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Jak vycházíme 
v srpnu a v září:

Další číslo Velkomeziříčska 
vychází ve středu 11. 8. a jeho 
uzávěrka je v pátek 6. 8. ve 
14 hodin. Další srpnové číslo 
vyjde 25. 8. (uzávěrka bude 
v pátek 20. 8. ve 14 hodin) a zá-
řijové ve středu 8. 9. (uzávěrka 
v pátek 3. 9. ve 14 hodin). Od 
8. 9. pak vycházíme opět pra-
videlně každou středu.

Právě dnes:
Poradna SOS

Informace pro spotřebitele zís-
káte v budově MěÚ, kanceláři 
živnostenského úřadu č. 4.
Více na straně 2

Princ z Persie:
Písky času

Dobrodružný romantický fi lm 
v kině JC.
Více na straně 7

Prázdninová 
diskotéka

Čtvrtek 29. července 2010 
v předsálí velkého sálu Jupiter 
clubu. Od 17 do 21 hodin.
Hraje DJ Bond.
Více strana 8

Oldies diskotéka 
se nekoná!

Prázdninová oldies diskotéka 
pro dospělé, která se měla ko-
nat 30. 7. 2010 v Jupiter clubu, 
je ZRUŠENA!!!

Motokrosové 
závody v Dolních 

Heřmanicích
Sobota 31. 7. a neděle 1. 8.–
Meteor USA–Cup, Kakap Cup
Více na straně 10

Hornobojani 
ve Lhotkách

Sobota 7. 8. od 17 hodin vy-
stoupení dechové kapely, poté 
taneční zábava.
Více na straně 8

Arbok na Fajťáku
Sobota 7. 8.
Více na straně 8

Motopokec 
na Fajťáku

od 6. 8. do 8. 8., kromě moto 
srazu vystoupí také Bad Vic-
tim, Arbok a Fortix
Více na straně 8

Uzavírka silnice 
mezi Vídní 

a Bory
Upozorňujeme ř id iče, že 
od 2. srpna od 7 hodin do 
16. srpna do 15 hodin bude 
úplně uzavřena silnice č. 
III/36049 mezi obcemi Vídeň 
a Bory. Popis uzavírky: Silni-
ce III/36049 bude uzavřena ve 
Vídni od odbočky na Dobrou 
Vodu do Borů k odbočce na 
Dolní Bory. Délka uzavírky: 
3,7 km. Objížďka: Po sil-
nici I/37 trasou Rousměrov, 
Sklenné nad Oslavou, Jívoví, 
Křižanov a po silnici III/36051 
Dobrá Voda, Vídeň.      -vep-

Avizní okénko připravila
Simona Fňukalová a Iva Horká

Bezděkov čeká výměna 
vodovodu a kanalizace

Vodovod a kanalizace na Bezděkově ve Velkém Meziříčí projdou 
rekonstrukcí. Zemní práce začnou již v pondělí 2. srpna a potrvají do 
konce října letošního roku. Přinesou s sebou nutná dopravní omezení, 
avšak ulice celá po dobu rekonstrukce uzavřena nebude.

Investorem akce, která je vyčíslena na více než jedenáct milionů korun, 
je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Město na ni přispěje třicetipro-
centním podílem ze svého rozpočtu.

Za tyto fi nance bude kompletně vyměněno vodovodní potrubí v celé 
délce ulice od gymnázia až po křižovatku s jednosměrnou ulicí spojující 
Bezděkov a Poříčí. Výměna kanalizace je rozdělena na dva úseky, zčásti 
zasáhne až ke křižovatce Bezděkova s ulicí Vrchoveckou. Akce je svým 
rozsahem takřka dvojnásobná oproti původním plánům svazku, přičemž 
se dotkne úseku více než tisíc sto metrů dlouhého. „Neměli totiž dosta-
tečně prověřený stav vodovodu a kanalizace v celé ulici. Až kamerové 
zkoušky ukázaly špatný stav potrubí v některých místech,“ vysvětluje 
důvod rozšíření původního projektu Antonín Kozina, vedoucí stavebního 
odboru velkomeziříčského městského úřadu. „Někde je snad dokonce ještě 
dřevěné dubové potrubí,“ dodává k tomu Vladimír Hort, stavbyvedoucí 
Gremisu, který bude práce provádět. Ty budou podle něj v některých 
místech složitější kvůli tomu, že určité části ulice jsou poměrně úzké.
Průjezd omezí uzavírky jednotlivých úseků

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Bezděkově bude probíhat 
postupně v dílčích úsecích. Ty budou vždy během prací uzavřeny (viz ta-
bulka časového harmonogramu prací na straně 2 – pozn. red.). Obyvatelé 
dané části ulice tak budou mít omezený příjezd k domům, stejně tak ani 
ostatní doprava zmiňovaným místem neprojede. Dopravní značení proto 
bude průběžně měněno. „Budeme se snažit, aby se obyvatelé mohli dostat 
ke svým domům co nejblíže,“ ujišťuje Vladimír Hort. Již během pondělí 
2. srpna bude odfrézován povrch vozovky v rozmezí od uličky spojující 
Poříčí a Bezděkov, kolem židovského hřbitova až po ulici Hřbitovní. Dále 
budou práce postupovat dle rámcového harmonogramu a doby uzavírek 
v jednotlivých částech ulice Bezděkov budou upřesňovány.

Martina Strnadová
Bližší informace získáte u dodavatele stavby – fi rmy Gremis, s. r. o.

Den po svých pětadevadesátých 
narozeninách, tedy 19. července 
2010, zemřel dlouholetý farář ve 
farnosti Křižanov, Mons. Metoděj 
Kotík, který letos oslavil úcty-
hodných sedmdesát let kněžského 
povolání.

Na jeho poslední cestě ho podle 
očekávání přišel doprovodit počet-
ný dav farníků, rodina a přátelé, 
ale pochopitelně i jeho bývalí či 
současní kolegové, kněží. Těch 

Farníci se rozloučili 
s P. Metodějem Kotíkem

přijelo podle slov křižanovského 
faráře Tomáše Holcnera celkem 
třiačtyřicet. Mezi nimi nechyběl 
například opat strahovského kláš-
tera Josef Pojezdný, dále současný 
velkomeziříčský děkan Lukasz 
Szendzielorz, ale i ten bývalý Jan 
Peňáz, kaplan Josef Pohanka či 
křižanovský rodák Karel Satoria, 
který nesl spolu s ostatními rakev, 
a další.

(Pokračování na straně 5.)

Poslední cesta Mons. Metoděje Kotíka vedla z křižanovského kostela 
na tamní hřbitov minulou sobotu. Vpopředí nesou rakev součas-
ný křižanovský farář Tomáš Holcner (vlevo) a rodák z Křižanova, 
kněz Karel Satoria (vpravo).                                     Foto: Iva Horká

Úpravnu vody Mostiště čeká přestavba za půl 
miliardy korun. Rekonstrukce se dotkne stavební 
i technologické části objektu. Svaz vodovodů a ka-
nalizací Žďársko získal na dlouho připravovanou 
akci příslib evropských peněz. „Přestavba začne 
v příštím roce. Máme na ni schváleno 346 milionů 
korun z evropských fondů, 20 milionů korun půjde 
z národních zdrojů a Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko spolu s třebíčským dofi nancují 106 milionů 
korun bez daně,“ potvrzuje předsedkyně žďárského 
svazku Dagmar Zvěřinová. Vodní nádrž Mostiště totiž 
zásobuje pitnou vodou asi pětaosmdesát tisíc obyvatel 
Žďárska i Třebíčska.

Úpravna projde rekonstrukcí stavebně a dispozičně, 
změn dozná i technologie. Její objekt totiž pochází z ro-
ku 1964. Některá technologie úpravy vody je zastaralá. 
Část však prošla modernizací při havárii hráze zhruba 
před pěti lety. Přesto však zejména v období srpna až 
září, kdy se nejvíce kazí voda, úpravna nestíhá dodávat 

Zmodernizují úpravnu pitné vody

pitnou vodu pro celou danou oblast. „Žďár se tak musí 
přepojovat na Vír, ale pětatřicet tisíc obyvatel Velko-
meziříčska a Třebíčska nelze přepojit jinam,“ vysvět-
luje důvody nutné rekonstrukce Dagmar Zvěřinová. 
I proto budou muset práce probíhat za provozu.

Technologie úpravy pitné vody bude nyní sjed-
nocena na systém zvaný Leopold. Jde o americkou 
technologii čištění vody bublinkami vzduchu. „Za tu 
dobu, kdy již v části úpravny vody slouží, se osvědčila,“ 
říká k tomu Dagmar Zvěřinová a dodává, že před pěti 
lety šlo o vůbec nejmodernější technologii a žďárský 
svazek byl jedním z prvních, kdo ji u nás použil. Dnes 
je již hojně využívána i jinde.

Budou hledat zkušenou stavební 
fi rmu. Půjde o zdraví lidí

V současné době čeká žďárský svazek fáze domluvy 
s třebíčským partnerem o podílu každého z nich na 
dofi nancování akce.         (Pokračování na straně 5.)

Během letošního léta měl ve 
Velkém Meziříčí začít vyrůstat 
nový obchodní dům Lidl. Místo 
v areálu bývalého Svitu za řekou 
Balinkou, kde má stavba vzniknout, 
však zůstává zatím stále nedotče-
né. Společnost FMV invest, která 
má akci realizovat, se zavázala 
vedle obchodního domu vystavět 
i parkoviště s pětaosmdesáti místy 
a přístupovou cestu do areálu. To 
znamená most přes řeku Balinku 
a dále křižovatku s kruhovým ob-
jezdem na odbočce k Lidlu.

Plánovaná stavba tak velmi úzce 
souvisí s dalšími úpravami, které 
v těsné blízkosti připravuje město 
Velké Meziříčí a současně i Povodí 
Moravy. „Finišuje příprava proti-
povodňových opatření. Dokončuje 
se projekt pro stavební povolení,“ 
ř íká k tomu starosta František 
Bradáč s tím, že i Velkomeziříčské 
proto zajímají další kroky investora 
stavby obchodního domu a zejména 
s tím spjatého mostu přes řeku. „My 
jsme zatím kvůli tomu pozastavili 
i projektování náměstíčka za bra-
nou do doby, než budeme vědět, jak 
to celé bude dál pokračovat,“ dodá-
vá ještě starosta Bradáč. Město totiž 
hodlá upravit parčík při výjezdu 
z náměstí a práce nelze provést dřív, 
než bude zrealizována příjezdová 
cesta do areálu na Ostrůvku.

Původní plány investora stavby 
obchodního domu Lidl hovořily 
o zahájení prací již v květnu s 
otevřením k počátku září. Později 
jednatel společnosti FMV invest 
Vojtěch Fiala posunul termín za-
čátku stavby až ke konci června. 
Jako důvod této časové změny uvedl 
nutné přepracování projektu kvůli 

Začátek stavby Lidlu se opět odsouvá

změně počtu parkovacích míst. 
Nejaktuálnější informace termín 
zahájení prací posouvá o další mě-
síce. „Je vydané územní rozhodnutí 
a v současné době pracujeme na sta-
vebním povolení, které bychom do 
konce září mohli mít,“ tvrdí Vojtěch 
Fiala s tím, že stavba by tak mohla 
začít ještě na podzim a hotova by 
mohla být během tří měsíců, tedy 
do konce tohoto roku. Lidl ani FMV 
invest přitom stále ještě nevlastní 
ani pozemek, kde má 
obchodní dům vyrůst. 
„Smlouva o koupi pří-
slušné části pozemku 
pro výstavbu Lidlu 
není uzavřena,“ po-
tvrzuje Radan Kame-
nický – projektový 
manažer současného 
vlastníka pozemku, 

společnosti CPI Group – a dodává, 
„na stavbu je zatím vydané pouze 
územní rozhodnutí, toť vše.“

Obchodní dům Lidl by měl být 
dalším z řady obchodních řetězců 
ve Velkém Meziříčí. Na zhruba 
osmi tisících metrech čtverečních 
by měl obyvatelům města nabídnout 
širokosortimentní prodejnu potra-
vin s pekárnou, řeznictvím a s par-
kovištěm v přední části areálu.

Martina Strnadová

V zadní části bývalého areálu Svitu se dnes čile staví. Místo na příjezdu 
od Ostrůvku, kde má stát Lidl, je zatím stále opuštěné.

Foto: Martina Strnadová

Velká část potrubí úpravny vody je ve velmi špatném stavu a při rekonstrukci bude kompletně vyměněna. 
Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města ze 14. 7. 2010
1. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
 1. Zdroj:  5 tis. Kč – § 6409 rezerva pro dotace a dary
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3316 dotace pro Moravský národní kon-
     gres, o. s., se sídlem Brno,
  účel:   vydání Moravského historického sborní-
     ku – Ročenky MNK za léta 2006–2010.
 2. Zdroj:  5 tis. Kč – § 3419 rezerva na sport
  Rozdělení:  5 tis. Kč – § 3419 odměna, účel: úspěšná reprezentace
     ČR na Mistrovství světa hokejových
     zemí – turnaj Elite „AAA“ World selects
     Invitational 2010 Riga – Latvia (získání
     zlaté medaile) a nominace do výběru
     Evropy na turné do USA a Kanady.
 3. Zdroj:  20 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  20 tis. Kč – § 2212 zhotovení projektové dokumentace
     terénních úprav pod Hotelovou školou
     Světlá a Záviškovou ulicí (po rekonstrukci
     vodovodu).
 4. Zdroj:  22 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení:  22 tis. Kč – § 5512 nákup 2 ks hliníkových branek pro
     SDH Velké Meziříčí (org. 70).
 5. Zdroj: 100 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 100 tis. Kč – § 3412 výměna a zvýšení plotu po celé dél-
     ce jižní strany hřiště u hasičské zbrojnice.
2. Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijala na-

bídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku 
příspěvkovým organizacím a udělila písemný souhlas s likvidací 
předmětného majetku uvedeného v přehledu, který je součástí přílo-
hy, následující příspěvkové organizaci v těchto pořizovacích cenách: 
Mateřská škola Velké Meziříčí 212.714 Kč.

3. Rada města podle § 23 odst. 4 zákona čís. 561/2004 Sb. /školský 
zákon/ povolila pro školní rok 2010/2011 výjimku: 1. Základní škole 
a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci 
u základní školy na 56 žáků, 2. Základní škole a mateřské škole Velké 
Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkové organizaci na 23 žáků.

4. Rada města ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů udělila souhlas s přijetím účelově určených darů 
pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí, uvedených v žádostech ze 
dne 28. 6. 2010. Jde o knihy.

