky-
tování státních dotací.

V případě kraje Vysočina bylo 
bleskovými povodněmi více či 
méně postiženo kolem 25 obcí. „Si-
tuace však, na rozdíl od jiných regi-
onů, není dramatická. I přesto jsou 
pro obce našeho regionu, stejně 
jako v minulosti, připraveny účelo-
vé dotace na úhradu části nákladů 
na odstranění povodňových škod,“ 
doplnil hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek.       Jitka Svatošová

Bouřky a deště na Vysočině
Ve středu 15. 7. kolem páté hodiny odpolední zasáhly kraj Vysočina 

bouřky, na některých místech doprovázené přívalovým deštěm a silným 
větrem, které zaměstnaly profesionální i dobrovolné hasiče a také starosty 
obcí a jejich obyvatele. 

Nejhorší situace byla na Žďársku, kde hasiči od půl šesté večer do 
čtvrtečního rána vyjeli k více než padesáti událostem. Šlo především 
o oblast mezi Žďárem nad Sázavou, Novým Městem na Moravě, Bystři-
cí nad Pernštejnem a Velkým Meziříčím. Ve většině případů šlo o čer-
pání vody ze zatopených sklepů, garáží, ale také obytných částí domů. 
V některých obcích byla vodou zasažena i desítka objektů najednou. 
Hasiči čerpali např. v obci Křižanov, Bobrová, Bobrůvka, Bystřice nad 
Pernštejnem, Velké Meziříčí, Věchnov, Čtyři Dvory, Rovné, Jabloňov, 
Pikárec, Vír a další.

V souvislosti s vodou bylo evakuováno 8 osob z jejich obydlí, a to v obci 
Vír (2 osoby), Dolní Rožínka (4 osoby) a v obci Rovné (4 osoby). Hasiči 
pomáhali i s evakuací dvou letních táborů – v obci Křídla bylo do Žďáru 
nad Sázavou evakuováno 25 osob a v obci Dvořiště 20 osob do Bystřice 
nad Pernštejnem. Další tábory byly zkontrolovány.

Ve spolupráci se starosty obcí hasiči monitorovali stav rybníků a toků. 
Na několika místech byly rybníky upouštěny a pročištěny, např. v obci 
Mirošov, Křižanov, Štěpánov nad Svratkou, Dolní Rožínka, Rovné a další. 
Za obcí Bobrůvka a v Křižanově směrem na Pikárec byla dočasně uza-
vřena silnice z důvodu jejího podemletí a zaplavení vodou. 

Hasiči také na několika místech odstraňovali spadlé stromy na vozovku, 
a to např. u obce Milešín, kde najednou spadlo 12 stromů. 

Na Třebíčsku hasiči zasahovali v souvislosti s bouřkami u 5 
událostí, a to v místní části Třebíč-Stařečka, Nové Dvory, Jejkov, 
dále v Pozďatíně a Jaroměřicích nad Rokytnou. Ve zbývajících 
okresech kraje hasiči nevyjížděli v souvislosti s bouřkami k žád-
né události.    Denisa Vrbová, tisková mluvčí HZS kraje Vysočina

Rekreanti byli okradeni o věci za 
víc než 22.000 korun.

Letní sezona začala a konečně 
se nám dostalo i několika dnů, kdy 
vládci bouřek a dešťů sebral žez-
lo Slunečník. Bohužel ne všichni 
si mohou toto období pohádkově 
užívat. Mnozí museli své rekreace 
zrušit pro opakované záplavy a po-
vodně a ti, kteří se na svou vytou-
ženou dovolenou přece jen vydali, 
také nemají vyhráno. Rekreační 
střediska začali obcházet nevítaní 
návštěvníci a využívají otevřených 
oken, neuzamčených dveří a jinak 
nezabezpečených objektů.

Dne 15. 7. 2009 v rekreačním 
středisku poblíž obce Křižanov 
jeden takový využil odpolední si-
esty po obědě a bez zábran prošel 
ubytovací zařízení. Z odložené 
peněženky v neuzamčeném pokoji 

vybral dva tisíce korun a z volně 
přístupné kuchyně sebral kabelku 
s mobilním telefonem a osobními 
doklady v hodnotě téměř čtyři ti-
síce korun.

Dne 16. 7. 2009 dopoledne se po-
dobný scénář opakoval v rekreač-
ním centru v obci Rousměrov. Zlo-
děj z neuzamčeného pokoje odcizil 
notebook v hodnotě šestnáct tisíc 
korun a při odchodu pokoj uzamkl 
klíči, které byly v zámku, a tyto si 
vzal s sebou. Z rekreační chatky, 
kde zůstalo otevřené okno, odcizil 
dvě stě korun z nočního stolku a tři 
sta korun zpod polštáře.

Na závěr lze jen dodat opako-
vanou frázi, že nechávat hodnotné 
věci nezajištěné, spoléhat na cedule 
„Vstup pouze pro zaměstnance“ 
a peníze schovávat do peřin, se pros-
tě nevyplácí.   nprap. Petra Šmídová

Stavba protihlukové stěny
pokračuje

Průchod pod viaduktem na 
Družstevní ulici je v současné 
době uzavřený, což potrvá až do 31. 
srpna. Probíhají tu práce na opravě 
vodovodního přivaděče na Třebíč, 
který byl již v havarijním stavu. 

Následně dojde k vybudování 
chodníku mezi ulicemi Družstevní 
a Bezručova. Na spojovací komu-
nikaci nebude chybět ani veřejné 
osvětlení.

Text a foto: Martina Strnadová

Pod viaduktem 
bude nový chodník

Pracoviště ověřování pravosti 
podpisů a fotokopií přesídlilo

Pracoviště nabízející služby CzechPOINTu a ověřování pravosti 
podpisů a fotokopií, dříve umístěné na podatelně budovy radnice, 
přesídlilo do nových prostor Městského úřadu Velké Meziříčí. Budo-
va se nachází na Náměstí č. 12 a sídlí v ní rovněž Česká spořitelna. 
Od 13. února 2009 je možné využít plně funkční pracoviště v prvním 
poschodí vedle kanceláří matriky, správních přestupků a přepážko-
vých pracovišť občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence 
obyvatel, která se rovněž donedávna nacházela v historické budově 
radnice. Občanům je zde k dispozici čekárna s posezením a vyvolávací 
systém, jehož cílem je předcházet dlouhému čekání ve frontách. Tímto 
žádáme občany, kteří potřebují využít tuto službu, k návštěvě nové 
budovy úřadu. Dosavadní pracoviště na podatelně MěÚ slouží jako 
záložní, jeho hlavní činnost spočívá ve výkonu dalších agend.        -šve-

Nechávat věci nezajištěné
se nevyplácí

První přívaly vody 
nejvíce postihly Bory

Velká voda, která se na náš region valila koncem června a počátkem 
července, postihla nejvíce obec Bory. Záplavy připravily o život místního 
občana, který se tak stal čtrnáctou letošní obětí povodní. Podle sdělení 
žďárské policejní mluvčí Petry Šmídové třiapadesátiletý muž odjel na 
motocyklu ve čtvrtek 2. července zkontrolovat stav svého rybníka vzdá-
leného asi jeden a půl kilometru od Borů. Nevrátil se domů a den nato 
našli potápěči jeho utonulé tělo zaklíněné ve výpusti rybníka. „Muž se 
pravděpodobně snažil výpusť vyčistit, přičemž uklouzl a silný proud jej 
vtáhl pod vodu,“ vysvětlila Petra Šmídová.

Krom té největší ztráty na životě voda v obci způsobila i četné materiál-
ní škody. „Na Bory spadlo obrovské množství přívalové vody. Podobnou 
situaci a takovou spoušť tady nikdo nepamatuje,“ informoval starosta 
Josef Březka. Problém tedy nezpůsobily ani nedaleká Oslava ani potok 
Babačka, který obcí protéká. Voda se valila po silnici, z polí a luk, ze 
všech stran. „Například na silnici vedoucí na Radenice dosahovala voda 
třiceticentimetrové výšky. Na fotbalovém hřišti, kam přetekl rybník Hor-
ník, až půl metru. Vyplavilo to snad každý druhý sklep v Borech, dvory 
i zahrady. Největší škodu přívalová voda způsobila ve škole a ve školce, 
kde zaplavila suterén – šatny, tělocvičny, posilovnu a hlavně kotelnu,“ 
dodal Josef Březka. Zničila tak dva plynové kotle ve školce, které musí 
být vyměněny.

Do přehrady Mostiště se 2. července v noci podle sdělení vodohospo-
dářů valila přívalová vlna o síle stoleté vody. Během hodiny po bouřce se 
večer hladina toku zvýšila o 130 centimetrů na téměř dva metry. Přítok 
vody do přehrady v nočních hodinách výrazně přesahoval třetí stupeň 
povodňové aktivity. Odtok se však podařilo snížit a udržet na úrovni 
druhého stupně povodňové aktivity, což je dvouletá voda s úrovní ne-
škodného odtoku. Od noci vodohospodáři vodní dílo průběžně upouštěli, 
aby vytvořili rezervní prostor. Následující den 3. července ráno zasedala 
povodňová komise kraje Vysočina. Ta se zabývala právě situací na vodním 
díle Mostiště a také obcí Těchobuz na Pacovsku.

Přívalové deště zkomplikovaly život i na dalších místech velkomeziříč-
ského regionu v Kněževsi, Křižanově, Ostrově nad Oslavou, Radostíně 
nad Oslavou či Vlkově.

„Hasiči v souvislosti s přívalovým deštěm zasahovali na území kraje 
asi u 60 událostí. Zapojeno bylo 53 jednotek profesionálních a dobrovol-
ných hasičů. Od 28. června do 2. července jsme evidovali 183 událostí, 
na kterých se podílelo 243 jednotek požární ochrany,“ zhodnotil situaci 
ředitel krajských hasičů Drahoslav Ryba.             Martina Strnadová

Pro svoji absolventskou práci na 
Vyšší odborné škole Václava Hol-
lara Praha si Renata Hritzová z Vel-
kého Meziříčí zvolila téma Zdraví 
je dar. O čem závěrečné dílo mladé 
studentky pojednávalo, vypovídá 
expozice třiadvaceti fotografi í, kte-
rá je do konce července ke zhlédnutí 
ve vestibulu kina v Jupiter clubu ve 
Velkém Meziříčí. Výstavu, která 
byla slavnostně otevřena vernisáží 
v pátek 10. července vpodvečer, 
uvedl ředitel Jupiter clubu Mgr. 
Milan Dufek a kromě autorky, její 
rodiny a přátel byl přítomen také 
její odborný poradce, fotograf Jiří 
Michlíček z Velkého Meziříčí. 
A proč si dvaadvacetiletá fotograf-
ka zvolila právě ono zmíněné téma? 
„Už si ani nepamatuji, kdy přesně 
mě napadlo fotit operace, ale určitě 
to bylo dávno před tím, než jsem se 
rozhodla je použít jako nápad pro 
moji práci,“ uvedla Renata Hritzo-
vá, vnučka známého velkomeziříč-

Chci fotit něco,
co jen tak není vidět

ského podnikatele Emila Dobrovol-
ného, „v mé rodině je více členů, 
kteří v minulosti museli podstoupit 
ortopedickou operaci. A nehledě na 
to, mě od malička fascinovaly fi lmy 
z lékařského prostředí. Takže, když 
se teď naskytla příležitost být přímo 
na sále při operaci, neváhala jsem. 
Chtěla jsem fotit něco, co není jen 
tak vidět.“ Kromě snímků  nainsta-
lovaných na panelech ve vestibulu 
si mohli návštěvníci vernisáže pro-
hlédnout i desítky dalších během 
projekce v kinosále.

Sérii fotek, jež čítá na 2500 kusů, 
pořídila mladá dívka na operačním 
sále v Nemocnici svaté Zdislavy 
v Mostištích během osmi návštěv. 
Jak sama přiznala, začátky však 
nebyly jednoduché. „Při prvním 
focení se mi udělalo špatně, ale pak 
už jsem si na to prostředí tak nějak 
zvykla a připadala jsem si, jako 
když chodím do školy,“ sdělila svoje 
pocity absolventka.      Iva Horká

Renata Hritzová vystavuje svoje fotografi e z operací do konce července. 
Foto: Iva Horká

Jeden z vystavených snímků ve vestibulu kina v Jupiter clubu.   Iva Horká

Chtěl se zfetovat a zabít
Pachatel krádeže, který vyhrožoval sebevraždou, skončil na záchyt-

ce.
Dne 17. 7. 2009 v podvečer v Penny Marketu ve Velkém Meziříčí prošel 

prostorem pokladen bez zaplacení dvou intim sprejů v celkové hodnotě 
100 korun sedmnáctiletý mladík. Po zadržení jmenovaného prodavačkami 
začal být agresivní, v kanceláři úmyslně převrátil stůl a rozbil hrnky, které 
na něm byly postavené. Přivolaná hlídka policie mladého muže zajistila 
a provedla dechovou zkoušku na zjištění alkoholu v dechu s výsledkem 
pozitivním 1,33 promile alkoholu. Zajištěný policejní hlídce neustále 
opakoval,  že se dnes zfetuje a následně zabije, neboť už ho nebaví život. 
A tak, aby své výhružky nemohl uskutečnit, policisté jej předali do péče 
zdravotníků  na protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě.

nprap. Petra Šmídová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKAŘÁDKY NA NEDĚLI
IX. pěší pouť na Velehrad v srpnu 2009
letos na duchovní podporu Sv. otce Benedikta XVI.
(a zároveň XXVIII. etapová z Le-
vého Hradce u Prahy a z N. Jičína)

„RADOST PRO VŠECHEN 
LID“ (Lukáš 2,10)

DUCHOVNÍ TÉMA IX. POUTI: 
Sedm svátostí.

Vycházíme v 8 proudech ze 
všech světových stran, abychom 
se na Velehradě spojili v mohutný 
proud vděčnosti za Slovo života, 
které našim předkům přinesli svatí 
Cyril a Metoděj. Při pouti také 
prosíme za obnovení víry v našem 
národě.

Začínáme v předposledním 
prázdninovém týdnu a jdeme pěšky 22 až 36 km denně s doprovodným 
vozidlem, které veze velká zavazadla (i unavené poutníky).

ZÁPADNÍ PROUD je nejdelší, z Levého Hradce se jde po etapách 
na Moravu.

Pondělí 17. srpna 2009 v 15.15 z Netína, v úterý v 6.30 z Velkého 
Meziříčí (od Špitálku), ve středu v 6.30 z Tišnova, ve čtvrtek v 6.30 ze 
Křtin, v pátek v 6.30 z Milonic přes Klimentek do Boršic

SEVEROZÁPADNÍ PROUD: v neděli 16. 8. 2009 z Rad. Svratky, 
17. 8. ve 12.00 z Vítochova, 18. 8. v 8.00 z Olešnice n. M., 19. 8. v 6.30 
z Boskovic, 20. 8. v 7.30 z Ruprechtova

JIHOZÁPADNÍ PROUD jde v pondělí 17. srpna v 15.00 z Vranova 
nad Dyjí, 18. 8. v 6.30 ze Znojma, 19. 8. v 6.30 z Miroslavi a také z Brna 
Bystrce, 20. 8. v 6.30 z Blučiny a také v 9.00 ze Slavkova u Brna, v pátek 
v 6.30 z Věteřova přes Klimentek do Buchlovic

JIŽNÍ PROUD: v pátek 21. 8. v 7.30 z Ratíškovic přímo do Boršic
VÝCHODNÍ PROUD v sobotu 22. 8. ve 4.00 od kláštera v Uh. 

Brodě
JIHOVÝCHODNÍ PROUD: 21. 8. v 7.00 z Ostrožské Lhoty do Buch-

lovic (a také z Veselí n. M.)
SEVERNÍ PROUD: 19. 8. v 7.00 z Olomouce z kláštera SNPPM, 20. 8. 

z Kojetína, 21.8. z Cetechovic
SEVEROVÝCHODNÍ PROUD: z Nov. Jičína se po nedělních etapách 

dojde přes Sv. Hostýn na Slovácko
SPOLEČNĚ ZAKONČÍME V SOBOTU 22. 8. 2009 RÁNO:
v 8.00 vycházíme z Buchlovic nebo Boršic, v 11.00 sraz na Velehradě 

a obnova zasvěcení na nádvoří, ve 12.00 slouží v bazilice slavnou mši 
svatou Mons. Michal Baláž, kancléř žilinské diecéze, která byla dána 
pod ochranu svatých Cyrila a Metoděje.

Co potřebujete: Svačiny na 4 dny, spacák a karimatku, 100 Kč zápis-
ného. Spát se bude vždy pod střechou.

Co si přejeme: Aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě „RADOST 
PRO VŠECHEN LID“ (Lk 2,10), jak zní její motto, i pro poutníky i pro ty, 
kdo se s nimi setkají. Přejeme si také, aby se k nám přidaly další proudy 
poutníků i z jiných míst naší vlasti i ze zahraničí, zvláště ze Slovenska 
a ostatních slovanských zemí

U koho se hlásit: P. Jan Peňáz, 679 05 Křtiny 72, 516 439 189, 
736 529 221, http://www.poutnik-jan,cz/, P. Jindřich Bartoš, Mikulášské 
nám 13, 669 02 Znojmo, 515 224 694, P. Marek Dunda, 671 03 Vranov n. 
D. 20, 515 296 384, http://www.fatym.com/ jáhen L. Kinc, 592 64 Prosetín 
u Bystřice n. P. 79, 516 463 315.

Připravil: P. Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz

Program bohoslužeb
Středa 22. 7. Památka sv. Marie Magdalény
 7.00 Mše sv. za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče,
 jejich děti a zetě Jiřího. o. P. K.
19.00 Mše sv. Oslavice o. L. Sz.
Čtvrtek 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
 7.00 Mše sv. za manžela, rodiče, za Růženu a Janu. o. P. K.
11.00 Pohřební mše za zemřelou Štěpánku Střechovou
 z Velkého Meziříčí. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodiče Peškovy a děti. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. Hrbov o. M. P.
18.00 Mostiště o. P. K.
Pátek 24. 7.
 8.00 Mše sv. za oboje rodiče, manžela, zemřelou přízeň
 a duše v očistci. o. P. K.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
16.30 Mše sv. pro mládež – za rodiče Procházkovy,
 Trojanovy, děti a za duše v očistci. o. L. Sz.
Sobota 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
 7.00 Mše sv. za Albínu a Emanuela Bárkovy. o. L. Sz. 
18.00 Mše sv. za Stanislava Homolu a dceru,
 za ochranu Panny Marie pro celou rodinu. o. P. K.
18.00 Poutní mše sv. Lavičky o. M. P.
17. neděle v mezidobí 26. 7. 
 7.30 Mše sv. za Annu Šrolerovou a rodiče Šrolerovy. o. L. Sz.
 9.00 Mše sv. za rodiče Šoukalovy, tři syny, snachu,
 rodiče Stočkovy a syna. o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiny s dětmi s udělováním svátosti křtu. o. L. Sz.
 18.00 Mše sv. za Josefa a Annu Prachařovy
 a duše v očistci. o. M. P.
11.00 Kúsky pout’ o. M. P.

Farní oznámení
Prosíme, aby se farníci přihlašovali na setkání se Svatým otcem. Se-

znamy účastníků najdete na kamnech. V pátek od 14.00 do 16.30 bude 
adorace Nejsvětější svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti 
smíření a pokání.

V sobotu v 18.30 proběhne příprava rodičů před křtem dítěte a v 19.30 
příprava na svátost manželství. Při příležitosti svátku sv. Jakuba a památ-
ky sv. Kryštofa za týden po nedělní mši sv. v 9.00 bude žehnání vozidel. 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com

Vážený pane faráři, 
naštěstí pryč je už doba, kdy se 

za oponování církevnímu názoru 
i upalovalo, a tak tedy mohu rea-
govat na váš článek „Vyjádření dě-
kana“ ve Velkomeziříčsku č. 25/09. 
Podotýkám, že nejsem příznivcem 
žádné politické strany ani žádného 
současného či minulého politika. 

Každý z nás, a stejně tak i věci 
neživé, má svoji pouť po této zemi 
nějak odměřenou, u lidského srdce 
je to průměrně 2,5 miliardy tepů za 
život. U srdce zvonu je to několik 
milionů úderů, a pak? Je jen otáz-
kou, za jaký čas ten počet úderů 
dojde svého naplnění.

Zdá se, a k tomuto pocitu při-
spívá jistě i tahle mechanizace 

zvonění, že také církev se vydala 
na cestu celé současné společnosti 
– cestu konzumu bez valného zá-
jmu o konečný výsledek takového 
konání. 

Víte, sebepoznání je základní 
cestou k nápravě, a pro vás by bylo 
také velice vhodné, abyste, jak sám 
říkáte, „uměl dobře prodávat svoje 
kvalitní zboží“. 

Trochu pokory by z tohoto titulu, 
pane faráři, bylo podstatně vhod-
nější, než některé vaše ironické 
poznámky, konec konců i na adresu 
bývalého starosty, který toho pro 
město vykonal mnohem víc, než se 
zatím podařilo vám. 

MUDr. Josef Malý, oftamolog

…trochu pokory… Příběh jednoho prodeje auta
Rozhodl jsem se koupit si lepší auto, než je Škoda Favorit, i když byl 

ještě ve slušném stavu a byl jsem s ním spokojen. Podal jsem inzerát na 
prodej tohoto vozu do Velkomeziříčska, aby mohlo ještě chvíli sloužit 
někomu jinému. Velmi brzy se mi ozval kupec, že by měl zájem o koupi. 
Vypadal celkem seriózně. Udělali jsme zkušební jízdu a přistoupili k se-
psání smlouvy a prodeji vozu. Cenu jsem stanovil na 3.000 Kč, protože 
jsem věděl, že při přepisu majitele, zaplatí nový majitel 10.000 Kč eko-
logickou daň. Nový majitel s tím souhlasil, a protože se prokazoval, že 
má živnostenský list na nákup a prodej vozidel, taxislužbu a zařizování 
půjček, nečekal jsem žádný problém. Smlouvu jsme podepsali i s plnou 
mocí na přepis vozu novým majitelem s tím, že hned v pondělí provede 
přepis majitele na registru vozidel. To jsem ale neměl dělat. Já jsem ještě 
ten den zrušil zákonné pojištění vozidla u Kooperativy. Netušil jsem 
však, co se bude dít dál. Po čtrnácti dnech jsem se šel zeptat na registr 
vozidel, zda vůz má nového majitele a byl jsem nemile překvapen, že 
je stále psán na mne. Okamžitě jsem volal novému majiteli, že nesplnil 
to, co slíbil a jestli si je vědom, že pokud vůz užívá, tak nemá zákonné 
pojištění a dopouští se přestupku. On mi začal tvrdit, že vozidlo pojistil 
na sebe a znovu mě ujišťoval, že hned v pondělí provede přepis. Dal jsem 
mu lhůtu 14 dní. Mezitím jsem si zjišťoval, zda je možné pojistit auto 
na starého majitele. Je to možné, ale s písemným souhlasem původního 
majitele. Ten ale nový majitel nedostal. Po dalších třech týdnech jsem na 
registru vozidel opět zjistil, že jsem stále majitelem Škody Favorit. Opět 
jsem volal novému majiteli, kterému byl viditelně telefonát nepříjemný, že 
nesplnil moje podmínky a že o praktikách jeho a jeho fi rmy napíšu článek 
do Velkomeziříčska, aby si ostatní lidé dali na něj pozor a nedostali se do 
podobné situace. Jeho reakce byla, že auto je už stejně rozbité a bude ho 
šrotovat. Bylo mi auta sice líto, ale řekl jsem mu, že to je jeho věc a dal 
mu dalších čtrnáct dnů na odhlášení. Po těchto mých slovech řekl, že má 
jednání a položil telefon. Samozřejmě se za dalších čtrnáct dní nic nestalo 
a stále jsem majitelem Škody Favorit. Rozhodl jsem se proto napsat tento 
článek, abych varoval ostatní občany před touto fi rmou, která se chová 
velice neseriózně. Pravděpodobně měl od začátku úmysl, že koupí auto 
za 3.000 Kč, nepřepíše ho na sebe, bude ho užívat, a tím ušetří 10.000 Kč 
na ekologické dani. Jestli takto postupuje u celého svého podnikání, lituji 
jeho obchodní partnery. Aby nebyla fi rma anonymní a mohli jste se jí vy-
hnout, je to místní fi rma Ladislav Pelánek, výkup a prodej vozidel, Dolní 
Heřmanice 91, IČO 657 53 518. Pokud pan Pelánek nebude dále reagovat, 
budu se asi muset obrátit na policii, a ta mi snad pomůže situaci dořešit 
i s příslušnými dopady.                                                           Pavel Jirák

Pozn. redakce: Článek redakce týdeníku Velkomeziříčsko otiskuje na 
žádost pana Pavla Jiráka, který doručil příspěvek do redakce osobně.  -red-

Znamení: vodní
Vládce znamení: Měsíc
Živel znamení: voda 
Kov: stříbro 
Barvy: bílá, oranžová, fi alová
Povaha: fl egmatická
Hlavní kameny: chalcedon, sma-
ragd, jadeit (neboli nefrit)
Další kameny: měsíční kámen, bílé 
perly, beryl, jantar, diamant, rubín, 
karneol, vápenec, chryzopras, růžo-
vý turmalín, opál, rodonit, mechový 
achát, ohnivý a větvičkový achát, sar-
der, sardonyx, avanturín, rodochrozit 
Charakteristika: Znamení Raka 
je ovládáno Měsícem, který dává 
lidem narozeným v tomto znamení, 
zvláštní, výrazně citové založení, 
a tím i značnou zdrženlivost až ne-
smělost. Jejich rozum, myšlení i cho-
vání je velmi závislé na náladách, 
a proto se rádi upínají na silnější 
osobnosti a volí si i partnery, kteří 
jim poskytnou oporu. Tito lidé milují 
svůj domov, rodiče i vlastní rodinu. 
Jejich povaha má vlivem Měsíce 
způsobenou citovou rozkolísanost, 
která se promítá i do jejich vztahů. 
Sami tím velice trpí a s oblibou 
obohacují své nitro dalším a stále 
novým utrpením. Lidé narození ve 
znamení Raka bývají velmi umě-
lecky založení a mnozí z nich umějí 
své bohaté citové vjemy sdělovat 
štětcem, slovem i zpěvem a i když se 
o nich říká, že jsou ovlivnitelní, tak 
ovlivňují vlastně oni své okolí a obo-
hacují ho o kouzlo své emocí plné 
osobnosti. I když by se mohlo zdát, 
že budou při svém založení v životě 
dost nepraktičtí, pravda je taková, že 
pokud jde o fi nance a životní úroveň 
vědí, jak se o ni postarat a jejich 
jednání vykazuje hodně smyslu 
pro realitu. Svou osobnost dovedou 
svérázně prosadit a zajistit sobě 
a své rodině pohodlný život, protože 
přívětivý a útulný domov a rodinná 
pohoda jsou pro jejich zjitřenou mysl 
a neklid potřebným útočištěm. Jsou 
to lidé nevýbojní a plaší, ale jsou 
i velmi inteligentní a dost chytří, 
aby uměli nasbírané zkušenosti 
dobře zhodnotit. Z toho plyne, že 
pokud někdy zjistili, že jejich pla-
chost budí sympatie a ochotu jim 
vyjít vstříc, vědí, jak tuto vlastnost 
vyrobit a s úspěchem ji provozovat, 
protože z uměleckých talentů jim ani 
herectví není odepřeno. Častěji než 
zlost mají na repertoáru nářky nebo 
lítost a spíš než násilí předvedou 
milou bezradnost. Ve své podstatě 
to jsou introverti, kteří na sebe ne-
radi poutají pozornost, ale o to jsou 
poutavější.