5. Rada města souhlasila s provedením vodorovného dopravního značení 
č. V 12 d – žlutá přerušovaná čára (zákaz stání) v úseku 10 m u č. p. 
41 v ulici Mírová ve Velkém Meziříčí.

6. Rada města vzala na vědomí materiál určený k projednání na prvním 
zasedání řídícího výboru projektu „Integrovaný systém nakládání 
s odpady v kraji Vysočina“ a k obsahu neměla výhrady.

7. Rada města souhlasila s konáním 18. ročníku „4 klíče k velkomezi-
říčíské bráně“ dne 4. 9. 2010 a souhlasila s touto uzavírkou: zajištění 
volné plochy od radnice po kašnu z obou stran (bez zaparkovaných 
aut), od 6 hodin – uzavření komunikace ve spodní části náměstí – sta-
vění pódia před radnicí, průjezd náměstím po horní komunikaci před 
Obecníkem, od 13 hodin – uzavření vjezdu na náměstí.

8. Rada města souhlasila s použitím znaku města Velké Meziříčí na 
internetové stránky Moravského rybářského svazu o. s., m. o. Velké 
Meziříčí.

9. Rada města souhlasí s podáním žádosti na zateplení objektů MŠ a ZŠ 
ve Velkém Meziříčí z dotačního programu „Zelená úsporám“.

Ing. František Bradáč, starosta města

Podvodník ve Velkém Meziříčí 
láká na nižší ceny elektřiny

Harmonogram opravy kanalizace a vodovodu na Bezděkově
  Orientace        délka      trvání
 ve výkrese č. p. rozmezí vedení

 v metrech 
termín

 v týdnech
VB29 – VB26 4/950 – 19/207 Poříčí – Bezděkov Vodovod 73,6 4. 8.–6. 8. 2010 1
VB26 – VB18 19/207 – 37/213 Bezděkov – nad ZUŠ Vodovod + kanalizace stoka I 262 6. 8.–27. 8. 2010 3
VB18 – VB11 37/213 – 46/387 židovský hřbitov – ulice Hřbitovní Vodovod + kanalizace stoka II 272,3 27. 8.–17. 9. 2010 3
VB11 – VB6 46/387 – 52/226 ulice Hřbitovní – ulice Poštovní Vodovod + kanalizace Lokalita I 267,5 17. 9.–8. 10. 2010 3
VB6 – VB1 52/226 – 25/147 ulice Poštovní – ulice Nad Gymnáziem Vodovod 183,2 8. 10.–22. 10. 2010 2
Lokalita II ul. Vrchovecká – 11/236 Bezděkov – u zimního stadionu Kanalizace Lokalita II 68,3 4. 10.–15. 10. 2010 2
Komunikace ul. Vrchovecká – 25/147 Bezděkov Oprava povrchu komunikace 825,5 22. 10.–29. 10. 2010 1

Informace pro spotřebitele –
poradna SOS

Ve středu 28. července od 14 do 16 hodin v kanceláři obecního živnos-
tenského úřadu č. 4 je otevřena poradna SOS. Nachází se v nové budově 
městského úřadu Velké Meziříčí, Náměstí 27/28. Poradna poskytuje in-
formace zájemcům již pravidelně, a to i v době letních prázdnin, každou 
sudou středu. Kromě SOS poradny zde funguje také poradna ČOI, a to 
každou druhou středu v měsíci (příště tedy 11. 8. 2010).

-simf-

Zaznamenali jsme případy, kdy 
pracovník konkurenční společnosti 
E.ON navštíví většinou staršího 
člověka, kterému sdělí, že jde 
„kvůli elektrice“. Poté mu předloží 
smlouvu, jejíž podepsání zdůvodní 
lživou informací, že dodavatelská 
fi rma elektřiny mění svůj název 
a je proto nutné podepsat smlouvu 
novou. Zároveň, aby si pojistil pod-
pis podvedeného, ještě zdůrazní, že 
po podpisu smlouvy mu bude elek-
třina dodávána levněji. Ve sku-

tečnosti je však podpisem měněn 
dodavatel elektřiny! Chceme proto 
upozornit všechny občany, aby 
před podpisem jakékoli smlouvy 
si ji podrobně prostudovali. Pokud 
jste smlouvu již podepsali a ne-
chcete nového dodavatele elektři-
ny, využijte služeb SOS poradny, 
jejíž pracovníci jsou vám k dis-
pozici každou sudou středu od 14 
do 16 v kanceláři obecního živnos-
tenského úřadu č. 4 (nová budova 
MěÚ).          Veronika Poulová, MěÚ

Údolí pod Světláčkem 
projde úpravou

Pod rybníčkem Světláčkem je v současnosti zarostlé údolí, kam mnozí 
vyvážejí odpad ze zahrad apod.                       Foto: Martina Strnadová

Nevábné údolí pod rybníčkem 
Světláček ve Velkém Meziř íčí 
by v blízké době mohlo změnit 
vzhled. Zarostlý a zpustlý prostor 
pod hotelovou školou se změní 
v malý parčík nebo tam vznikne 
několik parkovacích míst. „Kaž-
dopádně chceme to místo nějak 
zkulturnit,“ říká starosta František 
Bradáč a dodává, že na projektovou 
přípravu terénních úprav již město 
vyčlenilo dvacet tisíc korun. Akce 
by mohla proběhnout příští rok, a to 
souběžně s plánovanými opravami 
vodovodního přivaděče vedoucího 
od vodojemu Tři kříže na Třebíč, 
jež bude dělat Vodárenská akciová 

společnost. Právě zmiňovaný vodo-
vodní přivaděč vedoucí také údolím 
pod Světláčkem byl důvodem, 
proč město nemohlo prostor samo 
upravit již dávno. „Nyní přišla Vo-
dárenská akciová společnost sama 
s tím, že mají problémy s vodovod-
ním přivaděčem v areálu Alpy. My 
jsme se s nimi domluvili, že bychom 
souběžně s tím provedli i terénní 
úpravy údolí,“ vysvětluje starosta 
Bradáč nynější posun věcí. Město 
hodlá prostor pod Světláčkem 
každopádně celý zatrubnit a terén 
zvýšit, srovnat a dát mu estetičtější 
vzhled, než jaký má dosud.

Martina Strnadová

Město Velké Meziříčí již popáté 
požádalo Fond Vysočiny o dotaci 
na nákup kompostérů v grantovém 
programu Bioodpady 2010. Dotace 
ve výši třiceti tisíc byla městu Velké 
Meziříčí schválena. „Osmdesát 
pět kusů kompostérů K390 jsme 
již objednali a po dodání je začne-
me prodávat občanům za zhruba 
třetinu pořizovací ceny, tedy tři 
sta korun. Seznam zájemců je již 
kompletní. Bohužel se v tomto kole 
nedostane na zhruba dvacet z nich. 
V nejbližších dnech budou všichni 
přihlášení zájemci kontaktováni 
a budeme domlouvat termín odběru 
kompostérů,“ říká Zdislava Oplat-
ková, pracovnice MěÚ odpovědná 
za odpadové hospodářství. Město 
chce tímto projektem podporovat 
kompostování přímo u občanů. 

Město Velké Meziříčí podporuje domácí kompostování
„Podmínkou k získání těchto doto-
vaných kompostérů je trvalý pobyt 
na území města Velké Meziříčí nebo 
v jeho místních částech a vlastnictví 
nebo pronájem nemovitosti, na 
které biologicky rozložitelný odpad 
vzniká a lze ho tam i kompostovat,“ 
zdůrazňuje Zdislava Oplatková 
podmínky k získání kompostérů. 
Domácí kompostování je způsob, 
kterým si domácnost obvykle 
vyrábí kompost z bioodpadů pro-
dukovaných v domácnosti a na 
zahradě. Domácí kompostování je 
z legislativního hlediska považová-
no za předcházení vzniku odpadů 
a mělo by být proto upřednost-
ňováno. Kompostování je velmi 
jednoduchý proces, který přináší 
řadu výhod: nejen, že náš koš s od-
padky bude lehčí až o třetinu, ale 
nebude také vydávat nepříjemný 
zápach. Zadarmo si také doma 
vyrobíme skvělé hnojivo, které lze 
použít jak na zahrádce, tak i pro 
pěstování pokojových květin. Co 
je vlastně bioodpad nám přibližuje 
opět Zdislava Oplatková: „Biood-
pad, neboli biologicky rozložitelný 
odpad, je jakýkoli odpad, který je 
schopen anaerobního nebo aerob-
ního procesu. Tvoří asi jednu tře-
tinu odpadu, který je produkován 

v každé domácnosti. Často končívá 
na skládce. Bioodpad, který skončí 
na skládce, má nedostatek kyslí-
ku, organická hmota proto hnije 
a přitom se vytváří skládkový plyn, 
který nepříjemně zapáchá a navíc 
poškozuje ozonovou vrstvu. Dále 
vznikají toxické výluhy, bioodpad 
mění svůj objem, skládka se stává 
nestabilní, vzniká riziko porušení 
izolace skládky, což může vést až ke 
kontaminaci spodních vod. Z těchto 
důvodů je také skládkování biood-
padu zakázáno a my musíme hledat 
nové možnosti, jak s tímto odpadem 
nakládat.“

Materiály vhodné pro domácí 
kompostování:

odpady z kuchyně – potraviny, 
zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovo-
ce, čaj, kávový výluh, potravinami 
znečištěný papír

odpady ze zahrady – květy, po-
kosená tráva, posekané či rozdrcené 
větve, listí, ovoce a zelenina

jiné organické odpady – popel ze 
dřeva, hobliny a piliny, hnůj.

Při větším množství trávy a vaře-
ných kuchyňských zbytků je dobré 
tyto materiály smíchat s hrubším 
materiálem – větvičkami, slámou 
a smíchat se zralým kompostem 
nebo zeminou, čímž se do odpadů 

přidají potřebné mikroorganismy 
a drobní živočichové.

Teoreticky je možné komposto-
vat všechny organické (tedy rost-
linné a živočišné) látky. V domácím 
kompostu by však neměly končit 
materiály, které jsou chemicky 
ošetřeny. Opatrně také postupujme 
při kompostování rostlin, které 
jsou napadeny chorobami. Odpady 
živočišného původu – jako maso, 
kosti, mléčné výrobky, exkre-
menty zvířat nedoporučujeme do 
kompostu přidávat, protože pokud 
nedojde k hygienizaci, mohl by být 
takto získaný kompost zdrojem 
patogenních organismů. Navíc 
tento materiál je lákavý pro hlo-
davce. Kompostéry jsou ideálními 
pomocníky při kompostování. Jsou 
vyrobeny z recyklovaného plastu, 
nádoba kompostéru nemá dno (pro 
umožnění volného styku s půdou 
a zajištění přístupu mikroorganis-
mů, červů a žížal). Jsou opatřeny 
víkem s otočným ventilem pro re-
gulaci prostupu vzduchu, bočními 
dvířky pro vyjímání kompostu a ot-
vory sloužícími k provzdušňování. 
Projekt domácího kompostování 
vznikl za fi nanční podpory Fondu 
Vysočiny.

Veronika Poulová, MěÚ

Těžké branky nahradí odlehčené 
hliníkové

Několik tragicky končících úrazů dětí, na něž spadla těžká neukotvená 
branka na hřišti, spustilo reakci snad všech obcí, měst i soukromých 
provozovatelů. Ty začaly řešit problém výměny nebo zabezpečení branek 
na sportovištích, které vesměs pocházejí z let dřívějších a jsou svařené 
buďto z masivních kovových trubek či zhotovené z bytelných dřevěných 
trámků. Často nebyly nikterak ukotvené z důvodu, že hřiště bývají vy-
užívána všestranně, z čehož plynula i potřeba branky stěhovat z místa 
na místo. Moderní branky jsou dnes vyráběny z lehkých plastů či kovů 
a odpovídají přísným bezpečnostním požadavkům.

Právě takové město zakoupí i na hřiště za hasičskou zbrojnicí na Če-
chově ulici ve Velkém Meziříčí. „To hřiště je dost využívané, a proto tam 
chceme pořídit lehké hliníkové branky, aby případné riziko úrazu bylo 
co nejmenší,“ vysvětluje starosta František Bradáč. Dvě takové branky 
vyjdou na dvaadvacet tisíc korun. Dalších sto tisíc korun dá město na 
výměnu a zvýšení plotu po celé délce jižní strany hřiště. „To aby dětem 
nepadaly míče až dolů do sídliště,“ dodává starosta.

Hřiště za hasičskou zbrojnicí využívají nejen členové sboru dobrovol-
ných hasičů, ale také například základní škola na Sokolovské stejně jako 
základní škola a praktická škola k hodinám tělocviku. Sportoviště je navíc 
volně přístupné i dalším dětem ze sídliště, což zůstane i v budoucnu.

Další městská hřiště na Oslavické, za základní školou Školní či v areálu 
zdraví za Světlou, která jsou ve správě technických služeb, mají branky 
zabezpečené. Jsou buďto pevně ukotvené, nebo zámkem uzamčené k sobě 
tak, aby se nemohly převrátit.                                      Martina Strnadová

Program Zelená úsporám by 
mohl městu Velké Meziříčí fi nanč-
ně pomoci se zateplením některých 
objektů. Nově totiž nabízí obcím, 
městům, příspěvkovým organiza-
cím, krajům, veřejným a státním 
školám, ale také třeba církvím i na-
dacím možnost požádat o dotaci na 
realizaci úspor energie v budovách 
veřejného sektoru, jako jsou právě 
školy, školky či nemocnice, městské 
úřady a podobně. „Rozhodli jsme 
se, že do toho půjdeme s našimi 
objekty mateřských škol Čechova, 
Sokolovská, Sportovní a základních 
škol na Sokolovské a Komenského. 
Budeme se ucházet o dotaci jak na 
výměnu oken, tak na zateplení fa-
sády,“ upřesňuje starosta František 
Bradáč.

Alokace, tedy maximální celková 
dotace z prostředků programu Zele-
ná úsporám na schválené projekty 

je vyhlášena ve výši čtyř miliard 
korun. Příjem žádostí o poskytnutí 
podpory byl zahájen 19. července 
a skončí nejpozději 31. srpna 2010, 
přičemž při dosažení úhrnné výše 
podpory šesti miliard korun bude 
výzva k podání žádosti ukončena 
dříve „Uvidíme, jak to dopadne. 
Očekává se velký převis poptávky,“ 
podotýká starosta Bradáč s tím, že 
možnosti požádat dotaci z progra-
mu ministerstva životního prostředí 
město každopádně využije. „Zatep-
lení všech jmenovaných objektů nás 
totiž stejně postupně čeká,“ dodává 
k tomu.