Chalcedon

Už od pradávna je chalcedon pova-
žován za kámen řečníků. Kdo na 
něj dýchne a dotkne se ho jazykem, 
bude prý nadán darem výřečnosti. 
Držen v ruce nebo nošen na krátkém 
řetízku na krku podporuje živost, 
vytříbenost a harmonii našeho mlu-
veného projevu a pomáhá nám pře-
konat zábrany v řeči. V Tibetu platí 
bílý chalcedon za symbol bílého 
čistého květu lotosu. Vyvolává v nás 
schopnosti léčit. Z těchto důvodů se 
nosil chalcedon již před několika 
tisíci lety jako talisman proti stavům 
slabosti, zádumčivosti a nespokoje-
nosti. Chalcedon pověšený na krku 
znamená sílu a moudrost. Zklidňuje 
a vyrovnává mysl, přepjaté nervy 
a zeslabuje stav beznaděje a tlumí 
vzrušení. Podporuje tvorbu mléka 
u kojících matek, zastavuje krvácení 
a usnadňuje porod.

Smaragd
Drahý kámen nejvyšší třídy. Jde 
o průsvitný druh berylu se zelenými 
odstíny. Tmavě zelené mají vyšší 
hodnotu než diamant. Svou hlubo-
kou zelení vyzařující sílu a božskou 
krásu promlouvá smaragd přímo 
k našemu nit ru. Je symbolem 
absolutní lásky, regenerace, pro-
pojení duchovna s materií, darem 
harmonie pro srdce i duši. Pod jeho 
vlivem jsme schopni naslouchat, 
chápat a soucítit, stává se poutem 
lásky v našich vztazích, posilňuje, 
utěšuje, osvěžuje a uklidňuje záro-
veň. Podporuje paměť a intelekt, 
pomáhá překonávat depresivní 
stavy, léčí nespavost. Položen 
v centru srdce neutralizuje nega-
tivní energii a odstraňuje blokády 
časem v organismu nahromaděné. 
Svou zář í tato místa současně 
omlazuje a posiluje. Jeho nošení 
se doporučuje všem upřímným 
hledatelům pravdy, jimž smaragd 
napomáhá ke konečnému vítězství. 

Jadeit (Nefrit) – kámen lásky
Kámen lásky, klidu a harmonie. 
Podporuje imunitní systém or-
ganismu. Je znám po celém Ori-
entu pro svůj blahodárný vliv 
na plodnost. Jeho zelená barva 
snižuje horečku. Vyrovnává srdce 
a emoce.         Gerda Odehnalová

Povodeň v Jabloňově

Záplavy v Rudě

Ve středu odpoledne 15. 7. 2009 
se nad Jabloňovem rozpoutala velká 
bouře se silným větrem a intenziv-
ním lijákem. Během půl hodiny 
se valila voda přes státní silnici 
a hráz rybníka na fotbalové hřiště 
a dál do vesnice. Bylo zaplaveno 
několik sklepů, stodol a rekreační 
chalupa. Asi po hodině déšť ustal, 
voda pomalu opadávala a hasiči 
mohli odčerpávat zatopené objek-
ty. Ještě než všechnu vodu vysáli, 
začalo znovu vydatně pršet, vesnicí 
prošla druhá záplavová vlna a práce 
hasičů začala nanovo. Naštěstí se 
nikdo nemusel kvůli vytopenému 

domu vystěhovat. Ani nejstarší 
občané takovou povodeň v naší obci 
nepamatují. 

Za okamžitou pomoc děkujeme 
především hasičům z Jabloňova 
a všem občanům, kteří obětavě po-
máhali při povodni a pak s násled-
ným odstraňováním škod. Dále naše 
poděkování patří hasičům z Osové 
Bítýšky a Velkého Meziříčí, fi rmě 
A & J Krejčí, HOD Jabloňov – Ruda 
a Moravskému rybářskému svazu, 
který přerušil chov násady ryb, 
přeplněný rybník vypustil a snížil 
tak nebezpečí další povodně.

Text a foto: Pavel Švec

Zaplavená náves v Rudě.                                  Foto: Karel Dvořák

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Poznámka redakce
Děkan P. Lukasz Szendzielorz nevyužil redakcí nabízené možnosti 

a  k názoru dr. Malého se rozhodl nevyjadřovat.
Stejně tak se pan děkan rozhodl, že nebude nadále přispívat do rubriky 

Řádky na neděli. Svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že se mu nelíbilo, když 
redakce zkrátila jeho příspěvek v č. 25/09 a nezveřejnila ho celý. Redakce 
ke krácení přistoupila také u článku Václava Štipáka, a to z toho důvodu, 
že nosným tématem příspěvku byly zvony na věži. Proto redakce pone-
chala v obou článcích pouze toto téma. Zatímco V. Štipák námitky neměl, 
děkan vyjádřil nespokojenost. Proto byl upozorněn na to, že redakce má 
vyhrazené právo na úpravu došlých příspěvků tak, jak je uvedeno v tiráži 
ve spodní části strany 10.                                                                   -ivh-
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Po, St, Č, Pá – dle objednání
Út – pánské, dětské 14 – 18 hodin
Nad Kunšovcem 2, Velké Meziříčí

Tel. 721 746 080

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

Do 13. 9. 2009, o víkendech a státních svátcích 9–17 hodin, www.lery.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

prodej 12. září. 
Tel.: 604 707 728, 
A. Novotný, Hrbov 42

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Společnost Draka Kabely, s. r. o., přední výrobce kabelů, vodičů 

a kabelových svazků, hledá pracovníka na pozici:

Referent ⁄ka nákupu
Požadavky: 

– Ukončené SŠ/VŠ vzdělání
– Praxe v nákupním/obchodním oddělení výhodou
– Schopnost týmové spolupráce a jednání s dodavateli
– Komunikativnost, samostatnost, odpovědnost
– Aktivní znalost AJ slovem i písmem

Náplň práce:
– Objednávání materiálů a obalů pro výrobu, režijních materiálů atd.
– Udržování a rozšiřování adresáře dodavatelů, hodnocení dodavatelů
– Vypracování poptávek na materiály, obaly, reklamní předměty
– Denní komunikace se zahraničními dodavateli v anglickém jazyce

Nabízíme:
– Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
– Perspektivní a odpovědná práce v dynamickém kolektivu 
– Řada zaměstnaneckých výhod (příspěvek na stravování, příspěvek 

na životní pojištění, týden dovolené navíc, pokrývání nákladů na 
vzdělávání, stabilizační odměna)

– Možnost vzdělávání a osobního růstu

Zájemci zasílejte své životopisy na personální oddělení společnosti 
Draka Kabely, s. r. o., Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí

nebo na e-mailovou adresu magda.svobodova@draka.com, tel.: 566 501 581.
Na základě písemných životopisů budete vyzváni k výběrovému řízení.

Zubní pohotovost
25. 7. MUDr. Magdalena Fi l-
lová, Poříčí 11, Velké Meziříčí,
 tel. 566 524 275
26. 7. MUDr. Dušan Borek, Za-
hradní 580, Bystřice nad Pern-
 štejnem, tel. 566 552 444
1. 8. MUDr. Tomáš Kreisler, 
Bezr učova 106/23, Žďár nad 
 Sázavou, tel. 566 621 000
2. 8. MUDr. Zdeňka Kreislero-
vá, Bezručova 106/23, Žďár nad 
 Sázavou, tel. 566 621 000
Před vyhledáním stomatologické 
pohotovosti je nutné telefonicky 
ověřit, zda nebyly služby proho-
zeny. Ordinační hodiny: So, Ne 
a svátky od 9 do 12 hodin. Nepře-
tržitá stomatologická pohotovost 
Karáskovo náměstí 11, Brno, tel.: 
548 424 242 (ve všední dny v době 
od 17 do 7 hodin, o víkendech 
a svátcích nepřetržitě). 

Zdroj: www. i-zdarsko. cz

mob: 605 131 241
e-mail: EliskaRychla@seznam.cz
www stránky: http://gelovenehtyelis.webnode.cz/
Cena: nehtová modeláž od 430 Kč
 doplnění nehtů od 300 Kč

VHODNÉ PRO PŘEINVESTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ÚVĚRŮ 
A HYPOTÉK NEBO NA DALŠÍ (VÝHODNÉ) INVESTICE.

Registry dlužníků, výše příjmů ani případná exekuce
NENÍ překážkou k vyplacení půjčky.

Pro více informací volejte: 608 824 424

Př ijmeme obchodníky, 
manažery týmové, pro-
duktové specialisty, refe-
renty, lidi pro vypisování 
dotazníků a formulářů.

Nástupní plat 20 tisíc, po 
zapracování i několikrát vyš-
ší. Upřednostňujeme am-
biciózní, spolehlivé, roz-
hodné a komunikat ivní.

Info: 608 193 206 (v prac. dny)

Zajišťuji pečovatelské služby 
v místě bydliště seniorům, dě-
tem od 3 let a tělesně hendike-
povaným. Možnost krátkodo-
bého zástupu i v nepřítomnosti 
rodinných příslušníků. Praxe 
v oboru (několik let) a osvěd-
čení vlastním. Nejlépe Velké 
Meziříčí, Velká Bíteš a okolí.
Kontakt na tel.: 790 207 226

Zemědělský podnik
nabízí pozici

Podmínka:

SŠ nebo VŠ vzdělání
ekonomického směru
Praxe výhodou
Kontakt:

602 976 768, 566 501 231

Nabízíme k okamžitému odběru 
660 ks kartonů cigaretových 

dutinek.
Cena dohodou. Volejte tel. 511 113 813.

Nabízíme k okamžitému odběru 
1 716 ks umělohm. nových plných 
přepravek vhodných na maso.
Cena dohodou. Volejte tel. 511 113 813.

Potravinářský závod
přijme

Požadavky:
vyučen v oboru, praxe 

Kontakt:
723 806 682

Vyřídíme hypotéku u nejsolid-
nějších bank za nejvýhodnějších 
podmínek, neplatíte poplatky! 

Vracíme procenta z úroků!
Info: 777 672 171 (v prac. dny)

Prodám
■ Štěňata zlatého retrívra bez PP. 
Cena 4.000 Kč. Tel.: 777 310 989.
■ Prase, doma krmené, možno 
i ve vychlazených půlkách. Cena 
35 Kč/kg. Tel.: 603 366 925.
■ Euro okna 90×90 1 ks, 73×97 
1 ks, vchodové euro dveře + zárub-
ně, levé, 102×225, prosklené, vše 
zachovalé. Tel.: 566 521 765.
■ Mulčovač za traktor, záběr 
1,5 m. Tel.: 608 180 536.
■ Kuchyňskou rohovou lavici s úl. 
prostorem, kuchyňskou linku, stůl, 
židle – levně; sedací soupravu roz-
kládací starší, levně; starší komplet-
ní počítač – 400 Kč; motocykl Java 
350/634 – 9.000 Kč dohoda, psací 
stroj Konzul – 200 Kč. Okurky na-
kladačky a přerostky 15 a 7 Kč, me-
ruňky 12 a 14 Kč. Tel.: 775 390 322.
■ Peugeot 405 na náhradní díly, 
pojízdný, litá kola, GO zadní ná-
prava. Tel.: 608 034 567.
■ Novou elektrickou plničku ci-
garetových dutinek. 220 V. Plynulá 
regulace nastavení hustoty tabáku, 
zásobník cca. 30 g. Naplníte 20 ks 
za 3 minuty. Snadná obsluha, záru-
ka 24 měsíců, novinka na trhu. Cena 
1.860 Kč. Tel.: +420 608 494 625.

■ Opel Corsa 1.0 12 V, r. v. 1999, 
najeto 95 000 km, servisní knížka, 
5dvéřová. Tel.: 736 201 600.
■ Selata, jen sviňky, odběr koncem 
července. Tel.: 605 909 516.
■  Mult i funkční ku lt ivátor 
Mountfi eld s příslušenstvím. Cena 
dohodou. Tel.: 775 608 690.
■  Náhradní d í ly Avia ,  dál-
niční známku do 12 tun. Tel.: 
736 164 304.

■ Střešní krytinu 1 350 ks, hře-
benáče – 55 ks; králíkárnu dře-
věnou, novou – 12 kotců. Tel.: 
739 158 298.
■ Křidlici „Khonku“ jednofalco-
vou, asi 800 ks, cena dohodou. Tel.: 
775 615 344.
■ Silniční minibike 50 v záruce. 
Cena dohodou, velká sleva. Tel.: 
723 008 688.
■ Snáškové slepičky, stáří 15 týd-
nů, cena 100 Kč, k odběru ihned. 
Tel.: 723 128 907.
■ Dvoufalcovou křidlici, fran-
couzská 14, cca 2 500 ks, cena 
6 Kč / ks.  Dohoda jis t á .  Tel.: 
603 514 416.
■ Štěňata čistokrevného Rho-
deského Ridgebacka. Fenka – do-
ložení rodokmenu, pes šampión, 
krásně zbarvená do červené pše-
nice, kvalitní strava – K9, domácí 
kravské mléko a odborná péče. 
Adresa: Ořechov 22 poblíž Velkého 
Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou. 
Odběr možný koncem července. 
Cena 7.000 Kč pejsek, 6.000 Kč 
fenka. Tel.: 608 069 833.

PS: budeme se těšit na vaši návště-
vu, pejska Ridgeback mohu jen 
doporučit, je vysoce inteligentní, 
společenský, velice milý k dětem, 
učenlivý a hlavně krásný.
■ Na trafo svářečku usměrňovač 
a kabely nové; ruční řezačku na píci. 
Klec na ptáky, dřevěná 37×37×40, 
drátěná 27×40×40, plastová spodní 
část. Tel.: 731 274 863.
■ Pšenici, ječmen, hrách. Tel.: 
566 544 104.
■ Jawu 350, typ 639, pěkný stav; 
4plotýnkový elektrický sporák, 
1 rok používaný; funkční starší 
darling 100litrový; 90 levé dřevěné 
prosklené vchodové dveře. Tel.: 
606 157 522.
■ Fiat Tipo na náhradní díly, 
r. v. 1989, Velké Meziříčí. Tel.: 
604 321 996.
■ Náhradní díly VW JETTA II – 
VW GOLF II, benzín. Bližší inf. 
na tel. 603 840 660.

(Pokračování na straně 6.)

Máte dojem, že už vám docházejí síly, ale p esto chcete pro svou babi ku 
nebo d de ka tu nejlepší pé i?

Uleh íte si práci, a p esto svým blízkým poskytnete více pohodlí!

EasyCare
P j ovna zdravotních a kompenza ních pom cek

Tel. 776 297 070
pecujete-doma@centrum.cz

Doprava až k vám dom  zdarma!
www.pecujete-doma.cz

K ZAP J ENÍ:
 Elektricky polohovací postele (od 25 K /den)
 Antidekubitní matrace pro prevenci proleženin 
 Klozetová k esla 
 Invalidní vozíky 
 Elektrické zvedáky do vany

P j ovné od 5 K /den

K PRODEJI:
 Repasované pom cky za ak ní ceny
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(Pokračování ze strany 5.)
Koupím
■ Pole v Měříně a okolí. Tel.: 
776 894 574.
■ Starší klavír nebo piáno v dob-
rém stavu. Tel.: 777 059 361.
■ Jawu – kývačku, bez SPZ. Tel. 
večer 732 900 335.
■ Srovnávačku s protahem tov. 
výroby. Tel.: 721 086 594.
■ Zvedání z desty za traktor 
a traktorovou vlečku, 5 tun, s TP 
a SPZ. Tel.: 721 086 594.
■ Staré lahve od piva a sodo-
vek s litými nápisy. Kontakt: 
slahev@seznam.cz, 607 757 590.
■ Velmi dobře zaplatím věci 
po německé armádě, pocházející 
z bývalé Bekovky. Boty kožené 
a kombinované s plátnem, s čelním 
i bočním šněrováním – vysoké, 
plátěné kalhoty, blůzy, čepice, 
košile, kabáty barvy pískové, ze-
lené a modré, dále koupím vaťáky, 
maskáče, letecké boty, kombinézy, 
kalhoty, blůzy s beranem, kukly, 
opasky, přezky, nášivky, odznaky, 
vyznamenání, helmy (i korkové), 
dýky, vysouvací nože, patrontašky, 
zbytky látek, knofl íky. Nabídněte 
i maličkosti, vše i silně poškozené. 
Nabídka platí stále, děkuji. Vladimír 
Kubát, Družstevní 41, VM. Tel.: 
723 531 154 – možno volat kdykoliv.
■ Řády, medaile, vyznamenání, sta-
ré odznaky, mince, bankovky, staré 
zbraně, pušky, pistole, šavle, kordy, 
dýky, vysouvací nože i neúplné. Dě-
kuji za zavolání. Tel.: 723 531 154.
Nemovitosti

■ Prodám byt 3+1 v OV blízko 
centra ve VM. Tel.: 777 824 822.
■ Prodám RD se zahradou v Mě-
říně. Sítě, 6 místn., cena dohodou. 
RK nevolat. Tel.: 721 845 475.

■ Prodám byt 3+1 v OV ve VM, 
zateplený, nová plastová okna, cena 
dohodou. Tel.: 773 290 617.
■ Prodám pozemek o výměře 
1 501 m2 v obci Lhotky u VM, 
vhodný na stavbu rodinného domu. 
Cena dohodou. Tel.: 737 343 861.
■ Prodám družstevní byt 3+1 
v přízemí. Zateplený, nová okna, 
cena dohodou. Tel.: 775 349 729.
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví na ul. Poštovní. Nabíd-
ky posílejte do redakce.
■ Prodám RD 1+1 v Netíně na 
opravu, 200 m2, 220.000 Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Prodám DB 3+1 Velké Meziří-
čí, Poštovní ul. Tel.: 732 162 146.
■ Prodám RD 4+1 v Křižanově, 
bez zahrady, studna, plyn, kou-
pelna, 2× WC, možno k bydlení 
i podnikání, hypotéka možná, cena: 
790.000 Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Prodám rod. domek 3+1, zahra-
da, stodola, Bezděkov u V. Bíteše. Jen 
vážným zájemcům. Tel.: 731 965 152.
Pronájem
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bezru-
čova. Hned. Tel.: 608 919 799.

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Pracovníka veřejných vztahů
s místem výkonu Městský úřad, Radnická 29/1, Velké Meziříčí a za-
řazením do 9. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem 

v ČR starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 
dobrá znalost českého jazyka,

● vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou,

● znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, Outlook),
● řidičský průkaz skupiny B,
● iniciativa a komunikativnost, spolehlivost, fl exibilita, samostat-

nost,
● dobré vyjadřovací schopnosti.

Rámcová pracovní náplň:
● prezentace činnosti města ve vztahu k veřejnosti,
● tvorba a aktualizace webových stránek města.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která 
musí obsahovat tyto náležitosti: 
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-

tu, jde-li o cizího státního občana,
● datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odbor-

ných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích stát-

ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem,

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 11. 8. 2009 do 
12 hodin na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám tajemníka Ing. Stanislava Rosy
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběro-
vého řízení skartovány.

■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.

■ Pronajmu byt 2+1 ve VM, 
klidná část města, nedaleko od 
centra. Volný ihned, zařízený. 
Tel.: 605 515 657.

■ Pronajmu byt 3+1 v OV blíz-
ko centra ve V. Meziříčí. Tel.: 
777 824 822.

■ Hledám pronájem bytu, 
dlouhodobě, ve Velkém Meziří-
čí a okolí. Tel.: 604 199 999.

■ Pronajmu garsonku 29 m2 bez 
koupelny (možnost sprchového kou-
tu) ve Vel. Meziříčí. Tel.: 732 411 587.
■ Hledám pronájem garáže na ul. 
Výsluní. Tel. po 17. h 721 096 410.
■ Pronajmu velký byt 2+1 v klid-
né části VM, zahrada a parkování. 
Cena 5.500 Kč + energie. Tel.: 
776 886 576.
■ Pronájem v rodinném domě, 
1–2 osoby. Tel.: 604 419 483.
■ Pronajmu byt 3+1, termín 09/09, 
částečně zařízen. Tel.: 608 882 252.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk 
v Čechových sadech, se zařízením 
nebo bez, volný od 1. 9. 2009. Pouze 
solidní jednání. Tel.: 774 669 380, 
777 149 040 (pouze SMS).
■  N a b í z í m  u b y t o v á n í  v e 
dvoulůžkových pokojích, vybavená 
kuchyně včetně nád obí, koupelna, 
WC – společné. Tel.: 723 531 154.
Různé
■ Hledám přítelkyni pro trvalý 
vztah. Jsem rozvedený s vyřešenou 
minulostí, 52/180/75, milovník příro-
dy, rád cestuji a zajímám se o historii. 
Zn. Mít pro koho žít. Tel.: 723 787 879.
■ Muž 64 roků bez závazků hledá 
osamělou ženu pro dobré přátelství, 
na věku moc nezáleží. Značka: samo-
ta tíží. Nabídky zasílejte do redakce.
■ Nabízím tři volná místa každý 
den autem do Brna (centra) odjezd 
kolem 7.15. Tel.: 608 639 026.
■ Nabízím dlouhodobé celodenní 
i krátkodobé hlídání vašeho dítěte 
(dětí) přes víkend, týden i v nočních 
hodinách, pomoc v domácnosti či na 
zahradě. Jsem vysokoškolačka, mám 
zkušenost v oboru, praxi s dětmi 
všec h věkových kategorií. Spoleh-
livost zaručena. Tel.: 739 672 508.
■ Ozve se osamělý důchodce, kte-
rý vlastní byt a rád by k sobě uvítal 
dobrou a spolehlivou důchodkyni, 
hospodyni. Domácí typ, na celý 
společný život. Jen vážné nabídky 
do redakce. Odepíši všem.
■ Kdo si objednával dřevěné bri-
kety u rodinné fi rmy z Rudíkova, 
složil zálohu a do dnešního dne 
nemá přes neustálé urgence ani bri-
kety ani peníze, ať se přihlásí na tel. 
775 385 851 ve věci společného po-
stupu a vymáhání dlužných částek.

■ Doučím zodpovědně, pro-
fesionálně a s laskavým pří-
stupem přes prázdniny FYZ, 
MAT a základy AJ, rozsah 
učiva – ZŠ. Tel.: 774 621 703.

■ Je mi 29 let, hledám dívku k se-
známení, samota je zlá. Jsem čás-
tečně inv. důchodce, mám rád jízdu 
na kole, nekuřák. Meziříčsko, Tře-
bíčsko. Tel. i SMS 737 748 402.
Daruji
■ Tříletého čistokrevného maďar-
ského ohaře, tomu, kdo má velkou 
zahradu a dobré zacházení se zvířa-
ty. Dobrý hlídač. Spěchá – stěhování 
do velkoměsta. Zájemci ozvěte se na 
číslo 566 520 154+154 hlavně večer.
■ Štěňata kříženců zlatého a labra-
dorského retrívra. Tel.: 736 436 206.
■ Daruji zakrslé králíčky stáří 
6–8 týdnu. Tel.: 737 262 842.

Zprávy z jednání Rady města z 1. 7. 2009
(Pokračování ze strany 2.)

 f) Zdroj: 43 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 23 tis. Kč – § 4399 org. 80 náklady na odměnuTech-
nickým službám VM za koordinaci a výkon trestu obecně prospěšných 
prací na základě mandátní smlouvy do konce roku 2009
   20 tis. Kč – § 4399 org. 80 náklady na odměnu Tech-
nickým službám VM spojenou se zajištěním veřejné služby dle záko-
na o hmotné nouzi na základě mandátní smlouvy do konce roku 2009
 g) Zdroj: 200 tis. Kč – § 6409 org. 309 rezerva místní části 
Mostiště
  Rozdělení: 200 tis. Kč – § 3632 oprava hřbitovní zdi u kostela 
v místní části Mostiště

 8. Rada města:
– souhlasila se zavedením institutu veřejné služby ve Velkém Meziří-
čí dle ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby obce

– schválila uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Velké Meziříčí 
a Technickými službami VM, s. r. o., dle návrhu

– pověřila vedoucí OZSV MěÚ Velké Meziříčí zajištěním organizace 
výkonu veřejné služby, včetně uzavírání smluv o výkonu veřejné 
služby a kontroly výkonu veřejné služby

 9. Rada města souhlasila s výměnou bytu v DPS na ulici Strmá Velké 
Meziříčí, dále souhlasila s přidělením bytu v DPS na ulici Strmá, 
Velké Meziříčí.

10. Rada města ve smyslu § 39 b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, udělila předchozí souhlas Základ-
ní škole Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizaci na základě 
její žádosti z 18. 6. 2009, s přijetím účelově určeného daru – plastových 
krabiček pro žáky prvních tříd v hodnotě cca 2.000 Kč, Městské 
knihovně Velké Meziříčí na základě její žádosti z 22. 6. 2009, s přijetím 
účelově určeného daru pro místní knihovnu Mostiště – 83 knih a Ma-
teřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci s přijetím účelově 
určeného daru – částky 1.000 Kč pro zahradní slavnost v MŠ Mírová.

11. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prosto-
ru ve 4. nadzemním podlaží objektu na Náměstí 79/3, Velké Meziříčí za 
účelem zřízení a provozování relaxačního studia. Úhrada energií bude 
hrazena měsíčními zálohami. Rada města dále souhlasila s prodloužením 
nájemního vztahu k bytu č. 1 v ulici Podhradí na dobu určitou 6 měsíců.

12. Rada města souhlasila se zpracováním Studie proveditelnosti techno-
logického centra a pověřila vedoucího odboru správního ing. Josefa 
Švece předložit na zasedání Zastupitelstva města v měsíci září kon-
cepční materiál k budování technologického centra a vzdělávání úřed-
níků a politiků – pro potřeby Městského úřadu Velké Meziříčí, organi-
zací zakládaných nebo zřizovaných městem Velké Meziříčí a pro po-
třeby obcí v území ORP Velké Meziříčí a jimi zřizovaných organizací.

13. Rada města souhlasila s výpůjčkou tělocvičny na pravidelnou zájmovou 
činnost v Hasičské zbrojnici Velké Meziříčí pro Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí na školní rok 2009/2010. Dále Rada města souhlasila s výpůjč-
kou Hasičské zbrojnice Velké Meziříčí pro Dům dětí a mládeže Velké 
Meziříčí na nepravidelnou zájmovou činnost na školní rok 2009 – 2010.

14. Rada města souhlasila s použitím znaku města Velké Meziříčí v no-
vém logu oddílu házené při místní TJ Sokol Velké Meziříčí.

Zprávy z jednání Rady města z 15. 7. 2009
 1. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě mezi 

městem a vlastníkem pozemků, které tvoří skládku TKO v k. ú. Pet-
ráveč, Lesy ČR, který bude řešit neúčtování 19% DPH k nájemnému, 
neboť předmětné pozemky neslouží k podnikání.

 2. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 a) Zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 10 tis. Kč – § 3632 vypravení pohřbu v květnu 2009
 b) Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3330 dotace pro Římskokatolickou 
      farnost Velké Meziříčí
  Účel:    náklady na projekt Toulky velkomezi-
      říčským děkanstvím
 c) Zdroj:  6 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  6 tis. Kč – § 2141 vrácení neoprávněně vyměřené 
      pokuty vč. nákladů řízení na odboru 
      obecního živnostenského úřadu
 d) Zdroj:  5 tis. Kč – § 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 5269 přeprava materiální pomoci při
      povod ních do Jeseníku nad Odrou
 e) Zdroj: 50 tis. Kč – § 6409 org. 310 rezerva m. č. Olší n. O.
  Rozdělení: 50 tis. Kč – § 3745 úprava veřejného prostranství
 f) Zdroj: 32 tis. Kč – pol. 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF
    6 tis. Kč – pol. 1335 popl. za odnětí pozemků 
      plnění funkcí lesa
   57 tis. Kč – § 3769 ost. správa v ochr. ŽP – přijaté 
      sankční platby
    0,5 tis. Kč – § 2369 ost. správa ve vod. hospodářství

 3. Rada města schválila uzavření smlouvy o provádění auditorské čin-
nosti – přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2009 
se společností AV-AUDITING, spol. s r. o. se sídlem Pardubice.