Výše podpory může být v ně-
kterých případech pro žadatele 
finančně velmi zajímavá, může 
dosáhnout i devadesáti procent 
celkových výdajů. Nejvýše však 
dvě stě milionů korun pro jednoho 
žadatele.         Martina Strnadová

Město žádá o dotaci na zateplení škol

Základní škola ve Lhotkách bude mít v nad-
cházejícím školním roce 2010/2011 o jednoho 
žáka méně a základní škola v Mostištích o čtyři 
žáky méně, než je stanovený limit. Výjimku v po-
čtu dětí ve třídách povolili na základě školského 
zákona radní města Velké Meziříčí, které je zři-
zovatelem obou škol v těchto místních částech.

Základní škola ve Lhotkách má dvě třídy pro 
první stupeň. Podle daného limitu by tak měla 
mít minimálně dvanáct dětí na jednu třídu, tedy 
celkem čtyřiadvacet žáků. „Ve Lhotkách mají jen 
dvacet tři dětí, takže jsme souhlasili s výjimkou,“ 

potvrzuje starosta města František Bradáč. Škola 
s více třídami prvního stupně má limit patnáct 
žáků na jednu třídu. To je případ i mostišťské zá-
kladní školy, která má čtyři třídy prvního stupně. 
„Potřebovali by tedy celkem šedesát žáků, ale 
mají jich jen padesát šest,“ dodává starosta s tím, 
že i v tomto případě radní povolili výjimku. 
Součástí obou zmiňovaných základních škol jsou 
totiž i školy mateřské v těchto místních částech 
města. Pod mostišťskou školu navíc spadá i MŠ 
v Olší nad Oslavou. „Nevzniká tak problém 
s dofi nancováním, protože neinvestiční náklady 

Základním školám povolili výjimku v počtu dětí
hrazené ze státního rozpočtu se rozloží mezi obě 
školy,“ vysvětluje ještě starosta.

Základní škola ve Lhotkách je malotřídní se 
dvěma třídami pro první stupeň. V jedné jsou 
žáci prvního, druhého a třetího ročníku, ve 
druhé pak žáci čtvrtého a pátého ročníku, dle 
spádovosti školy ze Lhotek, Kúsek a Dolních 
Radslavic.

Základní škola v Mostištích je čtyřtřídní 
s prvním až čtvrtým postupovým ročníkem. Pod 
její spádovost patří děti z místních částí Mostiště 
a Olší nad Oslavou.             Martina Strnadová
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Když se sejdou lidé…
Touto skladbou od Hradišťanu zahájil oblíbený velkomeziříčský sextet 

6 tet svůj letní podvečerní koncert na zámku. 
Na zcela zaplněném vnitřním nádvoří se sešli ve čtvrtek 15. 7. početní 

příznivci skupiny, neodrazeni ani prudkou odpolední bouřkou a temnými 
mraky, slibujícími další kapky deště ještě během večera. Přestože se mu-
seli posluchači v průběhu koncertu schovat pod deštníky, celkový dobrý 
dojem z povedeného pohodového koncertu to nezkazilo. 

Zazněly zde skladby nejen převzaté (např. od Radůzy, Minehavy, Sester 
Steinových), ale i z vlastní tvorby frontmanky, klávesistky a zpěvačky 
sextetu 6 tet Olgy Žákové a další zpěvačky Jitky Fialové. 

O letošních prázdninách vystupovaly „tety“ s doprovodnými muzikanty 
na festivalu Zahrada v Náměšti na Hané, dále na již zmíněném velkome-
ziříčském zámku, poté ještě zazpívaly 27. 7. na Folkových prázdninách 
v Náměšti nad Oslavou. 

Poslední prázdninové zpívání čeká sextet v pondělí 9. 8. v 18 hodin na 
Prázdninách v Telči, na Kocouří scéně. 

Ještě před nimi zde vystoupí jiné meziříčské hudební sdružení – 
Kuspokon (KUchyňské Sdružení manželů POláškových a KONvalin-
kových). 

Simona Fňukalová

► Zleva: Markéta Štouračová, Jitka Fialová, Andrea Svobodová, Olga 
Žáková, Věra Havlišová  a Radka Zedníčková. Vzadu zleva: Aleš Pažourek 
– basová kytara, Ondra Duben – bicí.              Foto: Simona Fňukalová

Odstartovala soutěž 
Letos poprvé bude na Vysočině 

udělena vybraným potravinám nová 
značka Regionální potravina kraje 
Vysočina. Na čtyři roky ji mohou 
získat výrobci specifi ckých regio-
nálních potravin, o jejím udělení 
rozhodne odborná porota. „Výrobci 
potravin mohou až do 28. července 
přihlašovat své produkty k soutěži 
v kategoriích mléko a mléčné vý-
robky, pekařské a cukrářské vý-
robky, masné výrobky, alkoholické 
a nealkoholické nápoje s výjimkou 
vína, ovoce a zeleninu a ostatní vý-
robky. Více informací je dostupných 
na speciálně zřízené webové strán-
ce www.regionalnipotravina.cz,“ 
informoval Josef Matějek, radní 
kraje Vysočina pro oblast lesního 
a vodního hospodářství a zeměděl-
ství.                         (Pokr. str. 6.)

Dvaačtyřicet řidičů kamionů, tahačů a dalších ná-
kladních aut se sjelo o víkendu 17.-18. července do Šebo-
rova na první ročník Truckshow. V sobotním dopoledni 
pak vyrazili na spanilou jízdu, aby své naleštěné vozy 
předvedli co nejvíce divákům. Kolona jela po trase Še-
borov, Uhřínov, projela Velkým Meziříčím a odbočila 
na Dolní Radslavice a Březejc, odkud pokračovala do 
Křižanova, přes Kozlov a Martinice znovu do Velkého 
Meziříčí, Uhřínova a nazpět do Šeborova. Zvuk klakso-
nů všech trucků byl slyšet do daleka, a ty tak nemohly 
uniknout žádnému zájemci o tuto nevídanou atrakci. 
Raritou mezi nimi byl například oranžový kuka vůz 
velkomeziříčských technických služeb. Kolem silnic se 
shromažďovali lidé s dětmi, aby projíždějícím truckům 
zamávali, či si je vyfotili.

Také v Šeborově se scházeli zájemci, kteří si zde 
trucky z Velkomeziříčska, ale i z Brněnska či do-

konce z Bratislavy mohli prohlédnout pěkně zblízka. 
Některé byly krásně vymalované a nablýskané. A 
nejen to. K vidění byly i různé soutěže, například 
ve slalomu s truckem, pro samotné řidiče pak třeba 
páka, ale také soutěž o nejhezčí kamion nebo v na-
kládání beden hydraulickou rukou. „Diváků se sešla 
tak pětistovka. Čekali jsme jich víc, ale snad bylo 
příliš velké teplo, nebo za to mohou dovolené. I tak 
se akce, myslím, vydařila. Lidé a hlavně kamioňáci 
byli nadšení,“ zhodnotil truckshow jeden z pořadatelů 
Pavel Uchytil s tím, že akci hodlají příští rok určitě 
zopakovat. Jedinou vadou tak byla snad jen bouřka 
a déšť. Řidiče trucků nadchlo třeba i to, že si mohli 
v areálu zachytat ryby, k dispozici byly i čtyřkolky. 
Své umění přítomným předvedl také mistr světa 
v biketrialu Josef Dressler.

Martina Strnadová

Kolona trucků projela Velkomeziříčskem

Afričané vtrhli do Meziříčí
Žhavé africké slunce, divoký tanec, rytmy i domorodý zpěv vnesli do 

chladného nedělního večera ve Velkém Meziříčí Afričané ze Zimbabwe. 
Studenti a učitelé ze soukromé umělecké školy ve městě Bulawayo navští-
vili Jupiter club se svým programem Spirit of Africa letos již počtvrté. 
První vystoupení souboru IYASA (Inkululeko Yabatsha School of Arts) 
v našem městě proběhlo v roce 2006 a další následovala každoročně 
vždy v době letních prázdnin. Výjimkou byl loňský rok, kdy Afričané 
u nás nevystoupili. 

Zájemci o africký folklor si i letos přišli na své. Umělecký soubor 
předvedl nový program, který tradičně vychází z prostého, obyčejného 
života na africkém venkově. Každou písní a tancem účinkující vyjadřují 
nějaký jiný příběh. 

Letošní rok je pro soubor IYASA jubilejní, protože jejich škola slaví 
deset let své existence. Celých devět let pak jezdí její členové vystu-
povat do České republiky. Svými cestami po světě získávají i fi nanční 
prostředky nutné k fungování školy. „Letos jsou v Česku na tři týdny. 
Vystupují přitom každý den, někdy i dvakrát. Jezdíme například i na 
dětské tábory, kde probíhají v podstatě takové workshopy, kdy Afričané 
děti učí základy tanců, bubnovat a podobně,“ popsal manažer skupiny 
pro ČR Miloslav Vokáč.

Škoda jen, že nepříznivé počasí vyhnalo temperamentní tanečníky z ná-
dvoří zámku, kde se původně mělo vystoupení konat, na jeviště velkého 
sálu Jupiter clubu. Hvězdná obloha nad hlavami diváků i účinkujících by 
dokreslila atmosféru vystoupení.

Text a foto: Martina Strnadová

Novým obecním znakem a pra-
porem se mohou pyšnit obyvatelé 
Jívoví na Křižanovsku. Minulou 
neděli těmto symbolům o tradiční 
jívovské pouti požehnal křižanov-
ský farář Tomáš Holcner. Na návsi, 
před kaplí svaté Anny, tomuto slav-
nostnímu ceremoniálu přihlíželo 
početné publikum převážně míst-
ních rodáků a jejich příbuzných, 
ale přítomni byli také zástupci 
obce – starosta Miloš Holán s mís-
tostarostou Janou Horkou – a grafi k 
a heraldik Jaroslav Petr z Mikulova, 
autor zmíněných symbolů. 

Jívovští mají nový znak a prapor

Slavnostnímu ceremoniálu byl přítomen také heraldik Jaroslav Petr (popředí u mikrofonu), který je autorem 
nového praporu (vpravo) a znaku (viz foto dole). Vlevo místostarostka obce a vedle ní jívovský starosta. 

Foto: Iva Horká

„Znak obce vychází z otisku 
dochované pečeti z roku 1678. Na 
modrém štítě je položena zlatá větev 
jívy se stříbrnými květy – kočič-
kami,“ popsal Petr svoje dílo, „ty 
doplňují ještě dvě šestilisté růže 
stříbrné barvy se zlatými středy 
a tři, patrně smírčí, kameny, rovněž 
stříbrně zbarvené.“

Prapor je grafi cky i heraldicky 
shodný se znakem. Jsou vyne-
chány pouze kameny, navíc je 
ale přidána šerpa s datem udělení 
práv k jeho užívání Parlamentem 
Poslanecké sněmovny ČR a dnem 
žehnání.

„Dekret jsme převzali od před-
sedy Poslanecké sněmovny PČR 
29. dubna letošního roku,“ uvedl 
jívovský starosta a dodal, že znak 

bude viset na budově obecního 
úřadu. Příchozí do vsi pak během 
následujících čtrnácti dnů bude 
vítat cedule s nápisem „Vítá vás 
obec Jívoví“.

Vyhotovení slavnostních symbo-
lů provedla fi rma Alerion z Brna, 
která také vyrobila nášivky se zna-
kem obce na pracovní obleky pro 
členy Sboru dobrovolných hasičů 
a pamětní vlaječky. U příležitosti 
posvěcení těchto symbolů byly 
vydány pohlednice a pamětní lis-
ty, kterými byli návštěvníci pouti 
25. července obdarováni. O co 
však byli ošizeni, byla tradiční 
Jívovská lávka, která se z důvodu 
velmi chladného počasí tentokrát 
nekonala.

Iva Horká

Nový znak bude zdobit budovu obecního úřadu v Jívoví. 
Foto: Iva Horká

Kolona trucků projížděla z Dolních Radslavic na Březejc. Kolem cesty se scházeli lidé a mávali.
Foto: Martina Strnadová
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Re: Dá se s tím něco udělat?
Nyní se vyjadřujeme k článku pana M. Valečíka z minulého vydání 

Velkomeziříčska, kterým reagoval na článek „Dá se s tím něco dělat?“ 
a na odpověď odboru životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí.