 4. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na radarový měřič 
rychlosti mezi městem Velké Meziříčí a obchodní společností DOSIP, 
s.r.o., Třebíč a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.

 5. Rada města souhlasila s opětovným zavedením zastávky Oslavická 
– škola v 10.50 hodin na spoji č. 9, linky č. 845202 MHD autobusové 
nádraží – Draka Kabely a s obnovením provozu od 1. 8. 2009.

 6. Rada města souhlasila s obsazením bytů na ul. Čermákova, Pionýrská, 
Nad Sv. Josefem, Novosady a v Jirchářích podle návrhů bytové komise.

 7. Rada města souhlasila se zvýšením regulovaného nájemného s účin-
ností od 1. 1. 2010:
měsíční nájemné z ubytovacích jednotek na ulici Uhřínovská 
540/20 ve Velkém Meziříčí z 15,00 Kč/m2 + zařizovací předměty na 
18,00 Kč/m2 + infl ační doložka,
měsíční nájemné v bytech DPS Komenského 6/6 a Strmá 1050/2, 
Velké Meziříčí s nájemními smlouvami do 31. 7. 2006 z 28 Kč/m2, 
v bytech DPS Komenského 6/6 a Strmá 1050/2, Velké Meziříčí 
s nájemními smlouvami po 1. 8. 2006 z 28 Kč/m2 + infl ační doložka 
a v bytech DPS Zd. Vorlové 2001, Velké Meziříčí z 28 Kč + zařizovací 
předměty na 34 Kč/m2 + infl ační doložka,
měsíční nájemné s regulovaným nájemným z 33,79 Kč/m2 + zařizo-
vací předměty na 48 Kč/m2 a bez zařizovacích předmětů
měsíční nájemné v bytě na adrese Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí 
z 34,68 Kč/m2, v bytě na adrese Sokolovská 470/13, Velké Meziří-
čí z 35,94 Kč/m2 a v bytě na adrese Školní 2005, Velké Meziříčí 
z 35,98 Kč/m2 na 45 Kč/m2 a bez zařizovacích předmětů.

 8. Rada města souhlasila s úpravou hodinové sazby za pronájem tělocvi-
čen, učeben PC a běžných učeben v základních školách od 1. 9. 2009 
dle předloženého návrhu.

 9. Rada města souhlasila s darováním nepotřebného nábytku z MěÚ 
po potřeby Sociálních služeb VM, Zdenky Vorlové, Velké Meziříčí.

10. Rada města souhlasila s poskytnutím fi nančního daru od společnosti 
SATT, a. s. Žďár nad Sázavou ve výši 60 tis. Kč příspěvkové organiza-
ci Muzeum Velké Meziříčí na zajištění kulturní akce Manévry, která 
se uskuteční na zámku ve Velkém Meziříčí ve dnech 5. a 6. 9. 2009.

Ing. František Bradáč, starosta

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Volejte zdarma 800 100 576.
Vyplatíme i vaše dluhy,
exekuci či hypotéku.
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Blahopřání

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování

Poděkování

Vzpomínky

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

Připravujeme na podzim 2009
Sobota 5. září 2009

Soutěž

AKCE JUPITER CLUBU 2009

Permanenteky v prodeji, cena 800, 750 a 700 Kč.
Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001,
566 782 005 nebo na programovém oddělení JC.

Úterý 22. září 2009 v 19.30 hodin

ve 22.00 – vystoupení skupiny ABBA STARS

Pátek 11. září 2009 v 19 hodin, koncertní sál
Koncert operního zpěváka

HOSTÉ: Olga Jelínková (soprán), Richard Pohl (piano)
Již tradiční festival Jakub Pustina a jeho hosté se zastaví na jedné z pat-
nácti zastávek i ve Velkém Meziříčí. V rámci tohoto festivalu pěvec Jakub 
Pustina představuje lidem operu, jak ji neznají, a to zábavným a neotřelým 
způsobem. Také představuje špičkové mladé umělce a umělkyně, tou 

letošní bude česká sopranistka Olga Jelínková. 
Barytonista Jakub Pustina je absolventem Mistrovských pěveckých kurzů 

Petera Dvorského a dalších. 
Sopranistka Olga Jelínková vystudovala Pražskou konzervatoř 
u prof. A. Denygrové a poté AMU v Praze u prof. M. Podskalského. Je 
také absolventkou Mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvorského – SK 
a Richarda Sigmunda – IT. Vystupuje v roli Rosiny (G. Rossini, Il barbie 
di Siviglia), Královny noci (W. A. Mozart, Die Zauberfl öte) a dalších.

Vstupné: Dospělí 140 Kč, studenti a důchodci 90 Kč
Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Úterý 15. září 2009 
Zábavný pořad

s Františkem Nedvědem a Josefem Náhlovským
Vstupné: 200 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Čtvrtek 1. října 2009 v 19.30 hodin, kinosál
Zábavná talk show

s Evou Holubovou, Bohumilem Kleplem a hostem
Vstupné: 240 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 22. července 2009

Pátek 23. října 2009, v 19.30 hodin, velký sál
Koncert

se skupinou Adama Pavlíka
Vstupné: 300 Kč, 250 Kč

Prodej a rezervace vstupenek od 2. září 2009

Středa 4. listopadu 2009

s Ivanem Mládkem, Lenkou Plačkovou, Milanem Pitkinem a dalšími

Středa 9. prosince 2009
Předvánoční koncert

Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 26. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Úterý 3. listopadu 2009 v 19.30 hodin

Říjen 2009 – termín bude upřesněn

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 14. září 2009, ukončení do 23. ledna 2010
Uzávěrka přihlášek 11. září 2009
V rámci výuky: 13 lekcí – 1× v týdnu –vždy v pondělí, 
(kromě 28.9. 2009, 16. 11. 2009 – nejsou)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie, Střední škola řemesel a služeb, 
ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Gymnázium,, Střední škola řemesel a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby
Cena celého kurzu: 850 Kč. Lze se přihlásit se třídou i individuálně. 
V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, barevná prodlou-
žená a závěrečný ples. Platba v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo 
hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu, tel. 566 782 004, 
566 782 005, otevřeno po – pá 8 – 16 hodin nebo na www.jupiterclub.cz 
v sekci kurzy – taneční.

V sobotu 25. 7. 2009 oslaví svoje 
80. narozeniny pan 
Bohumil Šmíd 
z Měřína. 

Do dalších let hodně zdraví, po-
hody, potěšení z hraní na varhany 

a malování obrazů přejí
děti Marie a František,

šest vnuček a dvě pravnoučata. 

Již nemůžeme Ti blahopřát,
jen kytičku květů na hrob Ti dát
a s láskou vzpomínat.
Dne 14. července by se dožil 80 let 
náš milovaný tatínek a dědeček, 
pan 
Václav Štěpánek 
z Laviček. 

Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 17. 7. uplynul smutný rok od 
úmrtí manžela, tatínka, dědečka, 
bývalého výpravčího ČD, pana 
Bohuslava Málka.

S láskou stále vzpomínají
manželka Alena,

děti Alena a Jiří s rodinami.

Dne 21. července by se dožil 80 let 
pan
Antonín Skryja
z Laviček,
horník, nositel nejvyšších státních 
vyznamenání za dlouholetou práci 
v uranových dolech.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Tichou vzpomínkou uctíme dne 
27. 7. 2009 patnácté výročí úmrtí 
naší drahé a milované maminky 
a babičky, paní
Zdeňky Veselé
z Velkého Meziříčí.
S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcera Zdeňka s rodinou
a syn Jiří s rodinou. 

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli dne 3. 7. 2009 
rozloučit s naším manželem, tatín-
kem a dědečkem, panem
Josefem Slabým
z Velkého Meziříčí.

Manželka a dcera s rodinou

Děkuji neznámému nálezci, který začátkem měsíce července našel 
svazek klíčů a odevzdal jej na MěÚ. Jsem rád, že poctivost vyhrála nad 
lhostejností. Děkuji Vám!                                                                   -bzj-

Skautské středisko Rájec-Jestřebí děkuje touto cestou panu Kuřátkovi 
(fi rma JK Cyklo) za nezištnou pomoc při opravě zásobovacího kola na 
tábořišti v Uhřínově v době jeho pracovního volna.

Zdeněk Svoboda, vedoucí střediska

Dne 2. 8. 2009 vzpomeneme nedo-
žitých 80 let pana
Jaromíra Krejčího,
k t e r ý  o d e š e l  n a  v ě č n o s t 
16. 9. 2007. 

Za tichou vzpomínku
jménem rodiny děkuje manželka.

Rezervace na tel. čísle 566 782 004, 566 782 001 nebo na programovém 
oddělení JC

Změna programu vyhrazena!

KINO JUPITER CLUB VM
ČERVENEC – SRPEN 2009

Středa 22. ve 20 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI
Od autora Šifry mistra Leonarda.
Když Langdon objeví důkazy o znovuobnovení starověkého tajného bra-
trstva známého jako Ilumináti – nejmocnější tajné organizace v historii 
– také čelí smrtelnému nebezpečí, které ohrožuje nejnenáviděnějšího 
nepřítele této tajné organizace: katolickou církev. Když se Langdon dozví, 
že hodiny na nezastavitelné časované bombě, kterou představují Ilumináti, 
pořád tikají, odlétá do Říma, kde spojí své síly s Vittorií Vetra, krásnou 
a záhadnou italskou vědkyní. Langdon a Vetra se vydávají na nepřetržitou 
cestu a dobrodružstvím nabitou honičku odehrávající se mezi zapečetě-
nými kryptami, nebezpečnými katakombami, opuštěnými katedrálami 
a dokonce do srdce nejuzavřenějšího trezoru na světě.  Drama, thriller, 
USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 77, 79 Kč 140 minut
Pátek 24. v 19 hodin, sobota 25. ve 20 hodin
NOC V MUZEU 2
V muzeu Smithsonian institutu ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli 
domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma ve svých postelích… přesto 
je v „prázdném“ muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry je zata-
žen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém ožívá sama historie. 
V druhém pokračování akčně-dobrodružné komedie musí Larry čelit bitvě 
tak rozsáhlé, že se může odehrávat jen v rozlehlých chodbách největšího mu-
zea na světě. Larry se musí pokusit zachránit své neživé přátele, kteří se náhle 
ocitli v ohrožení mezi dalšími muzejními skvosty, jež – od slavných obrazů 
na stěnách po vesmírné lodě v halách – náhle dostaly svůj rozum. V hlavní 
roli Ben Stiller. Rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 107 minut
Úterý 28. ve 20 hodin
PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA BUTTONA
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví o sympatickém 
padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je se svým životem spokojený 
a navíc se nedávno zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však 
místo stárnutí začíná mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času 
obrátí. Protože prožívat svůj život v opačném směru a mládnout vedle své 
pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně normální. Mysteriózní, romantické 
drama USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 159 minut
Středa 29. ve 20 hodin
TERMINÁTOR SALVATION
Johnu Connorovi je souzeno vést lidský odboj proti Skynetu a jeho 
armádě terminátorů.
Film „Terminator Salvation“ je zasazen do post-apokalyptického roku 
2018. Christian Bale hraje Johna Connora, muže určeného osudem k tomu, 
aby vedl lidský odpor vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Akční 
sci-fi  USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 116 minut
Pátek 31. ve 20 hodin
GRAN TORINO
I mezi cizími můžete objevit své lepší já.
Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského, 
který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí. 
Musí se konfrontovat jak se sousedy rozličného etnického původu, tak 
se svými hluboce zakořeněnými předsudky. 
Drama USA, Austrálie, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
C. Eastwood, R. Lorenz, Bill Gerber. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 117 minut
Sobota 1. ve 20 hodin
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Jste výjimkou nebo pravidlem?
Greg Behrendt a Liz Tuccillová, konzultant a scenáristka seriálu Sex ve 
městě, napsali knížku, která natvrdo a na rovinu podává pravdu o mu-
žích. Film Až tak moc tě nežere je natočený podle této knižní předlohy.  
Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. V hlavní roli 
B. Affl eck, D. Barrymore, Jeniffer Aniston.
Vstupné: 64, 66 Kč 129 minut

Děkuji mladé paní a pánovi za pomoc při hledání ztracené peněženky 
před Penny (Plus) v pondělí 20. července ráno. Starší pán, který ji našel, 
nález popřel, ale mladí lidé ho usvědčili. Děkuj vám mnohokrát!            -mk-



Vlastivědná a genealogická společnost
Občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí

Plán přednášek na II. pololetí r. 2009
Den: úterý ve 14.30 hodin Místo: JC, vestibul kina

Datum P/B/V Předmět přednášky – besedy Kdo přednáší
25. 8. přednáška Ostrůvek vzpomínek Karla Pokorná
 8. 9. přednáška Thajsko Libor Smejkal
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Navštivte věž kostela
Věž kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí je od prvního června 

otevřena veřejnosti. 
Navštívit ji můžete od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli od 

13 do 17 hodin, a to až do konce srpna. Vstupné je 10 korun za osobu.
Vedle zajímavého pohledu na město a okolí z ochozu, který je ve 

výšce čtyřiatřicet metrů, cestou nahoru upoutá i obnovená výstava. Ta 
je věnována městu a jeho dominantám zachyceným na devětadevadesáti 
historických fotografi ích. Připravilo ji zdejší muzeum.            -mrs-

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí a Jiří Smolík 
vás zvou na taneční večer s melodiemi 50.–80. let

Pátek 31. 7. zábava se skupinou Start, začátek ve 20 hodin,
v sobotu 1. 8. zábava se skupinou Oldies but Goldies,

začátek ve 20 hodin.
Pouťové atrakce, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice.

Jupiter club, s. r. o. Velké Meziříčí
pořádá ve čtvrtek 30. července 2009

Skupina

24. 7. Lipník
25. 7. Rokytnice – koupaliště
 (za deště sokolovna)
26. 7. Kamenice – pouťová
 1. 8. Hartvíkovice – Miss Pláž
 7. 8. Vranovská přehrada 
 – Oslnovice, Panel – 
 Chmelnice
 8. 8. Nárameč – Doubí

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin.
Určeno pro žáky od 12 do 15 let. Vstupné 35 Kč.

V první části večera koncert.
Hraje: JUPITER
Pátek 25. září 2009, velký sál JC, začátek ve 20 hodin

v sobotu 1. srpna 2009 od 20 hodin na výletišti ve Lhotkách.
Zvou myslivci.

SKI Klub Velké Meziříčí ve spolupráci s Jiřím Smolíkem
si vás dovolují pozvat na

Myslivecké sdružení Lhotky srdečně zve na místní výletiště 
v neděli 9. srpna 2009 v 15 hodin na koncert dechové hudby

Pořadem provází lidový vypravěč Pavel Kopecký z Pardubic. 
Od 19 hodin taneční zábava. Občerstvení: srnčí guláš, myslivecká 

klobása, pití všeho druhu. Vstupenky jsou slosovatelné. 

v neděli 6. září 2009 ve 14 hodin.
K tanci a poslechu zahraje na pódiu a parketu před skibarem

skupina Jupiter.
Vstupné 50 Kč. 

SKI klub Velké Meziříčí s kapelou Na šikmé ploše
vás zvou na

29. 8. 2009 ve 20 hodin před skibarem.
Návštěvníci ve stylovém oblečení

(pončo, sombrero) mají vstup zdarma.

Jménem pořadatelů „dnes již kultovního open air festivalu“ (Lacca 
– zpěvák Bad Victim ) Fajtfest bych velice rád poděkoval všem, kteří 
se jakýmkoli způsobem podíleli na této bezesporu parádní akci – spolu-
pořadatelům Bobovi a Despouovi, Jirkovi Pálkovi za Ski klub, bez jehož 
pomoci by tato akce stěží proběhla, Peťovi Šitkovi za velice povedené 
internetové stránky, kapelám za předvedené výkony, Radě města za 
umožnění této akce, zvukařům za výborné ozvučení, všem barmanům 
a obsluze, Spajdýmu za prodávání cd a trik, holkám u vstupu, Ploťovi 
a Bad Victim za půjčení aparátu, klukům od Harracha za výpomoc, hasi-
čům a městské i státní policii, která byla připravena v případě jakéhokoli 
problému. Nakonec však nebyla vůbec třeba, protože se nevyskytl ani 
náznak problému, tudíž bych tímto poděkoval hlavně vám (a nebylo vás 
zrovna málo), kteří jste se této akce zúčastnili a vytvořili tak perfektní at-
mosféru obou dní. Také děkujeme týdeníku Velkomeziříčsko za mediální 
podporu. Nakonec musím poděkovat i nebesům, že i přes sobotní vydatný 
déšť se nakonec umoudřila a mohl tak proběhnout krásný rockový večírek. 
Již teď si troufám říct, že se všichni těšíme na další ročník.

S pozdravem za pořadatele Standa.

Poděkování

Obec Dolní Heřmanice
pořádá v sobotu 15. 8. 2009 v 16 hodin v přírodním areálu

1. Heřmanickou dechovku
Hraje: Stříbrňanka, Bítešská kapela, Bobrůvanka, Muzikanti 

Ladislava Prudíka
Pořadem provází Karel Hegner.

Večer bude pokračovat tancem a veselicí.
Občerstvení zajištěno, akce se koná za každého počasí.

Vstupné 100 Kč
Mediálním parterem akce je týdeník Velkomeziříčsko. 
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ZHODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZONY FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ – I. část
Nedávno skončená fotbalová sezo-
na 2008/2009 přinesla velkomezi-
říčskému klubu mnoho úspěchů. 
Tři první místa, tři druhá, další 
výborná umístění a žádný sestup. 
Všech dvanáct týmů se činilo, 
kromě přípravky 1999, která hrá-
la okresní přebor, v krajských 
a vyšších soutěžích. Čím byli naši 
fotbalisté mladší, tím byly jejich 
výsledky lepší.
Áčko před sezonou postoupilo 
z předkola do Poháru Českomo-
ravského fotbalového svazu, po pe-
naltovém rozstřelu se přes FC Žďas 
Žďár nad Sázavou probojovalo 
do druhé kola a U Tržiště se po-
prvé v historii klubu představilo 
prvoligové mužstvo. SK Dynamo 
České Budějovice vedlo před neu-
věřitelnou návštěvou 900 diváků po 
vyrovnaném poločase 0:1, domácí 
bojovali, ale konečnou porážku 
0:4 neodvrátili. Moravskoslezskou 
divizi áčko nakonec udrželo a za 
necelý měsíc si ji zahraje již popáté 
za sebou. Desáté místo bylo ústu-
pem z loňské slávy (5. místo), tým 
se musel vyrovnat s odchody mno-
holetých opor, trápil se střelecky 
a domácí zápasy mu nevycházely 
jako v minulosti. Na druhou stra-
nu se do něj podařilo zapracovat 
další odchovance, kteří na podzim 
zářili v béčku a na jaře už patřili 
do stabilního kádru áčka. Benfi ka 
tak opět splnila svůj účel. Jejím 
předsezonním cílem byl postup 
do krajského přeboru, ale utekl jí 
o pouhé dva body. I tak je druhé 
místo v A třídě nejlepším umístě-
ním velkomeziříčského B týmu ve 
stotříleté historii klubu.
Výbor FC Velké Meziříčí si na jaře 
roku 2003 stanovil jeden dlouhodo-
bý cíl. Maximálně podporovat mlá-
dežnický fotbal a vychovávat mladé 
hráče, aby se v budoucnu naše týmy 
skládaly převážně z vlastních hrá-
čů. Díky dlouhodobé a systematic-
ké práci jsme se k tomuto cíli hodně 
přiblížili. Starší i mladší dorostenci 
obstáli v náročné soutěži a ve třetí 
divizní sezoně se pokusí vylepšit 
dosaženou osmou, respektive de-
vátou pozici. Velkou radost nám 
udělali žáci. Postupem z Krajského 
přeboru Vysočiny do Moravsko-
slezské žákovské divize završili 
starší žáci A úsilí celé generace 
funkcionářů, trenérů a rodičů. Ale 
krajský přebor budeme hrát i v nové 
sezoně, protože B mužstvo vyhrálo 
1. A třídu a rovněž postoupilo. 
Mladším žákům A utekla první 
příčka o dva body, B tým si zvykal 
na náročný přechod do žákovských 
kategorií. Také čtyři nejmladší 
týmy nezahálely. Chlapci ročníku 
narození 1998 získali stř íbrné 
medaile za druhé místo v přeboru 
starších př ípravek, „devadesát 
devítky“ vyhrály okresní přebor, 
o rok mladší kluci obsadili čtvrté 
místo v krajském přeboru mladších 
přípravek a nejmladší potěr, ročník 
narození 2001 a mladší, vyhrál 
miniligu.
Klub v uplynulé sezoně úspěšně 
uspořádal jednu z dvanácti skupin 

E.ON ČR Junior Cupu 2009 pro 
hráče věkové kategorie do 10 let 
a již 6. ročník mezinárodního 
turnaje přípravek a je třeba vy-
zvednout úsilí všech při pořádání 
těchto fotbalových akcí. V říjnu si 
připomeneme pětileté výročí ote-
vření hřiště s umělou trávou, která 
nám přinesla možnost celoročního 
hraní a trénování, a to se úročí 
v dobrých výsledcích všech našich 
mužstev.
Další sezona bude velmi náročná. 
Budeme chtít udržet dobyté mety 
a př itom ustát f inanční nouzi. 
Sportovní kluby jsou dnes těžce 
zkoušeny současnou ekonomickou 
situací a nebýt podpory Města Vel-
ké Meziříčí, rodičů a sponzorů, ne-
mohli bychom soutěže ani přihlásit. 
Děkujeme všem trenérům a hráčům 
za výbornou sezonu a vzornou re-
prezentaci klubu a přejeme jim, ať 
se jim v nadcházejícím ročníku opět 
daří. Jedeme Velmez jedeme!

Radovan Necid,
místopředseda FC Velké Meziříčí
1. Muži A (divize, skupina D)

Čtvrtá divizní sezona
V srpnu 2008 nastoupilo naše áčko 

do své čtvrté divizní sezony. Cíl 
pro soutěžní ročník 2008/2009 byl 
stanoven jasně: obhájit pátou pozici 
z loňské sezony a doma hrát lépe než 
na jaře. „Chceme hrát tak, abychom 
byli spokojení my, hráči, i diváci,“ 
říkal k tomu trenér Karpíšek. „Uvi-
díme, jak se nám bude dařit. Každo-
pádně minulá sezona byla povedená 
a my bychom na ni chtěli minimálně 
navázat,“ dodal trenér.
Po pěti letech u toho nebyl kanonýr 
Lukáš Staněk, který odešel na hos-
tování do Humpolce. „Staňka musí 
nahradit celé mužstvo, ale bude to 
velmi těžké,“ řekl na margo střelce 
druhý z trenérského dua Roman 
Kotol. Staněk za Velmez v pěti 
sezonách nastřílel v mistrovských 
utkáních úctyhodných 128 branek! 
Střelců jeho kvalit se mnoho nerodí. 
„I když jsme se i předtím snažili 
nehrát všechno na Staňka, tak to 
byl náš klíčový hráč. Dával hodně 
gólů. Teď budeme muset hrát jinak. 
Vlastně se to podobá problému 

reprezentace, která přišla o Jana 
Kollera,“ dodal kouč Karpíšek.
Při hledání posil na novou sezonu 
se tak logicky vedení klubu zamě-
řilo hlavně na útok, ale dlouho se 
nedařilo nikoho přivézt. Nejdříve 
se rozplynula možnost angažo-
vání bývalého střelce třetiligové 
Bystrce, divizních Hrušovan a teď 
Ráječka Jana Karáska, kterého 
ovšem vedení SK Olympie Ráječko 
nepustilo. Následoval stejný scénář 
v případě Petra Adamce, hráče 
Pelhřimova, Jan Karásek ze Žďáru 
dal před svým bývalým klubem 
přednost Třebíči, nedopadlo ani 
jednání s Janem Veselým (loni 
hrál druhou ligu v Jihlavě), jenž 
upřednostnil třetí nejvyšší soutěž 
před čtvrtou a z Břeclavi zamířil 
do Kroměříže.
A tak se jedinou posilou do útoku 
stal hráč Nedvědice Michal Hav-
líček, který léta úspěšně spolupra-
coval s kanonýrem SK Bystřice 
n. P. Holým a o jehož služby stál 
i nováček ze Ždírce. Obranu přišel 
na roční hostování vyztužit hráč 
Rostexu Vyškov Martin Fober, jenž 
měl na kontě pár prvoligových startů 

za Drnovice, na půl roku se také 
z Vyškova vrátil záložník Jan Pánek. 
Z Velké Bíteše na půlroční hosto-
vání přišli záložník Ondřej Loup 
a útočník Vít Kratochvíl, hostování 
v tamním Spartaku ukončil náš hráč 
Lukáš Berka. Nakonec se klubu 
podařilo také domluvit s Hartvíko-
vicemi na hostování brankáře Jana 
Trnavského a přes „velký odpor“ 
Palavanu Bavory také hostování 
Jaroslava Kolečkáře, útočníka 
Bohdalic, jenž v posledních sezoně 
hrál v barvách Sokola Dědice jiho-
moravský krajský přebor.
Podzim si naši příznivci moc neužili 
a po něm v klubu nepanovala spo-
kojenost. Zahájení sezony obstaral 
domácí zápas s Protivanovem s tra-
dičním výsledkem s tímto soupeřem 
– prohrou 1:2. Následovala šťastná 
výhra 3:2 v Rousínově a další do-
mácí prohra s Líšní, a tak se dobré 
a špatné výsledky střídaly po celý 
podzim. Nedařilo se doma a hráči 
to samozřejmě cítili. Mužstvo bylo 

mladé, psychicky náchylnější, často 
chybovalo a téměř polovinu gólů 
soupeřům nabídlo jako na zlatém 
podnose. Přitom herně nepropadalo, 
ale výsledkově mu zápasy nevy-
cházely. Tým se na konci podzimu 
ocitl s pouhými devatenácti body na 
devátém místě tabulky, což pro hrá-
če, trenéry, ani pro vedení rozhodně 
nebyl příjemný pohled.
Přesto si Velmez hrozbu sestupu 
nepřipouštěl. „Co nejdříve bychom 
se na jaře rádi odpoutali od týmů 
namočených do záchrany a dostali 
se do společnosti první poloviny ta-
bulky,“ tvrdil v zimě trenér Roman 
Kotol. Tým zahájil přípravu 12. 
ledna, vše absolvoval v domácím 
prostředí na umělé trávě a v tělo-
cvičně. Stejně tak odehrál všechna 
přípravná utkání na domácí půdě, 
s výjimkou zápasu s FC Vysočina 
Jihlava B.
V kádru došlo proti podzimu opět 
k zásadním změnám. Z týmu odešla 
„vyškovská trojka“, stoper Tomáš 
Galia odešel do Rousínova, záložník 
Jan Pánek do B třídních Bohdalic 
a obránce Martin Fober do Drnovic. 
Útočník Michal Havlíček ukončil na 

vlastní žádost hostování z Nedvě-
dice, ovšem nejvýraznější ztrátou 
pro A tým bylo přerušení činnosti 
kapitána Jiřího Horta. Jirka změnil 
zaměstnání a náročná práce mu neu-
možňovala v týdnu trénovat, a proto 
se rozhodl pro působení v B týmu. 
„Teprve mistrovská utkání ukáží, jak 
se s tím mužstvo vyrovná. Přiznám 
se ale, že se trošičku bojím,“ svěřil 
se tehdy trenér Roman Kotol.
Vedení klubu přivedlo za odchozí 
hráče nové posily. Dva útočníky, 
Jana Karáska na hostování z Ráječka 
a Radka Durdu na hostování z HFK 
Třebíč. Jan Karásek působil v minu-
losti v divizních Hrušovanech, kde 
v soutěžním ročníku 2004/05 vyhrál 
krále střelců divize D. Radek Durda 
je také střelcem k pohledání, v před-
minulém ročníku nastřílel v divizi 
14 branek a výrazně tak pomohl 
Třebíči v záchraně. Na hostování 
přišli také dva obránci, stoper Jiří 
Brychta z Kohoutovic a Stanislav 
Klusák z Rájce-Jestřebí. Brychta 