Jsme rádi, že tak čtenáři byli informováni o tom, jak se má o zeleň 
řádně a koncepčně pečovat od člověka, který se touto činností sám zabývá. 
Také jsme se dozvěděli, že v našem městě se podle jeho názoru, na rozdíl 
od jiných měst, nedá hovořit o fungujícím systému údržby zeleně, neboť 
naprosto nezapadá do nějakého koncepčního plánu péče. Příčinou mají 
být absence koncepčního přístupu a kvalifi kace pracovníků z řad tech-
nických služeb majících údržbu zeleně na starosti i nedostatek fi nančních 
prostředků. Jako řešení navrhl zaměstnat kvalifi kovaného zahradníka či 
péči o zeleň svěřit odborné fi rmě. Aby se čtenáři lépe orientovali v dané 
problematice, rádi bychom je podrobněji informovali o práci s veřejnou 
zelení. Tak budou moci lépe posoudit, jak je práce města a městského 
úřadu v této oblasti vykonávána. A pak bude možno v další diskuzi, kterou 
si tato oblast jistě zasluhuje, lépe navrhovat řešení situace. Velké Meziříčí 
se tísní v údolí dvou řek, a tím je ovlivněno množství a rozložení veřejné 
zeleně. Vždyť začátkem minulého století se nově zakládané Čechovy 
a Riegrovy sady musely vyšplhat do svahu v údolí potůčku, protože na 
ně už tehdy ve městě nebylo místo. Park jako takový byl a dosud je jen 
u zámku, zatímco třeba další park Rudolfův byl zrušen kvůli výstavbě. 
Z těchto důvodů se mnoho stromů musí kácet i dnes. A náhradní výsadba 
na stejném místě často není možná kvůli předpisům na ochranu zde ve-
doucích různých potrubí či kabelů. Velmi značný tlak na zeleň ve městě 
vyvíjí také potřeba parkování automobilů. A tak ve městě zbývají volná 
jen odlehlejší místa. Údolí Kunšovec se svou zelení se na park postupně 
jak zvyšováním péče i obnovou výsadeb mění. Podobně byla upravena 
plocha kolem stromu vysazeného k výročí města před ZŠ Oslavická. Vý-
znamnou a specifi ckou součástí městské zeleně jsou hřbitovy Na Moráni 
a Karlov, jenž už je také téměř mimo město. Zde jsou zase jiné požadavky 
na kácení zeleně, která jak roste a mohutní, škodlivě zasahuje do hrobů 
a pomníků. Významná zeleň rostoucí kolem řek zase není v majetku města. 
Nedostatek zeleně přímo ve městě ale významně doplňují stromy a keře 
v zahradách a zahrádkářských osadách, volně rostoucí zeleň, anebo lesní 
porosty na svazích kolem města. Specifi ckým problémem jsou rozsáhlé 
výsadby kolem paneláků, kde byly výsadby provedeny brigádnicky často 
v akcích Z, pak byly ponechány bez průběžné péče a nyní se ukazuje 
intenzivní potřeba zásahu. I tady je to rozdílné, některé domy mají 
kolem sebe pestrou a pěstovanou zeleň a další mají jen zbytky výsadeb 
ve špatném stavu či zeleň nechtějí žádnou. Ve městě máme dnes podle 
pasportu zeleně zpracovaného v roce 2009 – 286 tis. m2 trávníků, přes 
2 tis. m2 záhonů květin, 17 tis. m2 skupin keřů, 6,5 tis. m2 skupin stromů 
a 5 tis. m živých plotů. Roste tu 1169 ks keřů, 3200 ks soliterních stromů, 
368 stromů ve stromořadí a 108 ks stromů ve skupině. Biologické prvky 
jsou na ploše 633 tisíc m2 a technické plochy (pískoviště, schody, hřiště 
apod.) mají výměru 102 tis. m2. Práce kolem zeleně je velmi složitá věc. 
Je to i z toho důvodu, že v posledních letech došlo k zásadním změnám 
v odborných názorech na provádění péče o zeleň, které k nám přicházejí 
ze zahraničí. Je to způsobeno také novými moderními materiály a tech-
nologiemi, které se při tom používají. I z těchto důvodů městský úřad 
postupně měnil fi rmy či pracovníky provádějící tyto práce postaru za 
ty, kteří pracují moderně. Během posledních 5 let jsme si nechali zpra-
covat nejméně v 6 případech odborníky posouzení stavu desítek stromů 
v různých lokalitách ve městě a návrh řešení. Postupně jsme pak všechny 
tyto návrhy prostřednictvím technických služeb a odborných fi rem rea-
lizovali. Přitom TS provádějí zásahy tehdy, pokud jde o menší stromy či 
jednodušší práci. Práce s velkými stromy, ve složitém okolí se stavbami 
či různým vedením sítí či náročné úpravy korun stromů pak objednáváme 
u odborníků. Tyto studie a náročnější práce jsou limitovány fi nančními 
prostředky, které máme k dispozici na péči o zeleň v rozpočtu. Posouzení 
stavu zeleně je složitější, než se zdá. Stromy a keře jsou živý organismus, 
jejichž stav se někdy nedá předvídat, a to, co bylo v posudku, tak už brzy 
nemusí platit. Dochází pak i k tomu, že stav stromu, který byl popsán 
bez závad se najednou zásadně změní. Pak se zasahuje nekoncepčně. 
Průběžně během roku městský úřad připravuje na základě pochůzky po 
městě a sledováním stavu zeleně seznamy stromů a keřů, které je třeba 
řešit, případně skácet. Stejně tak se shromažďují a průběžně posuzují, 
jak žadatelé z osobních jednání znají, desítky jejich připomínek a návrhů 
ročně, týkající se zeleně. Jde o stromy nemocné, nebezpečné či o stromy 
stínící, přerostlé nežádoucím způsobem rostoucí a způsobující alergie. 
U nich se pak ve vhodnou dobu provede výchovný zásah, nebo skácení 
na konci zimy a pak zase začátkem podzimu, tj. mimo dobu vegetace. 
Stejně tak se provádí kontrola u nově vysázených ploch zeleně, kde se dle 
možností – kapacity technických služeb či odborných fi rem, a fi nančních 
možností, provádějí výchovné zásahy u provedených výsadeb, náhrada 
uhynulých stromů a keřů či úpravy vázání, výměna kůlů atd. Jistěže je 
tu možné zejména pěstební zásahy provádět častěji a kvalitněji. Ale to 
už závisí od výše zmíněných skutečností, které vyplývají z toho, jaký 
význam se péči o zeleň v našem městě přisuzuje. Na posledním jednání 
Národní sítě Zdravých měst byl jako jeden z problémů našeho města 
zařazen účastníky, který je třeba řešit, i požadavek soustavné a odborné 
péče o zeleň. Snad i toto umožní zlepšit péči o zeleň. Závěrem tohoto po-
kusu o vysvětlení činnosti městského úřadu kolem zeleně v našem městě 
bychom rádi uvedli názor k navrhovanému využití fi nančních prostředků 
z EU na projekt koncepčního plánu péče o zeleň. V tisku byly uveřejněny 
informace o tom, jak např. v Bystřici nad P. v rámci takového projektu od-
straní z města stovky nebezpečných stromů a nahradí je novou výsadbou. 
Můžeme to chápat tak, že se tam po delší dobu o stromy nestarali, a tak 
je nyní jediné řešení je všechny najednou skácet? A místo nich v celém 
městě bude najednou provedena náhradní nová výsadba? Takový inten-
zivní zásah, třeba z důvodu možnosti získání fi nančních prostředků, není 
z mnoha důvodů podle našeho názoru nejvhodnější. Intenzivním skácením 
se významně naruší ty vlastnosti a funkce zeleně, jako jsou poskytování 
stínu, pozitivní ovlivňování vzdušné vlhkosti, ochrana proti prachu 
a hluku, zkrášlení města, možnosti hnízdění ptactva a životní potřeby 
dalších živočichů. Nově vysázené stromy tyto hodnoty začnou vytvářet 
až za desítky let. Takovým zásahem bude narušena pestrost a různorodost 
zeleně ve městě. Myslíme si, že je lépe postupovat individuálně a to jak 
v případě, kdy se nahradí vykácený strom jedním či dvěma vysazenými, 
či tehdy, když jde o samostatnou lokalitu, kde se provede skácení, výchova 
a výsadba zeleně. O tu je pak třeba dále pečovat. 

Odbor životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí

Co čas neodvál
Ne, nebojte se, nechci dnes vůbec psát o politice. Rád bych se vrátil 

k projektu, který mnozí z vás znají. K projektu, který udělal radost mnoha 
lidem, jež mají rádi muziku 50. – 80. let.

V neděli 27. června jsem ve skiareálu na Fajtově kopci navštívil, žel, 
poslední z koncertů skupiny Jupiter se stálým názvem Co čas neodvál. 
Možná i vás zajímá, jak se vlastně sešli všichni tito muzikanti, v jejichž 
podání zněly staré dobré skladby tak působivě.

Bylo parné léto roku 2004, když se v Jupiter clubu sešli dva přátelé 
(Pavel Janšta a Jiří Smolík) a při poslechu hudby (pro starší ročníky) 
z rádia si povzdechli: „Škoda, že zní tato hudba jen z desek a cédéček, 
jak by bylo krásné, poslechnout si tyto šlágry naživo…“ A protože nejsou 
z těch, kteří o nápadu jen mluví, začal J. Smolík formovat skupinu, v jejímž 
repertoáru by bylo to nejlepší z let padesátých až osmdesátých a celému 
projektu dal název Co čas neodvál. První zkoušky zakládající sestavy 
(Martin Karásek, Olda Inochovský, Leoš Chatrný, Ivan Svoboda, Věra 
Novotná, Alena Bednářová, Luboš Polášek, Milan Čech a Jiří Smolík) se 
konaly kde se dalo, jen tak bez not, podle sluchu. (O první notové zápisy 
se postaral Martin Karásek.) Přes všechny počáteční potíže se však blížil 
první koncert. Ten odehrála skupina nadšenců na podzim roku 2005. 
Možná se někomu mohlo zdát, že návštěva byla slabá (i když byla druhá 
polovina koncertu pojata jako diskotéka v režii P. Janšty), ale lidé ve Vel-
kém Meziříčí ještě netušili, jak silný zážitek si z těch dalších odnesou… 
A že byli návštěvníci prvního koncertu velmi spokojeni a nenechali si to 
pro sebe, byl při tom druhém sál Jupiter clubu téměř zaplněn. Však se také 
již hrálo podle not, o něž se postaral Miroslav Lukeš z Brna, který skupině 
Jupiter vypomohl jako aranžér notových zápisů. Se skupinou Jupiter si 
zahrála i skupina F-Box. To si již obyvatelé našeho města zapamatovali, 
že tato živá muzika má určitě něco do sebe a jistě neměli nic proti tomu, že 
si v pořadu Co čas neodvál, mohli zanotovat i s Kozénkou. Činili se nejen 
muzikanti a zpěváci (muzikantky a zpěvačky), ale i mistři zvuku, když 
první dva koncerty ozvučil Tomáš Rozmarin alias Losna a další dva Pavel 
Čermák. Do té doby vykrystalizovala sestava, kterou jsme mohli slyšet 
na již zmíněném pátém koncertu, jenž měl, žel, smutný nádech koncertu 
posledního. A kdo jsou ti, co nám tak krásně hráli a zpívali?

Klávesy Pavla Kamanová, sólová kytara Marek Částek, kytara Jirka 
Chylík, baskytara Miloš Fic (Pavel Štěpánek), bicí Dušan Zeisel, fl étna 
Markéta Štouračová, alt saxofon Mirek Tůna, bas saxofon, klarinet Jaro-
slav Novotný, 1. trubka František Kameník, 2. trubka Josef Palas, zpěv 
Věra Novotná, Alena Bednářová, Milan Čech a Jiří Smolík. Je škoda, že 
většina muzikantů má přeci jen své povinnosti v jiných kapelách a mnohdy 
jim chybí tolik potřebný čas na zkoušky, bez nichž by koncerty neměly 
tak skvělou úroveň. Skupina Jupiter a projekt Co čas neodvál, prozatím 
končí. Zda se někdy dočkáme něčeho podobného, je zatím ve hvězdách, 
ale proslýchá se, že se možná dočkáme…                     Martin Klement

Poděkování: Velmi rád bych poděkoval nejen muzikantům a zpěvá-
kům, ale prakticky všem, kteří se do projektu Co čas neodvál jakkoli za-
pojili. Řediteli Jupiter clubu Milanu Dufkovi, Jiřímu Kubišovi, Františku 
Chytkovi, Antonínu Dvořákovi a dalším…                             Jiří Smolík

Ze slezských dolů, hutí, polí, hor a luk…
Když přijedu do Varšavy a řeknu se slezským přízvukem, že jsem 

z Katovic, tak mi řeknou, že jsem Němec. Když pojedu do Německa 
a řeknu německy se slezským přízvukem, že jsem „aus Schlesien“ tak 
mi řeknou, že jsem Polák.

Když v ČR řeknu, že jsem rodák ze Slezska, tak mi řeknou, že to není 
možné, neboť Slezsko je v ČR a já jsem narozen v RP (Polská republika). 
Opravdu zvláštní je narodit se na území, které skoro od začátku bylo 
předmětem dělení a trhání. A těžké je někomu vysvětlit, jak je to možné 
v rodině, že jeden bratr byl Němec a druhý Polák anebo, že ještě dnes 
někdo přijde ke zpovědi a bude hříchy vyjmenovávat německy.

Slezsko – dvě hlavní části Dolní a Horní. Území Slezska bylo od 
roku 990 součástí polského státu a bylo obýváno kmeny Slezanů (po 
nichž bylo pojmenováno), Opolanů a dalších. Od roku 1138 bylo Slez-
sko údělným piastovským knížectvím. Václav II. uvedl řadu slezských 
knížectví do lenního vztahu k Českému království. Tento proces dovršil 
v letech 1327–1335 Jan Lucemburský. Českou svrchovanost nad Slezskem 
opakovaně uznal i polský král Kazimír III. Veliký v roce 1348 mírem 
v Namyslově. Do roku 1742 patřilo celé Slezsko k zemím Koruny české. 
Po slezských válkách bylo rozděleno na pruské a rakouské Slezsko. Po 
roce 1918, po vzniku Československa a Polska bylo rozděleno na polské, 
československé a německé. Po roce 1945 skoro celé (bez českého) se vrátilo 
Polsku. A tak je to dodnes. Vzpomínám na svého dědečka, který se nikdy 
nikam nestěhoval: poznal mnoho států – narodil se v německém císařství. 
Potom byl občanem Výmarské republiky. Od 1921 žil v Polsku. Od září 
1939 byl obyvatelem Třetí říše. Od ledna 1945 znova v Polsku – tentokrát 
socialistickém. A od 1989 ve III. Rzeczpospolitej Polskiej. A kým byl: 
Polákem – možná – ale spisovnou polštinu moc dobře neovládal, Němcem 
– německy uměl, ale za Němce se nepovažoval. Prostě byl Slezanem.

Lukasz Szendzielorz

Pořad bohoslužeb ve Velkém 
Meziříčí a okolí

Středa 28. 7. 2010 Špitálek
 7.00 Mše sv. za rodinu Kabelkovu a děti. o. L. Sz.
Čtvrtek Památka sv. Marty – 29. 7. 2010 Špitálek
 7.00 Mše sv. za Viléma Jahodu, rodiče Jahodovy
 a Hlavovy. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za rodiče Doležalovy z Mostišť
 a syna Pavla. o. L. Sz.
Pátek 30. 7. 2010 Špitálek
 8.00 Mše sv. za Zdeňka Studeného, Jaroslava Fejtla,
 rodiče Rambouskovy, Aloise Rambouska
 a duše v očistci.  o.L. Sz.
14.00–15.30 Příležitost ke svátosti smíření.
16.30 Mše sv. za rodiče Janákovy a Bernatovy. o. L. Sz.
Sobota Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze – 31. 7. 2010 Špitálek
 7.00 Mše sv. Za Marii a Josefa Horkých.  o. L. Sz.
 Kostel sv. Mikuláše
18.00 Mše sv. za zemřelou manželku, dvoje rodiče,
 přízeň a za celou živou rodinu. o. L. Sz.
Neděle 18. neděle v mezidobí – všechny mše sv. v kostele sv. Mikuláše 
1. 8. 2010
 7.30 Mše sv. za rodiče Požárovy a syna Josefa. o. M. P.
 9.00 Mše sv. 1. Za nového farního vikáře 
 P. Petra Košuliče. o. L. Sz.
 2. Za Jaroslava Ryšána, dvoje rodiče 
 a duše v očistci.  o. P. K.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi: Za Jiřího Havlíčka, 
 dvoje rodiče a bratra Františka. o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za Hedviku a Jiřího Bukovy, rodiče 
 a duše v očistci.  o. P. K.
11.00 Poutní mše sv. v Oslavici o. P. K.