měl odkopanou MSFL v Dolních 
Kounicích a později v Kohoutovi-
cích, jeho posledním působištěm 
byly Mutěnice. Stanislav Klusák 
kdysi hostoval v Hrušovanech 
(ještě z Bystrce), poté přestoupil do 
Rájce – Jestřebí. A dalšími novými 
tvářemi v kabině A týmu byli naši 
mladí hráči, kteří si svými výkony 
řekli o přeřazení z béčka. Útočník 
Jaroslav Dufek a společně s ním 
i záložník Libor Jedlička. Všichni 
noví hráči prokázali v testech svou 
kvalitu a důrazně si řekli o nasazení 
do základní sestavy. Příprava se 
týmu povedla, z devíti zápasů ani 
jeden neprohrál, byť hrál třikrát 
i s třetiligovými celky. Jedno tradič-
ní rčení se však otočilo a po solidní 
přípravě v jarní části platilo – lehko 
na cvičišti, těžko na bojišti.
Jarní část soutěže zhodnotil trenér 
Roman Kotol: „Díky velice dobré 
zimní přípravě a proto, že se po-
dařilo do mužstva zabudovat nově 
příchozí hráče (Brychta, Klusák, 
Karásek, Durda, Jedlička a Dufek) 
jsme očekávali lepší výsledky než na 
podzim. Po dobrém začátku s Rou-
sínovem, kdy jsme vyhráli 2:0, ale 
přišly slabší výkony a prohry v Líšni 
(1:3) a doma s Třebíčí (0:3). Po 
těchto dvou nepodařených utkáních 
jsme začali hrát daleko zodpovědně-
ji a mužstvo začalo získávat body 
a hlavně sebevědomí, které bylo 
strašně důležité v dalších těžkých 
utkáních. Celkem jsme sehráli 14 
utkání a získali v nich 16 bodů za 3 
vítězství, 8 remíz, jen 3 zápasy jsme 
prohráli. Tato statistika sice nazna-
čuje, že výsledkově jarní sezona 
nebyla úspěšná, ale z mého pohledu 
jsme sehráli hodně dobrých utkání, 
které jsme bohužel nedokázali 
dovést do vítězného konce.“ Ve vět-
šině utkání, která nakonec skončila 
remízou, Velmez vedl a vítězství 
ztratil až v posledních minutách. 
Pokud by v těchto utkáních získal 
tři body, bylo by celkové umístění 
mužstva daleko vyšší.
„Stalo se to v Otrokovicích, ve 
Vyškově, v Rájci. V zápase s Bos-
kovicemi jsme měli po celý zápas 
převahu, jen jsme ji nedokázali zú-
ročit. Velice dobrý výkon a dokonce 
možná vůbec nejlepší jsme podali 
v zápase proti Hulínu. Utkání bylo 
pro mužstvo strašně důležité a ví-
tězství vlastně znamenalo záchranu. 
Také domácí klání s Konicí mělo 
velice dobrou úroveň a dokázali 
jsme ho z nepříznivého stavu 0:2 
zachránit a vyrovnat. Ale stejně jako 
v dalších případech jsme toto utkání 
měli vyhrát. Nemůžu nepochválit 
mužstvo za výkon v Šardicích, kde 
jsme hráli velice dobře a takticky. 
Mužstvo zvládlo také těžká utkání, 
ve kterých se rozhodovalo o se-
stupujících z vyrovnané soutěže, 
v Rájci, ve Ždírci a s Boskovicemi,“ 
pokračuje v hodnocení trenér Kotol, 
který po utkání v Líšni přišel o své 
„dvojče“ na lavičce, kolegu Miro-
slava Karpíška.
„Odešel jsem sám, protože došlo 
k určité komunikační přestřelce 
a bariéře s určitou skupinkou hráčů. 

Nelíbilo se mi, jak s tím hráči začali, 
navíc jsem necítil ani podporu ze 
strany vedení. Proto jsem se v tomto 
okamžiku rozhodl, že bude nejlepší 
odejít,“ pronesl smutně nyní již 
bývalý kouč Velkého Meziříčí, kte-
rému se neodcházelo šťastně. „Chtěl 
jsem s kolegou Kotolem dovršit naši 
štaci. Smlouva nám končila v létě. 
V Meziříčí jsem byl spokojený, byli 
tam slušní lidé a je to dobrý klub. 
Jenže tento problém, který nastal, 
byl zřejmě dlouhodobější záležitostí 
a vygradoval až teď,“ necítil zášť 
Karpíšek.
Roman Kotol si vzal čas na roz-
myšlenou a nakonec se rozhodl ve 
Velmezu zůstat. Za své asistenty si 
vybral Kamila Krejčího a Kamila 
Průšu. Všichni jeho rozhodnutí 
přijali s povděkem a hráči se mu 
odvděčili svými výkony: „Výborné 
výkony určitě podávali do svého 
zranění v Otrokovicích Zdeněk Mu-
cha, po svém návratu z béčka a za-
členění do mužstva na pravé obraně 
Jirka Hort. Stopeři Patrik Mucha 
a Jirka Brychta byli skutečnými 
oporami a vlastně celá obrana včet-
ně Jardy Krejčího byla pro mužstvo 
nenahraditelná. František Pokorný 
společně s Ladislavem Němcem pa-
třili k hráčům, kteří mužstvo táhli.“
Mužstvu chyběl hráč, který by 
dokázal dát branku v rozhodujících 
minutách utkání, kdy se zápas lá-
mal: „Vyhráli bychom více utkání. 
I tak Vít Kratochvíl odvedl to, co 
jsme od něj požadovali. Stanislav 
Klusák se po špatném začátku 
rozehrál na postu defenzivního zá-
ložníka. Zklamáním pro mě naopak 
byly výkony útočníka Radka Durdy 
a hlavně lidský přístup Jana Karás-
ka. Osobně mě nejvíce překvapil 
Jarda Dufek, který se probojoval 
do základní sestavy a patřil k našim 
nejlepším hráčům. Jen kdyby doká-
zal být efektivnější! To ale doufám 
přijde se zkušenostmi,“ pokračoval 
kouč v rekapitulaci.
„Rád bych poděkoval všem klu-
kům, se kterými jsem přišel za dva 
roky našeho působení s Mirkem 
Karpíškem ve Velkém Meziříčí do 
kontaktu. Musím říci, že byli vý-
borná parta, budu vzpomínat jen 
v dobrém,“ uzavřel pateticky své 
hodnocení trenér Roman Kotol.
Konečná tabulka MSD, skupiny D
RK Tým Z V R P Skóre +/- B
 1. FK Šardice 30 21 5 4 66:26 23 68
 2. SK Líšeň 30 21 5 4 63:24 23 68
 3. SK Spartak Hulín 30 16 8 6 58:25 11 56
 4. Horácký FK Třebíč 30 14 9 7 42:23 6 51
 5. SK Rostex Vyškov 30 13 8 9 45:34 2 47
 6. FC Viktoria Otrokovice 30 12 7 11 49:40 -2 43
 7.  Sokol Protivanov 30 11 6 13 35:36 -6 39
 8. FC Žďas Žďár n. Sáz. 30 10 8 12 48:56 -7 38
 9. Sokol Konice 30 11 5 14 46:67 -7 38
10. FC Velké Meziříčí 30 9 9 12 38:48 -9 36
11. Framoz Rousínov 30 10 5 15 33:39 -10 35
12. FS Napajedla 30 8 9 13 36:53 -12 33
13. FC Forman Boskovice 30 8 7 15 29:53 -14 31
14. SK Dekora Ždírec n. D. 30 8 6 16 29:45 -15 30
15. MKZ Rájec-Jestřebí 30 7 7 16 32:51 -17 28
16. FK Mohelnice-Mor. 30 7 4 19 33:62 -20 25

Tabulka střelců: V. Kratochvíl a Fr. 
Pokorný 10, L. Němec a K. Průša 3, 
R. Durda, M. Havlíček a J. Pánek 2, 
J. Brychta, J. Dufek, J. Hort, J. Ko-
lečkář, J. Krejčí a Z. Mucha 1.

Radovan Necid

V  n e d ě l i 
5. července se 
konal v Rudě 
u Velkého Meziříčí již 3. ročník setkání příznivců traktorů a zemědělských 
strojů, který přivítal bezmála 3 000 návštěvníků z blízka i z dáli. Celý den 
byl provoněn výpary z traktorů tovární i domácí výroby, ale také vůní 
dobrého jídla. Počasí pořadatelům přálo, ale horký letní den návštěvníky 
nezahnal, protože byla k dostání nejen spousta dobrého jídla, ale také dob-

rého chlazeného 
pití.

D o  s o u t ě ž í 
se přihlásilo 42 
t raktorů , které 
soutěžily celkem 
ve čtyřech disci-
plínách. Trakto-
ry tahaly Zetor 
6911, Zetor 16245 
nebo dvaadva-
cetitunové vojen-
ské vozidlo Kraz. 
Soutěžilo se také 

v rychlosti, svou 
zručnost proká-
zali soutěžící se 

svými stroji na polygonu a v jízdě zručnosti, kde na dráze museli mimo 
jiné couvat do určeného prostoru s vlečkou.

Ale i ti, kteří s sebou traktor neměli, se mohli aktivně zapojit do zá-
bavného odpoledne. Soutěžily děti i dospělí – v kutálení balíku slámy, 
v kreslení traktoru, házení pneumatikou, ve slalomu s kotoučem, ale 
také v dojení. Celý den také doplňoval zábavný program rádia Vysočina 
s moderátorem Jirkou Doležalem.

A teď několik čísel – na pořádání se podílelo více než 100 dobrovol-
níků, vypilo se 25 sudů piva, 15 sudů limonády, 130 káv, snědlo se 410 
bramboráků, 800 klobás a 400 steaků.

Sečteno – podtrženo letošní ročník Traktorfestu se vydařil, přesto-
že meteorologické prognózy nebyly příznivé. Děkujeme touto cestou 
všem, kteří se podíleli na uskutečnění celé akce, čemuž věnovali svůj 
volný čas. Dále děkujeme sponzorům, kteří se nebáli naši akci podpořit 
i v době ekonomické krize. Snad bude čas i chuť a příští rok se sejdeme 
opět v létě na některém z polí v katastru obce Ruda u Velkého Meziříčí. 
Bližší informace, odkazy na fotky a výsledkové listiny naleznete na 
http://traktorfest2007.blog.cz.  

Za pořadatelský tým Traktorfestu Mgr. Marcela Žáková

Ve dnech 1.–5. 7. 2009 se v RS Záseka pod vedením Luďka Panáčka a Jit-
ky Kozmíkové uskutečnil tábor mladých dobrovolných hasičů, pořádaný 
SDH Olší nad Oslavou. V rámci tábora se konaly různé hry, výlety i nácvik 
soutěžních disciplín. Všem se pobyt velice líbil a už se těší na jeho opako-
vání. Ve-
de n í  R S 
Záseka 
jim navíc 
touto ces-
tou děkuje 
za pomoc 
p ř i  o d -
straňování 
následků 
bouře, 
která po-
stihla i re-
kreační 
středisko.

JUDr. 
Miroslav 

Kozmík

Horní řada: vedoucí mužstva Lubomír Beroun, trenér Roman Kotol, Kamil Průša, Jiří Hort, Patrik Mucha, 
František Pokorný, Stanislav Klusák, Vít Kratochvíl, Jiří Brychta, Libor Jedlička, masérka Andrea Fűhrerová 
a asistent trenéra Kamil Krejčí. Dolní řada: Ondřej Loup, Jaroslav Krejčí, Roman Invald, Jaroslav Dufek, 
Zdeněk Mucha, Lukáš Berka, Jan Trnavský, Ladislav Němec a Radek Durda.

Traktorfest 2009 v Rudě u Velkého Meziříčí
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FK Pelhř imov – FC VM 0:2 
(0:2)
Střelci: Kratochvíl (5.), Jedlička 
(30.). Rozhodčí Pojezný – Reich, Pe-
třivý ml., ž. k. 1:1, bez č. k. Diváků 
50. Sestava FC VM: Chalupa – Z. 
Mucha, P. Mucha, Brychta, J. Krejčí 
– Jedlička, Hort, Němec, Berka (72. 
Kafka) – Kratochvíl (66. Souček), 
Beran (77. Halámek). Los předkola 
poháru ČMFS př iřkl Velmezu 
nováčka MSFD, celek Pelhřimova. 
Vzhledem ke značně nepříznivému 
počasí se utkání hrálo na umělé 
trávě, což se odrazilo i v počtu 
diváků. Mužstvo domácích podle 
slov jednoho z funkcionářů nena-
stoupilo kompletní, hostům chyběl 
kapitán Pokorný a dosud zraněný 
Dufek. Chytal Chalupa, Invald má 
zraněnou ruku. Hned od prvních 
minut byli aktivnější hosté. Napa-
dali rozehrávku soupeře, lépe se 
pohybovali, a to jim také vyneslo 
rychlé vedení. Po jednom z vybojo-
vaných míčů si na vápně vyměnili 
míč Beran s Kratochvílem a po-
sledně jmenovaný s jistotou otevřel 
skóre. V průběhu dalších minut se 
obraz hry příliš neměnil. Na konci 
první čtvrthodiny se při průniku 
Berana ocitl na malém vápně zcela 
osamocený Z. Mucha, ale přesný 

centr poslal nad. Domácí se ke slovu 
dostali až ve 20. min., kdy zahrávali 
dva rohové kopy, které vzhledem 
k dešti a větru byly nebezpečné, 
ale nevytěžili z nich nic. Naopak 
hosté po dalších deseti minutách 
předvedli ukázkovou akci, která 
začala u Brychty. Ten sebral míč 
soupeřům, prošel až k půlicí čáře, 
vyslal kolem postranní čáry Krej-
čího a jeho přesně načasovaný centr 
usměrnil Jedlička hlavou za záda 
vybíhajícího gólmana domácích 
podruhé. Pelhřimov, zatímco hosté 
poněkud polevili, přitvrdil, zvýšil 
útočnou aktivitu a dvakrát se jeho 
hráčům podařilo dostat k nebezpeč-
né střele, Chalupa však byl vždy na 
místě a změnu skóre nepřipustil. Ve 
druhém dějství si zkušenější hosté 
dvoubrankový náskok pohlídali 
a svého soupeře k ničemu nepustili. 
Naopak řada jejich slibně se rozvíje-
jících akcí zůstala i vinou podmáče-
ného povrchu nedotažena. Skóre se 
už do konce utkání neměnilo, a tak 
se můžeme v neděli 26. července 
v tradičních 10.15 na Tržišti těšit 
na druholigový celek FC Vysoči-
na Jihlava.
Další, tentokrát přípravné, utkání 
sehraje Velmez ve středu 22. 7. 
v 18.00 ve Věžnici s celkem KP 
Vysočina Polné.