Farní oznámení
V pondělí zveme děti na prázdninový pondělek na faře. Začátek je 
v 8.30 hodin.  Podrobnosti jsou ve vývěsce a internetových stránkách 
děkanství. V pátek od 14.00 – 16.30 bude adorace Nejsvětější Svátosti. 
Od 14.00–15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu 
v 19.30 bude II. příprava na manželství. Otec biskup V. Cikrle ustanovil 
s platností od 1. července 2010 novokněze P. Petra Košuliče, rodáka z far-
nosti Hustopeče u Brna, farním vikářem ve farnosti Velké Meziříčí a Bory. 
Nového kaplana přivítáme ve farnosti 1. srpna na mši sv. v 9.00 hodin. 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme za sbírku na malování 
kostela – 37.500 Kč. Prosíme o pomoc při úklidu kostela po malování 
v pátek od 17 hodin.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 30. 7. 2010 
18.00 Mše sv. za Boženu Zástěrovou a rodinu Pospíchalovu, 
 Dolní Bory o. L. Sz.
Neděle 18. neděle v mezidobí 1. 8. 2010
 9.45 Mše sv. za Pavla Prokopa, Jeronýma Prokopa
 a rodiče Havelkovy o. M. P.

Farní oznámení
V sobotu na faře ve Velkém Meziříčí v 18.30 bude příprava na křest 
a v 19.30 bude příprava na manželství.                                                 -ls-

Společenství cyrilometodějských 
poutníků srdečně zve na

10. pěší pouť na 
posvátný Velehrad
na poděkování za poselství evan-

gelia a s prosbou za obnovení víry 
v našem národě.

Putujeme od pondělí 16. 8. 2010, 
pouť vrcholí v sobotu 21. 8. ve 12 
hodin v bazilice.

Duchovní téma 10. pouti: Desa-
tero Božích přikázání.

Odkud:
V pondělí 16. 8. z Vítochova, 

Vranova nad Dyjí nebo z Netína, 
v úterý z Olešnice, ze Znojma, 
z Velkého Meziříčí, ve středu také 
z Brna – Bystrce nebo z Olomouce, 
ve čtvrtek i ze Slavkova u Brna, 
v pátek z Ratíškovic, po cestě se 
můžete přidávat.

Co vás čeká: denně jdeme pěšky 

22 až 36 km s doprovodným vozi-
dlem, které veze velká zavazadla 
(i unavené poutníky). Co potřebu-
jete: spacák a karimatku, zápisné. 
Spát se bude vždy pod střechou. 
V sobotu 21. 8. 2010 jdeme společně 
v 8 hodin z Boršic u Buchlovic (ve 
4 hodiny z Uherského Brodu), v 11 
hodin na nádvoří obnovíme zasvě-
cení, ve 12 mše sv. s arcibiskupem 
Janem Graubnerem, v 15 hodin 
svátostné požehnání a rozloučení.

Přejeme si, aby tato pouť byla 
jako tenkrát v Betlémě „radost pro 
všechen lid“ (Lk 2,10), pro poutníky 
i pro ty, kdo se s nimi setkají.

U koho se hlásit: P. Jan Peňáz, 
679 05 Křtiny 72, tel.: 736 529 221, 
www.poutnik-jan.cz; P. Marek 
Dunda, 67103 Vranov n. D. 20, 
515 296 384, www.fatym.com; 
jáhen Ladislav Kinc 592 64 Pro-
setín 79, 516 463 315.                -jp-

Přesazování amerických kosatců
Nejvhodnější dobou pro přesazování amerických velkokvětých kosatců 

je druhá polovina léta, tedy konec července a srpen. Přesazovat je může-
me s úspěchem však až do zamrznutí. Dělení trsů je vhodné, když jsou 
rostliny už příliš nahuštěné a méně 
kvetou. Nejprve vyryjeme staré 
rostliny s rozvětvenými oddenky. 
Oklepneme z nich hlínu. Oddenek 
rozdělíme na menší části. Na každé 
části zkrátíme asi o jednu třetinu 
listy. Kořínky můžeme nepatrně 
zkrátit také, není to však nutné. 
Takto připravené sazenice hned 
sázíme na nové stanoviště. Pokud 
však se sázením (např. z nedostatku času) počkáme třeba dva týdny, není 
to obvykle rostlinkám na závadu, musíme je ale uložit ve stinné místnosti, 
vhodné je uskladnění ve sklepě, případně je můžeme vložit do nádoby 
a zasypat hlínou. Takto připravené sazeničky si můžeme zakoupit od 
jiných zahrádkářů. Před vysazením prohlédneme kořínky, pokud zjistíme, 
že jsou zaschlé nebo poškozené, tak takové části raději odstraníme. Při 
sázení rozprostřeme kořínky do mělce vyhloubené jamky, kterou jsme 
lehce vysypali pískem, pod každý kosatec navíc vkládáme kamínek. Při-
hrneme hlínu, ale jen tak, aby jedna třetina oddenku byla ještě nad zemí. 
Rostlinky v případě sucha zalijeme, aby se snadněji ujaly.

Je dobré si hned po zasázení označit rostlinku cedulkou, na které je 
název rostliny. První rok po přesazení ještě kosatce příliš nekvetou, za dva 
roky už by nás však měly potěšit krásnými květy.            Alois Mikyska

Českobratrská 
církev evangelická

1. 8. 9 hodin bohoslužby
8. 8. 9 hodin bohoslužby (host: Jiří 
 Lukl, kazatel Církve bratrské) 
Bohoslužby se konají v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24) 
a každý je na ně zván (více: www.
velke-mezirici.evangnet.cz).

-PJ- 
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(Pokračování ze strany 1.)
Přičemž Žďársko je na ní zainteresováno přibližně sedmi třináctinami 

a Třebíčsko šesti třináctinami. Do konce roku by také mělo proběhnout 
schválení obchodních podmínek, výběr správce i dodavatele stavby. Právě 
na dodavatele klade Dagmar Zvěřinová velký důraz. „Doufáme, že stavbu 
vysoutěží fi rma, která už má v této oblasti zkušenosti. Půjde totiž o velkou 
zodpovědnost za zdraví lidí. Bude stavět a přitom bude muset i v určitém 
časovém úseku vždy vyrobit pitnou vodu,“ připomíná Zvěřinová. Tak třeba 
jen ve Velkém Meziříčí je na dodávkách pitné vody z mostišťské nádrže 
závislý průmysl, školy, školky a mnohé další včetně domácností. „Takové 
množství odběratelů tedy nelze zásobovat cisternami. To lze jeden dům,“ 
podotýká předsedkyně žďárského svazku.

Modernizaci úpravny vody pocítí i samotní odběratelé nejen na kvalitě 
vody, ale i na svých peněženkách. Plánovaná investice se posléze pro-
mítne i do ceny pitné vody. „Doufáme, že minimálně, ale částečně jistě,“ 
potvrzuje Dagmar Zvěřinová.

Potkají se dvě velké akce svazku
Vlastní práce na přestavbě úpravny by měly začít na jaře a trvat asi dva 

roky. Akce se tak potká s další velkou akcí žďárského svazku za účasti 
evropských peněz – s druhou etapou Projektu ochrany vod Povodí řeky 
Dyje. Na ní se však vedle svazku podílejí i samotná města a obce, kterých 
se projekt týká. Jeho největší díl tvoří rekonstrukce čistírny odpadních 
vod ve Velkém Meziříčí a odkanalizování místní části Mostiště. Zahájení 
této akce zpozdilo zrušení prvního kola výběrového řízení na dodavatele 
stavby. Otevírání obálek z kola druhého proběhne 9. srpna.

Martina Strnadová

Zmodernizují úpravnu…

(Pokračování ze strany 1.)
Zádušní mši za zemřelého, ko-

nanou v sobotu 24. července od-
poledne, sloužil českobudějovický 
pomocný biskup Mons. Pavel 
Posád. Do hrobu na křižanovském 
hřbitově byly pak ostatky uloženy 
za asistence Karla Orlity. „To bylo 
přání, které mi pan farář Kotík před 
smrtí sdělil – abych ho pohřbil,“ 
vysvětlil Orlita během obřadu 
v kostele svatého Václava. Tam 
zazněla z mnoha úst slova díků 
a uznání nejenom za dlouholetou 
Kotíkovu duchovní práci, ale též za 
jeho pracovní nasazení při opravách 
kostelů a kapliček, a to nejenom 
v jeho farnosti, kde působil více 
než čtyřicet let, ale i v blízkém či 
vzdálenějším okolí.

V Křižanově sloužil 
čtyřiačtyřicet let

Metoděj Kotík se narodil 18. čer-
vence 1915 v Dolních Borech 
u Velkého Meziříčí a na kněze byl 
vysvěcen 5. července 1940 v Brně. 
Kněžské působení započal v Jemni-
ci jako kaplan, později administrá-
tor a farář, pak byl administrátorem 

Farníci se rozloučili 
s P. Metodějem Kotíkem

v Novém Městě na Moravě, později 
v Mikulovicích u Znojma a Horních 
Dunajovicích. Od roku 1966 až 
do své smrti působil v Křižanově, 
nejprve jako administrátor, poté 
jako farář. Deset let pak součas-
ně spravoval farnost Heřmanov 
u Velké Bíteše. Posledních pět let 
života působil v Křižanově jako 
výpomocný duchovní. U příleži-
tosti jeho 90. narozenin v roce 2005 
mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle 
za dlouholetou obětavou kněžskou 
službu udělil medaili sv. Jana Sar-
kandra.

O rok později, 6. prosince 2006, 
ho papež Benedikt XVI. jmenoval 
kaplanem Jeho Svatosti s právem 
užívat titul monsignore.

Zemřel 19. července 2010 v ne-
mocnici svaté Zdislavy v Mostištích, 
zaopatřen svátostí nemocných.

Křižanovský svět tak opustila 
další výrazná osobnost, která se 
přiřadila ke dvěma dalším – známé-
mu cukráři Drahoslavu Hvězdovi 
a majitelce masny Jaroslavě Králo-
vé, která zemřela ve svých 96 letech 
minulý týden.

Iva Horká

MHD jede do Oslavice
Až do konce trvání uzavírky silnice č. II/360 mezi obcemi Oslavice 

a Oslavička, tj. do 31. 10. 2010, zajíždí autobusový spoj č. 9 linky č. 845202 
(MHD č. 2) do obce Oslavice. Termín uzavírky byl stanoven od 14. června 
2010 10 hodin do 31. října 2010 16 hodin. Spoj číslo 9 linky MHD č. 2 bude 
každý pracovní den přijíždět do Oslavice v 10.57 hodin. Odjezd autobusu 
na spoj č. 10 linky MHD č. 2 bude následovat okamžitě po odbavení všech 
cestujících v Oslavici. Jízdní časy spoje č. 10 linky MHD č. 2 budou o cca 
5 minut prodlouženy (z důvodu zajížďky do obce Oslavice). Jinak zůstává 
vedení spojů č. 9 a 10 linky MHD č. 2 nezměněno.                      -vep-

Ve dnech 30. 7. až 1. 8. se koná v Oslavici pouť. V sobotu od 20 ho-
din bude taneční zábava se skupinou Oldies but Goldies, hraje se 
tradiční fotbalové utkání svobodní proti ženatým a pro zábavu budou 
otevřeny pouťové atrakce.

Srdečně zvou pořadatelé SDH Oslavice.

OKÉNKO POLICIE  158

POLICIE PÁTRÁ

OKÉNKO KRAJE II.
 564 602 111

Vloupal se 
do prodejny

Neznámý pachatel v době od 
10. do 12. 7. 2010 překonal boční 
vstupní dveře do prodejny v Olší 
nad Oslavou, prodejnu prohledal 
a odcizil cigarety různých značek 
a fi nanční hotovost. Způsobená ško-
da se pohybuje okolo 50.000 korun.

Nalezl nevybuchlý 
granát

Dne 13. 7. oznámil na linku 158 
dvaadvacetiletý muž nález jedno-
ho nevybuchlého dělostřeleckého 
granátu mezi Rousměrovem a La-
vičkami. K nálezu přijela policejní 
hlídka i pyrotechnik, který zajiště-
ný granát převzal.

Vykradl dvě auta
V nočních hodinách z 16. na 

17. 7. se neznámý pachatel vloupal 
do dvou osobních vozidel v ulici 
Černická v Měříně. Po odřezání těs-
nicích gum a vysazení oken vniknul 
nejprve do škody Fabia, kde odcizil 
koženkovou peněženku s fi nanční 
hotovostí 10 tisíc korun a s osob-
ními doklady majitele vozidla. Ze 
zavazadlového prostoru Fiatu pak 
odcizil plastový kufřík se sekacím 
kladivem zn. Hilti, plastový kufřík 
s vrtačkou zn. Hilti a sadu vrtáků 
do betonu zn. Hilti, vše v celkové 
hodnotě přes 60 tisíc korun.

Zcizil okapy 
z kostela i hliníkové 

plechy
Ze 17. na 18. 7. v nočních ho-

dinách odcizil neznámý pachatel 
z kostela v Bobrové 16 metrů mědě-
ného okapu v celkové hodnotě přes 
3 tisíce korun.

Dále pak v době od 8. do 18. 7. 
v katastrálním území Moravec 
odcizil neznámý pachatel 15 kusů 
vlnitých hliníkových plechů, které 
tvořily střechu voliér pro chov ba-
žantů, čímž způsobil majiteli škodu 
přes 7 tisíc korun.

Odčerpal naftu 
z náklaďáku

Ze dne 20. na 21. 7. odčerpal 
neznámý pachatel přes 200 litrů 
motorové nafty z nákladního au-
tomobilu zaparkovaného v oploce-
ném areálu fi rmy v Měříně. Pachatel 
po přeštípnutí visacího zámku na 
vstupní bráně areálu fi rmy vypáčil 
uzamčené víčko nádrže nákladního 
automobilu a motorovou naftu od-
čerpal. Vznikla tak škoda ve výši 
téměř 7 tisíc korun.

Přistihli ho 
při krádeži

V noci z 21. na 22. 7. vnikl 
jednatřicetiletý muž do oploceného 

areálu fi rmy ve Velkém Meziříčí, 
kde z volně přístupného kontejne-
ru na odpadový materiál odcizil 
15 kg hliníkových drátů v hodnotě 
450 Kč. Muž (již dříve odsouzen 
za přečin krádeže) byl při krádeži 
přistižen pracovníky bezpečnostní 
agentury.

Vloudily se pod 
záminkou do domu 

a sebraly peníze
Dne 22. 7. v dopoledních ho-

dinách v Radostíně nad Oslavou 
vnikly dvě ženy tmavší pleti do 
domu jednašedesátileté ženy. Pod 
záminkou napuštění vody do plas-
tové láhve využily nepozornosti 
ženy a vnikly do domu, kde odcizily 
z šatní skříně příruční pokladnu 
s fi nanční hotovostí ve výši přes 
22 tisíc korun. Ženy jsou podezřelé 
z přečinu krádeže a z přečinu poru-
šování domovní svobody.

Policii ČR se podařilo získat 
popis žen. Mělo jít o dvě ženy 
tmavší pleti ve věku okolo 25 a 40 
let. První žena byla silnější posta-
vy a měla na sobě květované šaty. 
Druhá žena byla těhotná a na sobě 
měla bílou halenku.

Policie ČR žádá o sdělení ja-
kékoliv informace na linku 158, 
která by pomohla dané ženy 
dopadnout.

Velkomeziříčsko: 
Řádil v bagru

Neznámý pachatel v době od 
dne 22. 7. 2010 do 23. 7. 2010 ze 
zaparkovaného bagru značky JCB 
u Tomkova rybníka v k. ú. obce 
Křižanov, vypáčil víčka nádrže 
a odčerpal 60 lit rů motorové 
nafty. Dále z bagru demontoval 
dvojici akumulátorů a po překo-
nání zámků dveří vnikl do kabiny. 
Odtud odcizil autorádio na CD zn. 
Panasonic, dvojici reproduktorů 
zn. Panasonic a 8 metrů gumové 
hadice. Svým jednáním způsobil 
poškozené fi rmě celkovou škodu 
asi 29.000 korun.

Velkobítešsko: 
Oloupily seniory

Dne 23. 7. 2010 v 10.45 hodin 
vstoupily 4 ženy nezajištěnými 
dveřmi do rodinného domu v obci 
Holubí Zhoř. Zde se v kuchyni 
nacházela dvaasedmdesátiletá 
důchodkyně. Ta vyzvala skupinku 
žen, aby okamžitě opustily dům. 
Nezvané ženy však neuposlechly 
a domáhaly se vody k pití a použití 
toalety. Následně se rozešly po 
celém domě, který prohledávaly. 
Poté odcizily platební karty a fi -
nanční hotovost. Při odchodu ještě 
poškozené paní odcizily hůl. Svým 
jednáním tak způsobily škodu 
7.600 korun.

Zpracováno z archivu PČR
 -simf, mars-

Pohřešovaný muž 
František Beran

Nar. 26. 1. 1951, pátrání vyhlá-
šeno 14. 7. 2010, bydliště Žďár nad 
Sázavou, není ozbrojen, bez nakaž-
livé nemoci, státní příslušnost ČR, 
výška 160 – 170 cm, zdánlivé stáří 
55 – 65 let, obézní postavy, šedé 
vlasy a modrá barva očí, pooperační 
jizvy na kolenou a tříslech.

Tento muž je pohřešován od 
8. 7. 2010. Naposledy byl spatřen 
tento den v odpoledních hodinách 
v místě trvalého bydliště ve Žďáře 
nad Sázavou. Odtud odešel nezná-
mo kam. Jde o řidiče taxislužby, 
užívá vozidlo s označením Taxi, 
Škoda Felicia combi, st ř íbrné 
barvy, RZ 1J98791. Na sobě měl 
oblečené kraťasy a tričko nezjištěné 

barvy. Nosí zlatý řetízek. Veškeré 
poznatky sdělte nejbližšímu útvaru 
Policie ČR nebo na linku 158.

Z archivu PČR

(Pokračování ze str. 3.) „Do soutěže se mohou přihlásit výrobci místních 
potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků a jejich 
výrobek je zcela vyroben na území kraje Vysočina a nejméně ze 70 % z tu-
zemských surovin,“ citoval z pravidel soutěže Karel Coufal, ředitel Okresní 
agrární komory v Třebíči. Značka Regionální potravina kraje Vysočina 
má kupujícím pomoci v lepší orientaci na trhu. Mezi hlavní důvody, proč 
by lidé měli kupovat potraviny od výrobců z okolí svého bydliště, je jejich 
kvalita a čerstvost, kterou produkty díky absenci dlouhé cesty ke spotře-
biteli neztrácejí. Nezanedbatelné je také ekologické hledisko.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání certifi kátu Regionální 
potravina kraje Vysočina hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem 
se uskuteční 21. srpna 2010 ve Westernovém areálu Šiklův mlýn při 
příležitosti Setkání držitelů rodinných pasů. Oceněné výrobky budou 
po vyhodnocení soutěže propagovány formou ochutnávek v rámci kraje 
Vysočina při příležitosti konání významných společenských akcí. „První 
potraviny a zemědělské výrobky označené regionálním logem budou ve-
řejnosti představeny koncem srpna na výstavě Země živitelka v Českých 
Budějovicích,“ doplnil Jiří Běhounek.

Pravidla pro udělení značky Regionální potravina kraje Vysočina jsou 
zveřejněna na www.regionalnipotravina.cz.

Poznámka: Přihlášky do soutěže včetně příloh zasílají přihlašovatelé 
v zalepené obálce s označením „REGIONÁLNÍ POTRAVINA“ na adresu: 
Okresní agrární komora Třebíč, Kostnická 4, 674 01 Třebíč. 

Přihlášené výrobky nutno dodat na Hotelovou školu Třebíč, Sirotčí 
4, dne 5. srpna v době od 10 do 15 hodin a výrobky s krátkou dobou 
spotřeby dne 6. srpna v době od 6 do 8 hodin. Zasedání hodnotitelské 
komise proběhne 6. srpna 2010 v Hotelové škole Třebíč, Sirotčí 4.  

                                                     Jitka Svatošová, KrÚ Vysočina

Odstartovala soutěž

Zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina v letošním roce 
obnoví a rozšíří vozový park o sedm 
nových sanitních vozů za 14 milio-
nů korun. Vedení záchranky počítá 
s tím, že nové sanitky přidělí i do 
letos vybudovaných výjezdových 
základen v Jemnici, Přibyslavi 
a Velké Bíteši. „Čtyři ze sedmi vozi-
del použijeme na obnovu vozového 
parku. Pro Jihlavsko a Pelhřimov-
sko připadne na každou oblast 
po jednom vozidle, na Třebíčsko 
dvě vozidla a zbylé tři sanitky 
umístíme na nově vybudovaná 
stanoviště Záchranné zdravotnické 
služby v Jemnici, Přibyslavi a Velké 
Bíteši,“ řekla Vladislava Filová, 
ředitelka Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina. V uplynu-
lých třech letech se pohybovala 
obměna vozového parku ZZS 
kraje Vysočina mezi pěti až sedmi 
novými vozidly za rok. V součas-
né době záchranka disponuje 51 
sanitními vozy umístěnými na 19 
výjezdových stanovištích. Těch, 
vyrobených před rokem 2006 je 
55 procent. „Při výběru vozidel 

klademe důraz na jejich obratnost 
a prostupnost terénem. Jelikož 
je zima na Vysočině srovnatelná 
s horskými oblastmi, tak je nezbyt-
ný náhon obou náprav. V letošním 
roce se stala dalším požadavkem 
klimatizace ambulantního prostoru 
vozidla pro zvýšení komfortu paci-
enta a zasahující posádky,“ doplnila 
Vladislava Filová.

„Zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina v posledních letech 
trvale investuje nejen do obnovy 
vozového parku, ale také do nového 
přístrojového a zdravotnického vy-
bavení. Jako jedna z mála v České 
republice má například ve všech 
výjezdových vozech nainstalovány 
počítačové tablet systémy – počíta-
če s dotykovou obrazovkou, který 
kromě zdokonalení administrativy, 
komunikace s operačním středis-
kem, zaznamenávání aktuálních dat 
o pacientovi a vytváření zásahové 
databáze obsahuje i GPS navigaci,“ 
zdůraznil Jiří Běhounek hejtman 
kraje Vysočina.

Jan Nechvátal,
odbor sekretariátu hejtmana

Na Vysočině vyjede 
sedm nových sanitek

Zatopené sklepy, popadané stromy i požár
Bouřka, která zasáhla 17. 7. Vysočinu, zaměstnala jednotky profesi-

onálních a dobrovolných hasičů, kteří vyjížděli k více jak sedmdesáti 
událostem v souvislosti s počasím.

Nejvíce byla bouřkou zasažena oblast Žďárska, kde 17. 7. od 16 hodin 
hasiči doslova přejížděli od jedné události ke druhé. Přivoláni byli k 56 
událostem. Ve většině případů čerpali vodu ze zatopených sklepů rodinných 
domů. Jen v obci Nové Veselí museli zasahovat na 15 místech. Zatopené 
sklepy zaměstnaly hasiče také v Radostíně nad Oslavou, Ostrově nad 
Oslavou, Bohdalově, Velké Losenici a na řadě dalších míst. Došlo i k pádu 
několika stromů na komunikace. V některých místech tak zůstaly silnice 
částečně nebo zcela neprůjezdné. Úder blesku způsobil požár obložení chat-
ky v obci Skřinářov na Žďársku, zde zasahovaly tři jednotky profesionálních 
a dobrovolných hasičů. Plameny napáchaly škodu v předběžné výši cca 
30.000 Kč, uchráněny byly hodnoty ve výši cca 950.000 Kč. V jednom týdnu 
tak došlo v této obci již ke druhému požáru po úderu blesku. Ve čtvrtek 
15. 7. tam shořela kůlna na nářadí a způsobená škoda dosáhla 20.000 Kč.

Ve Velkém Beranově voda zatopila nejen dva sklepy v rodinných 
domech, ale také objekt truhlárny a parkoviště.

Na D1 se převrátil kamion
Jednotka profesionálních hasičů z Velkého Meziříčí zasahovala také dne 

20. 7. u ohlášené nehody kamionu na 146. km dálnice D1. Kamion hava-
roval přes středová svodidla a po nehodě částečně zablokoval D1 v obou 
jízdních směrech. Průjezdný zůstal vždy jeden jízdní pruh v každém 
směru. V době nehody kamion převážel použité textilie od olejů, došlo 
k úniku přibližně 600 l nafty především do středového pásu. K havárii se 
také dostavil pracovník odboru životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí. 
Hasiči uniklou naftu zlikvidovali za pomoci speciálního sorbentu. Kamion 
vyprošťovala specializovaná fi rma. Příčinu nehody vyšetřuje PČR.

-simf-
Zpracováno z archivu HZS ČR
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Foto:
archiv rodiny
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LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

O víkendech a s tá tních svátc ích 9 –17 hodin ,  w w w. le r y.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

Building Plastics ČR s. r. o., Velká Bíteš
Hledá zaměstnance na pozici
Pozice: Vedoucí výroby
Náplň práce:
● Vedení týmu cca 15 pracovníků
● Spolupráce s ostatními členy vedení fi rmy na jejím rozvoji
● Odpovědnost za optimální chod svěřeného provozu
● Spoluzodpovědnost za snižování nákladů
● Odpovědnost za dodržování a zlepšování procesů
● Spolupráce na přípravě a realizaci investic ve svěřeném 

provozu
Očekáváme:
● Technické nebo strojírenské vzdělání VŠ nebo SŠ
● Prokazatelné zkušenosti vedoucího ve výrobě min. 5 let
● Orientace v technické dokumentaci
● Komunikační a manažerské schopnosti, zkušenost s vede-

ním menšího týmu spolupracovníků
● Zkušenost s informačním systémem a MS Offi ce
● Odpovědnost, spolehlivost, systematičnost a důslednost
● ŘP sk. B
● Časová fl exibilita
Nabízíme:
● Spolupodílet se na rozvoji středně velké dynamicky se roz-

víjející fi rmy s vedoucím postavením v oboru
● Dobré fi nanční ohodnocení
● Bonusy v závislosti na výsledcích svěřených provozů a celé 

společnosti
● Jazykové a profesní vzdělávání
● Práce v mladém kolektivu
● Další možné zaměstnanecké benefi ty
Další:
● Práce na plný úvazek

Vaše žádosti a životopisy očekáváme na: personal@minirol.cz

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Provozní doba: pracovní dny 7–17, sobota 8–12

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)

Tel.: 566 523 414, e-mail: ingeld@ingeld.cz, www.ingeld.cz

– nejen zahradní nábytek

Probíhá posezonní výprodej
zahradního nábytku

na rozvoz knih s vlastním au-
tem (možno i pro důchodce).

Tel.: 739 067 695.

Prodám
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87 cm, 
levý zadní vývod, cena 3.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Domácí vajíčka, upřednostňuji 
stálý odběr, do VM dovezu. Tel.: 
737 477 773.
■ Náhradní díly (veškeré) na Ško-
du Felicii. Tel.: 608 034 567.
■ Motocykl Panda Jincheng Jc 
125 cm3, nová, zachovalá v zá-
ruce najeto 4.000 km, servisní 
knížka. Cena 17.000 Kč. Tel.: 
725 143 100.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Čistokrevná štěňata zlatého 
retrívra, odchovaná v domácím 
prostředí, pravidelně odčervovaná 
i očkovaná. Odběr koncem srpna. 
Cena: 2.500 Kč. Tel.: 728 408 683.
■ Dřevěné truhlíky – 2 ks, kamna 
na tuhá paliva a světelné efekty. 
Tel.: 732 841 014.
■ Učebnice pro obor cukrář 
– výroba, učiliště Velká Bíteš. 
Tel.: 608 459 361, po 20. hodině 
566 521 285.
■ Lesní včelí med 95 Kč/kg, pas-
tový 90 Kč/kg, květový 85 Kč/kg. 
Tel.: 608 949 273.
■ Motorovou pilu Dolmar 111, 
vozík rudl na 400 kg, tlakové čer-
padlo s hadicemi, opálku pletenou 
2 ks, vchodové nové dřevěné dveře 
90 L, roli tepelné izolace Ursa – 
tloušťka 12 cm, 10, 82 m2, nerezová 
koryta na krmení 60×38×14 cm 
– 2 ks, železnou bránu s pletivem 
3,20×1,50 m – 2 ks, cihly plotovky – 
průhledné 20×20 cm 22 ks + stříšky 
12 ks. Tel.: 739 083 414.
■ Prodejní pulty 2 ks, z hor-
ní strany prosklené, horské kolo 
1.500 Kč. Motorku Mustang bez 
motoru na náhradní díly – levně. 
Tel.: 777 672 666.
■ Doma krmené prase. Tel.: 
736 676 433.
■ Zadní pneu 2 ks – ojeté na Ze-
tor 3011 (můžu i darovat), 1 těžší 
nápravu nebrzděnou s kompletními 
koly 7.50-20 nebo i jednotlivě, dále 
2 pneu 10-15 protektor, 2 pneu 
přední vodicí 600–16 nové, kotel 
na vodu 60 l, míchačku na beton 
na 3 kolečka, ruční strojek na řepu, 
2 tělesa a 2 odklápěcí plechy na 
pluh za traktor. Ceny dle dohody, 
lze i darovat. Volejte po 18. hodině. 
Tel.: 605 909 529.
■ Větší množství kamene do zá-
kladů – levně. Tel.: 736 111 315.
■ Zachovalý pařák na brambory, 
cena dohodou. Tel.: 737 832 137.
■ Zachovalou rozkládací sedač-
ku + 2 křesla. Tel.: 728 166 505.
■ Patrové postele, masiv borovice, 
stavěné do „L“ i s rošty a zdravot-
ními matracemi. Původní cena 
celkem 16.000 Kč, nyní 10.500 Kč. 
Při rychlém jednání možnost slevy. 
Tel.: 605 130 320.