-ber-

Rodeo na Železné hoře
Erzberg Rodeo – přesně tak se jme-
nuje extrémní enduro závod, který 
se jezdí nedaleko rakouského měs-
tečka Eisenerz. Letošní již patnáctý 
ročník se konal v termínu 11.-14. 
června 2009, na jeho startu stálo 
1 645 závodníků, do cíle jich však 
dojelo pouze 21. Mezi odvážlivci 
z celého světa bylo i 31 jezdců z ČR 
a dokonce čtyři přímo z Velkého 
Meziříčí. Naše město a tým Enduro 
Club Velmez reprezentovali David 
Vítek, Antonín Malec, Jiří Cerkal 
a Petr Karásek, a to díky podpoře 
fi rem WSK, s. r. o., a MJ Moto.
Přestože nejde o součást seriálů 
mistrovství světa ani Evropy, za 
patnáct let svojí existence si tento 
závod dokázal vydobýt v motocy-
klovém sportu své pevné místo. 
V současné době se řadí mezi 
nejznámější, nejnáročnější a také 
nejobsazenější enduro soutěže 
světa. Na 1 600 závodníků se sna-
ží během dvou dní kvalifikovat 
mezi 500 nejlepších, ti pak bojují 
v hlavním závodě především sami 
ze sebou.
„První část závodu, tzv. prolog, 
byl dlouhý 13 km a jel se na pat-
rech železnorudného dolu. Bylo 
to něco, co jsme dosud nezažili,“ 
popisuje svoje zážitky ze závodu 
jeden z velkomeziříčských jezdců 
David Vítek. „Bojovalo se doslova 
o vteřiny, nakonec do hlavního zá-
vodu postoupil z našeho týmu pouze 
Petr Karásek, a to ze 478. pozice,“ 
dodává David, „ostatním chybělo 
jen pár vteřin.“
Úspěch v tomto závodě je také hlav-
ně o týmové spolupráci a loajalitě. 

„Do hlavního závodu se startuje 
v řadách po padesáti jezdcích a bě-
hem pár kilometrů je trať ucpaná 
soutěžícími. Jede se v místech, kde 
běžný smrtelník může sotva jít, spíš 
leze po čtyřech, proto je důležitě 
pomáhat týmovým kolegům, vy-
hledávat jim lepší stopu, na řadu 
přišla i lana. Protože z našeho týmu 
se do fi nále probojoval pouze Petr 
Karásek, všichni ostatní mu mohli 
pomáhat. Potřeba je i doplňovat 
palivo pro motocykl i jezdce…“ 
s úsměvem vypráví David Vítek.
Petr Karásek díky svým jezdeckým 
schopnostem, dravosti a pomoci 
týmu nakonec vybojoval skvělou 
148. příčku. Mezi Čechy byl třetí 
hned za favorizovanými Mario 
Rybářem a Martinem Gambošem, 
kteří se tohoto závodu již pravidelně 
účastní.
Je vidět, že ve Velkém Meziříčí jsou 
velmi kvalitní motocykloví závod-
níci. Za výsledek Petra Karáska 
by se nestyděli ani profesionální 
jezdci.

Výsledky:
  1. Tadeusz Blazusiak – PL (to-

vární jezdec KTM)
  2. Graham Jarvis – GB
  3. Andreas Lettenbichler – D
148. Petr Karásek
679. David Vítek
686. Jiří Cerkal
733. Antonín Malec
Velkomeziříčští jezdci se účastnili 
i doprovodného závodu do vrchu 
„Rocket Ride“, kde startovalo více 
než 300 závodníků.
140. Petr Karásek
145. David Vítek
179. Antonín Malec
206. Jiří Cerkal

Vierka Kaštanová

Jak jsem již v minulých číslech 
Velkomeziříčska informoval o po-
stupu soutěžního družstva SDH 
Velké Meziříčí na hasičskou olym-
piádu do Ostravy, nyní je to již za 
dveřmi. V neděli 19. 7. 2009 toto 
družstvo odjelo na XIV. meziná-
rodní hasičskou soutěž, kde bylo 
přihlášeno v naší skupině 20 států 
a 133 družstev. V tomto termínu 
proběhla ještě XVII. mezinárodní 
hasičská soutěž mládeže a Mezi-
národní soutěž v požárním sportu. 
Celé klání se odehrálo na stadionu 
– Vítkovice v blízkosti ČEZ Arény, 
kde probíhaly i doprovodné akce, 
např. vyprošťování z havarovaných 
vozidel. V úterý 21. 7. se představila 
nejlepší družstva z Extraligy ČR, 
kde cvičila i děvčata z SDH Lhotky 
TEAM. Náš kolektiv měl napláno-
vaný trénink v pondělí na 11 hodin 
a v úterý v 10.30 hodin. Slavnostní 
zahájení olympiády je ve středu 22. 
7. v 19.00 na vítkovickém stadionu, 
kde nás čeká v pátek ve 13.15 start 
v požárním útoku a ve 14.10 štafeta 
8 x 50 m s překážkami. Celou olym-
piádu bude přenášet Česká televize 
v přímém přenosu a následně v zá-
znamu v několika dnech, na interne-
tu to bude možno zhlédnout rovněž 
na stánkách www.ctif2009-ostrava.
cz. Generálkou před touto nejvyšší 

soutěží byl 54. ročník rychlostních 
závodů v Rakousku, kam naše 
družstvo odjelo 3. 7.–4. 7. 2009 do 
městečka Marz. Zde byla zvlášť 
skupina hostů z okolních států, kde 
si družstvo vytvořilo osobní rekord 
a vybojovalo krásné druhé místo. 
V přepočtu mezi bronzovou sku-
pinu, kde soutěžilo 125 družstev, 
by náš kolektiv obsadil 32. příčku. 
V této skupině se nerozlišuje, zda 
jde o družstvo mužů či žen, a tak 
mohu konstatovat, že si olympijské 
družstvo, které je složeno převážně 
z žen, vedlo velice dobře a je připra-
veno bojovat s nejlepšími družstvy 
okolních států. Složení družstva: 
Bernatová Michaela, Bernatová 
Monika, Domanská Markéta, Kaš-
parová Jana, Kašparová Pavlína, 
Konečná Monika, Kratochvílová 
Jana, Kratochvíl Stanislav ml., 
Mikišek Tomáš, Sedláková Lucie 
a Zimová Šárka. Tento kolektiv 
by se nemohl stát jedním z členů 
výběru za ČR nebýt sponzorů, kteří 
naše družstvo podpořili, aby mohlo 
reprezentovat naše město, kraj ale 
i stát. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří nám fandí a celé družstvo se 
bude snažit je nezklamat a předvést 
co nejlepší výkony na této hasičské 
olympiádě.

Kratochvíl Stanislav, trenér

Velkomeziříčští házenkáři mají 
nové logo

Již delší dobu se v místním oddílu 
házené diskutovala potřeba vlast-
ního loga od-
dílu. Přestože 
oddíl hraje pod 
TJ Sokol, byla 
c í t i t  pot řeba 
více se odlišit. 
A to i proto, 
že co do počtu 
členů a hráčů 
všech věkových 
kategorií patří 
oddíl k největ-
ším ve městě 
a nejvě t šímu 
oddílu v rámci 
místního TJ So-
kol. Na internetových 
stránkách klubu byly postupně přes 
dva měsíce zveřejňovány všechny 
zdařilé i méně zdařilé návrhy.
Velice kvalitní loga navrhl Petr 
Kácal, který vycházel ze symboliky 

historie klubu a znaků města (sym-
bol VM v kruhu používal místní 
klub před druhou světovou válkou, 
vodorovné pruhy symbolizují roz-
tažená sokolí pera, která odpovídají 
počtu per v erbu našeho města).

Nakonec bylo 
jako nejlepší 
zvoleno logo 
z  d í l n y  b r -
něnské f i rmy 
Design studio 
Pilot. Logo je 
v červenočer-
ných barvách se 
sedmi svislými 
pruhy a erbem 
mě s t a  Vel ké 
Meziříčí.
Do příští sezo-

ny chystá klub pro 
fanoušky a příznivce 

propagační materiály, 
na kterých již nové logo nebude 
chybět.
Všechny návrhy je možné zhléd-
nout na www.hazenavm.cz

-nav-

Výherci permanentek na horské tříkolky
Správná odpověď na otázku, ve kterém roce se ve Velkém Meziříčí 
objevily první lyže, zněla 1889. Třemi vylosovanými jsou Roman 

Mašek, David Kubiš a Petr Jelínek.
Výhercům gratulujeme.

-red-

Dvě atletky z Tělovýchovné jednoty 
Březejc získaly pro svůj klub velice 
cennou trofej. Petra Pokorná, které 
se na Mistrovství České republiky 
Spastic Handicap v Bílině o posled-
ním červnovém víkendu dařilo, zís-
kala zlatou medaili za výkon 2,59 
m ve vrhu koulí. Je to Petřina první 
zlatá a radost z ní byla obrovská. 
Slzy štěstí se míchaly se smíchem 
a výkřiky radosti. V hodu diskem 
s výkonem 6,13 m obhájila druhou 
pozici, a z mistrovství tak odjížděla 
se dvěmi medailemi. Druhou veleú-
spěšnou atletkou je Jana Paulíková. 
Za výkon 6,04 m v hodu kuželkou 
by si zasloužila také zlato, nicmé-
ně kvůli nedostatku soutěžících 
nebyla tato kategorie vyhlášena. 
Tímto výkonem však dosáhla svého 
osobního rekordu. Hned vzápětí 
v hodu diskem za výkon 3,18 m byla 

nominována na 3. místo a domů 
si vezla bronzovou medaili. Jana 
je velmi těžce postižená, řadí se 
do kategorie T32, a její výsledek 
proto znamená skutečný úspěch. Je 
to pro březejckou atletiku vskutku 
vrcholný zážitek. Mistra ČR jsme 
měli v boccie, Martin Fajkus tento 
titul získal. Atletika má ale premi-
éru a po několika letech, kdy jsme 
získávali „jenom“ bronz, jsme se 
dočkali. Veliké poděkování patří 
Františku Serbusovi ze Sportovního 
klubu Jedličkova ústavu v Praze, 
díky kterému se v Březejci atletika 
rozjela na trochu jiné a hlavně dale-
ko lepší úrovni, když nás naučil, co 
spasticky postižený sportovec může 
a musí, aby vyhrával.
Na konci chci jenom vzkázat svým hol-
kám, že jsem na ně moc a moc pyšná.
Monika Zachová,  trenérka atletiky

Tři vítězství najednou!
První ročník nového závodu pol-
ského mistrovství je započítán do 
českého mistrovství hned jako dva 
závody rozdělené na sobotní a ne-
dělní. Ve všech závodech celkově 
obsadila posádka Miroslav Zaple-
tal – Tomáš Ouředníček 1. místo. 
Posádka tak upevnila své průběžné 
vedení českého šampionátu. Tým 
se závodu zúčastnil svým náhrad-
ním starším vozem Mitsubishi 
Pajero 3.2 DiD.
Týmové Mitsubishi L200, nejlepší 
Mitsubishi letošního Dakaru, je 

připravováno na velmi náročný 
závod BAJA ESPANA, který se 
v horké Zaragoze uskuteční ve 
dnech 23.–26. 7. Nejvýznamnější 
španělský závod, který je započítán 
do mezinárodního šampionátu FIA, 
bude skvěle obsazen celou světo-
vou špičkou (Peterhanzel, Roma, 
Schlesser, Gadasin, Campos…)
Miroslav Zapletal s Tomášem Ou-
ředníčkem se pokusí získat maxi-
mum bodů, aby obhájili průběžnou 
2. pozici letošního mezinárodního 
šampionátu FIA BAJAS.

Tomáš Ouředníček

Memoriál Zbyňka Russe
Klub hráčů malé kopané NTC Moravec,

srdečně zve všechny příznivce fotbalu a dobré nálady
dne 25. 7. 2009 na hřiště v Moravci, kde proběhne již pátý roč-
ník turnaje v malé kopané – na uctění památky našeho tragicky 
zemřelého kamaráda a pod záštitou starosty obce Moravec p. Uhlíře.
Turnaj bude probíhat podle zjednodušených pravidel malé kopané, 
mužstva nastupují v rozestavení 4+1, věk ani pohlaví účastníků není 

nijak omezeno.
Startovné 500 Kč na jedno družstvo,

prezentace týmů bude probíhat od 7.00 do 7.30.
Občerstvení zajištěno.

Přihlašujte se prosím na čísle 606 758 887 – Luděk Russ.
Počet startujících je omezen na 32 týmů,

proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve!

Přijďte se pobavit a zahrát si hry!Přijďte se pobavit a zahrát si hry!
Z důvodu nepříznivého počasí v měsíci červnu se otevření odkládá na

sobotu 25. července 2009
ve 14 hodin

Místo konání: školní a obecní hřiště Bory
(za budovou základní školy v Borech)

www.bory.cz