■ Šatní skříně 2 ks, světle hnědá 
barva, rozměry: 57×175×178 cm 
(h×š×v) a 53×105×176. Cena doho-
dou. Tel.: 731 271 047.
■ Wartburg W353 limuzína, 
prodám pro nemoc a stáří, v dobrém 
stavu, funkční, prostorný, vhodný 
pro velké nákupy, velký úložný 
prostor, nezkorodovaný, garážo-
vaný. Za zůstatkovou cenu. Tel.: 
566 520 964.
■ Fiat Panda 1,1 Active, r. v. 
06/2004, koupeno v ČR, nehavaro-
váno, servisní knížka, 58 450 km, 
STK 05/2012, cena dohodou. Tel.: 
603 844 116.
■ Mrazničku 50 l – cena 500 Kč. 
Odšťavňovač Philips HR 1858 – 
cena 1.200 Kč, málo používaný. 
Tel.: 774 202 433.
■ Motor na Škodu 110, převodov-
ku na starou Octavii, ND na Felicii, 
domácí pekárnu – 10 programů, 
motocykl 50 cm3, prosklené dveře 
80 cm – 5 ks, cena dohodou. Tel.: 
739 902 188.
■ Seno. Balík za 20 Kč. Možno 
dovézt. Tel.: 606 716 187.
■ Desetitýdenní kuřice a kohouty 
na dokrmení. Tel.: 566 544 147.
Koupím
■ Klavír. Tel.: 608 225 176.
■ Srovnávačku s protahem a dla-
bačku. Tel.: 733 502 674.
■ Starší babetu, pojízdnou s dokla-
dy, okolí VM. Tel.: 736 435 634.
Nemovitosti

■ Vykoupíme vaši zadlu-
ženou nemovitost, platíme 
hotově. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám RD ve Stránecké Zhoři. 
Rekonstrukce nutná. Cena dohodou. 
Tel.: 731 971 904, volat po 18. hodině.
■ Prodám slunný byt 3+1, orien-
tovaný na J-Z, ve 4. patře panelo-
vého domu s výtahem ve Velkém 
Meziříčí, ul. Poštovní. Vytápění 
+ ohřev vody vlastním plynovým 
kotlem. Jde o družstevní byt s mož-
ností převodu do OV, cena k jednání 
1.580.000 Kč. Nejsme RK. Volejte 
na tel.: 603 158 990, 605 263 882.
■ Prodám byt v OV (i s pozem-
kem), Brno-Vinohrady, 3+1, panel, 
65 m2, 10. patro, severozápad, 2 vý-
tahy, balkon, sklep, komora na patře, 
nové odpady a voda, nová plastová 
okna. Ihned volný. Nejvyšší nabíd-
ce. Nabídky zasílejte do redakce pod 
značkou Platba hotově.
■ Prodám zahradu u mostišťské 
přehrady. Pitná voda, el. 220/380. 
Tel.: 776 095 099.
■  Prodej stavebních parcel 
v obci Netín. Cena dohodou. Tel.: 
603 753 947.
■ Prodám byt ve VM 3+1, 85 m2, 
jižní, slunný, OV, po rekonstrukci, 
2 sklepy, balkon, 7. patro, cena 
dohodou, bytový dům po kompletní 
rekonstrukci, nová střecha, zateple-
ní, plastová okna, nový výtah, nízké 
náklady, při rychlém jednání sleva. 
RK nevolat. Tel.: 732 570 375.

Pronájem
■ Pronajmu byt 1+kk po celkové 
rekonstrukci v Jihlavě Na Březin-
kách. Cena 3.200 Kč + inkaso. 
Volný ihned. Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu pokoj v RD 2 km od 
Velké Bíteše. Tel.: 606 181 593.
■ Pronajmu prostory 70 m2 

(3 místnosti). Dům je před bránou 
při výjezdu z náměstí. Úpravy po do-
mluvě možné. Tel.: 603 849 249.

■ Pronajmu dlouhodobě 
garsonku 40 m2, pokoj s ku-
chyňkou, koupelna, záchod, 
komora + malá chodbička na 
okraji VM, volná od 1. 8. 2010. 
Dále pronajmu dlouhodobě 
částečně zařízený byt 3+1 též 
na okraji VM, volný ihned. Jen 
solidní zájemci. RK nevolat. 
Tel.: 604 726 835.

■ Pronájem obchodu, Náměstí 
VM, přízemí, 89 m2, 8.395 Kč/měsíc 
+ služby. od 1. 8. 2010. Tel.: 
602 565 459.
■ Pronájem kanceláře, Náměstí 
VM, 1. patro, komfortní, 51 m2, 
5.255 Kč/měsíc + služby. Tel.: 
602 565 459.
■ Pronajmu nový byt 4+kk v ulici 
U Světlé, možno i s garáží. Tel.: 
606 583 431.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviš-
kova. Tel.: 776 343 319.
■ Pronajmu byt 2+kk ve VM. 
Možnost pronájmu i dlouhodobě. 
Tel.: 774 305 990.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě, 1 osoba. Tel.: 604 419 483.
■  Rodina se 3 dětmi hledá 
podnájem na 3– 4 roky. Tel.: 
773 139 044.
■ Pronajmu byt 3+1 v Měříně. Od 
1. 9. 2010. Tel.: 739 022 165.
■ Nabízím levně k dlouhodo-
bému pronájmu dvoupodlažní, 
dřevěnou a částečně podsklepenou 
rekreační chatu pro 4–6 osob. Chata 
se nachází v lokalitě Amerika u VM 

Lisovna plastů získala 5 milionů Kč z EU
Dne 1. 6. 2010 společnost Lisovna plastů, spol. s r. o., za podpory Evrop-
ského sociálního fondu v ČR zahájila realizaci projektu „Komplexním 
vzděláváním s důrazem na IT ke zvýšení konkurenceschopnosti Lisovny 
plastů, spol. s r. o.“. Získání dotace ve výši 5,105 milionu Kč je významným 
oceněním práce všech zaměstnanců a jejího vedení. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal s Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí ČR jednatel společnosti Ing. Jaroslav Pazdera, podpořený 
projekt vypracovala vedoucí personalistiky společnosti Mgr. Kateřina 
Nováková.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou kon-
kurenceschopnost fi rmy a jednotlivých zaměstnanců na evropském trhu. 
V období 1. 6. 2010 – 31. 5. 2012 plánujeme školení všech zaměstnanců 
napříč celou organizační strukturou, dle jejich  dopředu stanovených 
požadavků a potřeb.
Evropský sociální fond (ESF) je klíčovým fi nančním nástrojem pro re-
alizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je 
rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního 
začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce 
a lidských zdrojů.
Naše společnost získala prostředky z Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů (OP LZZ) v rámci výzvy „Školení je šance“, který tvoří 
základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti lidských zdrojů v ČR.
Podrobné informace o projektu najdete na stránkách naší společnosti 
http://www.lisovnavm.cz a další informace na http://www.esfcr.cz 

a stojí samostatně na vlastním 
zalesněném pozemku 4500 m2. 
Objekt je vhodný k letní rekreaci. 
Tel.: 739 061 486.
■ Pronajmu byt 3+1 s garáží na 
Družstevní ulici 1347 ve Velkém 
Meziříčí. Byt se nachází v domě 
v příjemném prostředí s okrasnou 
zahradou. Cena dohodou. Tel.: 
721 223 709.
Daruji
■ Kočár po dvou dětech, zn. Dor 
Jan. Tel.: 605 384 929.
■ Krásná žíhaná, černorezavá 
a černá štěňata středně velkého kří-
žence – teriéra. Tel.: 739 725 268.
■  Pěk né  čer né  kotě .  Te l . : 
731 720 404, 566 521 902.
■ Slámu z letošní sklizně. Tel.: 
566 544 005.
Seznámení
■ Muž 50/180/80 hledá štíhlou 
(mírně plnoštíhlou) ženu k vážné-
mu seznámení do 50 let, která by 
chtěla žít na vesnici v rodinném 
domku. Tel.: 731 323 860.
Různé
■ Postarám se u vás doma o člena 
vaší rodiny, který potřebuje neu-
stálou péči, během vašeho pobytu 
v zaměstnání. Tel.: 774 530 400.

■ O prázdninách doučím 
Mat, Fyz a základy Aj (úro-
veň 2. st. ZŠ 6.–9. třída). Při-
pravím na reparát. Připravím 
na úspěšný přechod ze ZŠ do 
1. SŠ. Domluva s rodiči nutná. 
Tel.: 774 621 703.

■ Doučování o prázdni-
nách individuální i skupino-
vé, týdenní intenzivní kurzy. 
www.mat-fyz.cz

■ Muž 38 let hledá diskrétní mi-
lenku do 40 let. Tel.: 604 413 706.
■ Hudební skupina hledá hráč-
ku/hráče na kytaru, výhodou 
i znalost hraní na baskytaru. Tel.: 
737 477 773.

Odběr ve fotovoltaické
elektrárně na Jihlavské 
ulici ve VM, každou sobotu 
8–9 hodin nebo individuálně
na tel.: 604 282 495.

Zubní pohotovost
Sobota 31. 7. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 690 131 a neděle 1. 8. MUDr. Petr Filla, Střed-
ní 5 – lokalita Hliniště, Velké Meziříčí, tel.: 566 524 275. Sobota 
7. 8. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel.: 566 533 092 
a neděle 8. 8. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, tel.: 566 664 342. 
Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny.                          Zdroj: http://www.nnm.cz

Nepůjde elektrický proud
Budou vypnuty tyto oblasti: středa 28. 7. od 7.30 do 15.30 hodin chaty na 
Fajtově kopci, středa 4. 8. od 7.30 do 15.45 hodin oblast Building Karlov, 
Holcim, bytovky Karlov 1673/84, 1674/86.                                  -E.ON-

Pozvánka

650. výročí od první písemné zmínky o obci Oslavička
Program oslav v sobotu 14. 8.:
10 hodin mše svatá sloužená Mgr. Václavem Knotkem,
 farářem církve římskokatolické v Rudíkově, dechová hudba
 VNOROVJANÉ (v kapličce Nanebevzetí Panny Marie)
11.30 hodin slavnostní zahájení, vystoupení slovácké dechové hudby 
 VNOROVJANÉ (prostor za obecním úřadem)
12.15 hodin společný oběd (připravují studenti HŠ Velké Meziříčí)
13.30 hodin vystoupení VNOROVJANÉ
16–23 hodin hraje Kozénka band

Prodej od 2. do 6. 8. 2010 na hale ve Vanči
po–pá 8.00–14.00
Cena 20 Kč/ks.
Informace na tel.: 568 627 918.

Líheň Studenec, s. r. o.,
nabízí k prodeji

kohouty a slepice
po prvním roce snášky.



Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 
pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže. Každá se však s tímto 
vztahem vyrovnává po svém, a je na celý život poznamenána. Tak, jak 
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB
ČERVENEC – SRPEN 2010

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

* * *

Neděle 19. září 2010 v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milen-
ce právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, 
Vanda Hybnerová
Rezervace: tel. 566 782 004, program. oddělení JC
Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, jednotlivé vstupné: 260 Kč ■ Změna 
programu vyhrazena!

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh 
dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama 
sebe…“ (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Konec listopadu 2010 v 19.30 hodin

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, 
věkově na rozhraní, inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným 
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další 
rozuzlení. Čí muž to tedy byl? V divadelní komedii se řeší mezi přítelky-
němi morální dilema jako věrnost a zbabělost, přátelství, práce a peníze, 
čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, co když to 
byla láska? Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí na srpen 2010, 
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum  P/B/V  Předmět přednášky/besedy  Kdo přednáší

 3. 8. přednáška Spisovatel Gustav Pfl egr JUDr. Jaromír Karmazín   Moravský
17. 8. přednáška Triglavský národní park PharmDr. Helena Švecová

24. 8. přednáška 60. výročí založení Ing. Antonín Dvořák  Klubu fi latelistů VM
31. 8.  přednáška Naši denní motýli a jiný hmyz Mgr. Oldřich Hnízdil

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 13. září  2010, ukončení do konce prosince 2010. 
Uzávěrka přihlášek 10. září 2010. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu 
– vždy v pondělí, (kromě 27. 9., 15. 11.)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, střední škola řemesel a služeb, 
ostatní), II. kurz – začátek v 19 hodin (hotelová škola Světlá a obchodní 
akademie, střední škola řemesel a služeb, ostatní).
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, 
prodloužené za doprovodu živé hudby. Cena celé-
ho kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou 
i individuálně. V kurzovném jsou započí-
tány všechny základní lekce, ples v bílém  
a závěrečná barevná prodloužená. Platba 
v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo 
hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže le-
gitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. 
Vstup pouze ve společenském oděvu! 
Informace a přihlášky na program. od-
dělení JC tel.: 566 782 004 (005), po – pá 
8 – 16 hodin, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.     -prog-

Dne 25. července 2010 oslavila 
své krásné životní jubileum 80 
let paní 
Božena Holíková 
z Rudy. 
Pevné zdraví, hodně štěstí a spoko-
jenosti do dalších let přejí všichni, 
kdo ji mají rádi. 
Syn, dcery s rodinami a Terezka 
s Klárinkou posílají velikou pusu. 

Dne 27. července uplynulo již 16 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka a babička, 
paní 
Zdeňka Veselá. 
Děkujeme všem, kteří s námi na 
naši maminku vzpomenou. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcera Zdeňka a syn Jiří s rodinami. 

Dne 1. 8. 2010 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
manžel, dědeček a pradědeček, pan 
Antonín Požár
 z Olší nad Oslavou. Dne 22. 9. 2010
pak vzpomeneme 10. výročí úmrtí jeho syna, pana 
Antonína Požára,
a 1. 11. 2010 vzpomeneme 1. smutné výročí, co nás opustila jeho dcera, 
paní 
Helena Nováková. 

S láskou stále vzpomíná rodina.

To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání. 
V srdci stále bude bolest 
a jen tiché vzpomínání.
Dne 2. srpna uplynou 3 roky, kdy 
nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Karel Pipa 
ze Stránecké Zhoře. 

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami. 

Dne 6. srpna 2010 vzpomeneme 
páté výročí úmrtí pana 
Josefa Berana 
z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Manželka a dcery 
Iveta a Hana s rodinami 

Středa 28. ve 20 hodin
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Postav se osudu…

Mladý princ, který byl oklamán a omylem přivede 
království svého otce ke zkáze, musí spojit síly 
s dcerou nepřítele, aby zabránil nejhoršímu. Musí 
se především vypořádat s armádou písečných 
bojovníků a zabránit, aby písečná bouře nezni-
čila celý svět. Režie M. Newell. Hrají J. Gyllen-
haal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. Molina, 
S. Toussaint. Akční, dobrodružný, romantický, 
fantasy fi lm USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 13 let.

Vstupné: 74, 76 Kč 116 minut
Pátek 30. ve 20 hodin
TO BYL ZÍTRA FLÁM
Totálně propařená komedie.
Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným životem, se 
rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály z mládí. Netuší 
ovšem, že se jim jejich přání splní, a že dostanou šanci svou budoucnost 
ovlivnit. Po bouřlivém večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich „současný“ 
život začíná… podruhé. Originální komedie neotřelým způsobem nahlíží 
na zklamání a opětovné naděje zpackaného života. Hrají J. Cusack, R. Cord-
dry a C. Robinson vás přesvědčí, že na změnu není nikdy pozdě! Komedie 
USA, Kanada. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut
Středa 4. v 19 hodin
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
Ve fi lmu Toy Story 3: Příběh hraček 3D se tvůrci milované série příběhů 
o hračkách „Toy Story“ vrací do kouzelného světa nám dobře známých hra-

ček. Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na vysokou 
školu. Buzze, Woodyho a zbytek hraček tak čeká 
nejistá budoucnost. Příběh hraček je zbrusu nová 
rodinná, animovaná, dobrodružná komedie, ve kte-
ré se naši staří známí hrdinové dostanou do školky 
plné rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná 
batolata se už nemohou dočkat až dostanou tyhle 

„nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny 
čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se 
musí držet pohromadě. A k tomu všemu čeká panenku Barbie první osudo-
vé setkání s Kenem. Režie Lee Unkrich. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 103 minut
Pátek 6., sobota 7. ve 20 hodin
A-TEAM
Máte problém? Podvedli vás, okradli, ublížili vám? Najměte si A-Team!
Tihle čtyři chlapíci bývali vysoce kvalifi kovanými a respektovanými 
členy elitní armádní jednotky. Byli obdivováni pro svůj mimořádný talent 
a schopnost zvládnout i ty nejtěžší mise, aniž by se u toho byť jen trochu 
zapotili. To platilo ovšem pouze do té doby, než byli nasazeni do přísně 
tajné mise, která byla připravena pouze k tomu, aby je dostala za mříže. 
A tam měli zůstat po zbytek života… Plukovník John ‚Hannibal‘ Smith, 
poručík Templeton ‚Hezoun‘ Peck, seržant Bosco ‚B.A.‘ Baracus a kapitán 
H.M. ‚Šílenec‘ Murdock jsou odsouzeni vojenským soudem a vsazeni 
do vězení s maximální ostrahou za zločin, který nespáchali. Válečným 
veteránům se ale podaří z vězení uprchnout a ukrýt se v podzemí Los 
Angeles. Stanou se z nich vyděděnci, psanci v zemi, kterou léta chránili 
a za kterou bojovali. Stále na útěku před „spravedlností“ se z nich stávají 
žoldáci pomáhající lidem, kteří si jinou pomoc dovolit nemohou. Velko-
lepá akční komedie USA, plná honiček, vtípků, digitálních triků. Režie 
J. Carnahan. V hlavní roli L. Neeson, B. Cooper, J. Bielová, Q. Jackson, 
S. Doplet. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 119 minut
Úterý 10. ve 20 hodin
PREDÁTOŘI
Sci-fi  thriller USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 80, 82 Kč 107 minut
Sobota 14. ve 20 hodin
SOLOMON KANE
V hlavní roli J. Purefoy, M. O’Neal, R. Orr, R. Ryan, I. Chyte. Původní 
znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 104 minut
Úterý 17. ve 20 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Režie Niels Arden Oplev. V hlavní roli Michael Nyqvist, N. Norén, 
L. Endreová, P. Haber. Kriminální drama Švédska, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 152 minut

Poděkování za sraz rodáků 
v Horních Heřmanicích

V článku ve Velkomeziříčsku č. 27, který se týkal 5. srazu rodáků 
v H. H., mi chybí poděkování, a to hlavně ing. Ludvíku Trojanovi 
a ostatním obyvatelům vesnice, kteří tuto akci společně připravovali. 
Ing. Ludvík Trojan, který je rovněž rodákem H. H., ve svém volném čase 
dojížděl z Velkého Meziříčí a pomáhal s organizací nejen tohoto 5. srazu, 
ale i těch předchozích. Díky jeho zkušenostem a práci ostatních občanů 
se tato akce velmi vydařila. Ještě jednou díky. 

Rodačka z Horních Heřmanic

Nic víc už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob, 
pomodlit, 
zažehnout svíčku 
a vzpomínat.
Dne 20. 7. 2010 jsme vzpomněli 1. smutné výročí smrti paní 
Marie Šoukalové 
ze Svařenova. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

AKCE JUPITER CLUBU
NA 2. POLOLETÍ 2010

Sobota 4. září 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ
Od neděle 19. září začíná divadelní sezona podzim 2010 – více na této 
straně (kompletní nabídka divadelních her)
Čtvrtek 23. září DEN ZDRAVÍ
Sobota 2. října KONCERT SKUPINY KRYŠTOF 
Pátek 8. října Zábavná show se ZDEŇKEM IZEREM
Středa 13. října Divadelní představení JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ 
(není součástí předplatného)
Pátek 15. října KONCERT SKUPINY NEZMAŘI
Pátek 5. listopadu tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem 
NĚKDO TO RÁD V KINĚ
KONCERT PETRA NAGYHO – termín tohoto vystoupení se z pů-
vodně plánovaného 21. listopadu 2010 přesouvá na březen 2011.
Čtvrtek 25. listopadu KONCERT RADŮZY
Neděle 28. listopadu ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ   

-prog-
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VÝSTAVY

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede

Neděle 29. srpna 2010 ve 20 hodin – Zámek – vnitřní nádvoří
(v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Mikuláše)
Vstupné: v předprodeji – studenti a důchodci 150 Kč, dospělí 
200 Kč, na místě – studenti a důchodci 200 Kč, dospělí 250 Kč.
Předprodej vstupenek: Jupiter club, Náměstí 17, tel.: 566 782 004 (001)

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 29. července 2010

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. Určeno pro žáky 12 – 15 let.
Vstupné: 40 Kč.

sobota 31. 7. Harvíkovice – MISS Pláž
čtvrtek 5. 8. Vranovská přehrada Oslnovice – Panel Chmelnice
pátek 6. 8. Nárameč – Doubí
pátek 20. 8. Košíkov
sobota 21. 8. Výčapy – kopec

Foto:
Martina Strnadová

Myslivecké sdružení Lhotky zve na sobotu 7. srpna 2010 v 17 hodin 
na místní výletiště, kde se bude konat koncert dechové hudby

Jako host vystoupí bavič, lidový vypravěč Pavel Kopecký z Pardubic.
Od 20 hodin začne taneční zábava.

Občerstvení: srnčí guláš, myslivecká klobása, pití všeho druhu. 
Vstupné: 80 Kč, vstupenky jsou slosovatelné.

Rudafest 2010
již 8. ročník rock-metalového hudebního festivalu

Dne 6. 8. 2010 se v obci Ruda 
mezi Velkým Meziříčím a Velkou 
Bíteší koná již 8. ročník jednoden-
ního kultovního rock-metalového 
festivalu Rudafest 2010. V míst-
ním kulturním domě se představí 
celkem 6 kapel z domácího, vzdá-
lenějšího či naprosto neznámého 
prostředí.

Jako první a zároveň obrovský 
tahák přijedou zahrát Evropou 
protřelí bítešští deathcoristé Sma-
shed face, kteří si již v minulos-
ti vyzkoušeli zdejší atmosféru. 
S novým repertoárem na právě 
nahraném albu misanthropo-
centric nám přijedou představit 
svůj set a zároveň také zjistit, zda 
Fredův vysoký vokál je v mís-
tě bydliště stále tak populární. 
(http://www.smashedface.com/)

Po roční pauze opět přivítáme 
místní stálici – kmen Mawa-
taki. I od téhle smečky může-
me čekat, že osvědčené vály 
prostřídá s novým materiálem, 
takže nudit se určitě nebudeme. 
(http://www.mawataki.com/)

Nemůžeme opomíjet ani no-
vou krev domácí scény – sku-
pinu Cry of ares! Tahle banda 
vznikla na základech kapely 
Dr. Solfernus. Po jistě kvalitní 
výměně zpěváka změnila i název 
a od první chvíle dává najevo, 
že o ní ještě hodně uslyšíme. 
(http://bandzone.cz/cryofares)

Po loňském megaúspěchu mů-
žeme ohlásit i letos účast jedné ze 
stálic Rudafestu, žateckých Beau-
tiful cafi ller! Tuhle kapelu netřeba 
dlouze představovat, již dlouho 
patří mezi špičku domácí HC scény. 
Nás pořadatele nesmírně těší, že si 
kluci loňský ročník pochvalovali 
a slíbili, že letos svým repertoárem 

jistě rozvíří už tak vy-
soce natlakovaný ko-
tel roudského publika. 
(http://bandzone.cz/
beautifulcafi llery)

Další kapelou, kte-
rá se na Rudafestu 
představí vůbec popr-
vé, je brněnská banda 
Cinzana bianca. Jde 
o novou, zcela svěží 
kapelu překypující 
zdravým nadhledem 
a prznící všechny 
možné hudební žán-
ry. Kapela se dvěma 
frontmany vás strh-
ne zběsilou pódio-
vou show. Nenechte 
si tyhle mladíky ujít! 
(http://bandzone.cz/
cinzanabianca)

Jako největší hvěz-
da letošního ročníku 
Rudafestu a obrovské 
lákadlo pro všechny 
fans za námi přijede 

až z brazilských pralesů hardcorová 
kapela Paura! Začátky této grupy 
sahají do roku 1995, kdy se dali 
dohromady 4 amigos. V té době 
ještě všichni hráli ve svých původ-
ních kapelách a skupina Paura pro 
ně byla jen bokovka. V roce 1996 
vydali první CD, které zazname-
nalo u fanoušků nečekaný úspěch. 
Ještě v tom samém roce rozhodli, 
že se kapela rozroste o druhého 
kytaristu. Od té doby vydali ještě 
dalších 5 CD: Refl ex of Difference 
(1998), The Myth is Dead (2002), 
Youkillusweovercome (2005), Re-
verse the fl ow (2007) a letošní no-
vinkou je History bleeds. Energická 
hardcorová muzika, lehce říznutá 
death metalem vás určitě nebude 
nudit! (http://www.myspace.com/
paura3rdworld)

Všechny vás srdečně zveme. 
Přijďte podpořit nejen nás pořada-
tele, ale hlavně kapely, které hudbě 
obětují velké množství času, a to 
převážně jenom za vás a pro vás. 
Jistě se všichni máme na co těšit!

Za pořadatele Stanislav Slezák

Jupiter club Velké Meziříčí a Malostranský pivovar Harrach ve spolupráci
s Křižanovem, Měřínem, Velkou Bíteší a Velkým Meziříčím pořádají
XVIII. ročník letní soutěže

Vstup zdarma! Změna programu vyhrazena!

aneb
MALÉ MEZIŘÍČSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 4. září 2010 náměstí ve Velkém Meziříčí
PROGRAM:
POHOodpoledne s Harrachem 
14 hodin – dechovka – Muzikanti Ladislava Prudíka
15 hodin – skupina Na šikmé ploše
17 hodin – Zpíváme a tančíme s Míšou – pořad pro děti
18 hodin – skupina Na šikmé ploše
20 hodin – 4 klíče k velkomeziříčské bráně
 vystoupení RAHAT LUKUM (Taneční a divadelní studio)
 orientální tanec
 tanec se šavlemi
 ohňová show
 soutěžní disciplíny 
22 hodin – koncert skupiny Queen revival 

 -prog-

do 28. 8., passage IMCA, kavárna Café Time

do 5. 9. Galerie synagoga

V sobotu 7. 8. 2010 od 20 hodin u ski baru na Fajtově kopci
Kontakt: Petr 728 366 964, Pavel 777 584 033

Klíče s Harrachem
Již poosmnácté se na náměstí ve Velkém Meziříčí rozhodne o novém 

držiteli 4 symbolických klíčů k velkomeziříčské bráně. Jako každý rok 
i letos se bude soutěžní klání odehrávat v duchu daného tématu. Ten letošní 
je obzvlášť lákavý. Všude po republice se pořádají pivní slavnosti a festi-
valy, tak proč nepřijít s troškou do mlýna i ve Velkém Meziříčí? Pivovar 
v našem městě máme, takže slovo dalo slovo a téma 18. ročníku klíčů bylo 
jasné – Malé meziříčské pivní slavnosti s Harrachem, bohatým programem 
i občerstvením. Pokud se vydáte na náměstí již chvíli po obědě, můžete si 
pobrukovat písničky s dechovou kapelou Muzikanti Ladislava Prudíka. 
Budete-li mít chuť tančit, místa bude dost. Od dechovky se protancujeme 
do moderního s rytmu kapelou Na šikmé ploše. Nezapomněli jsme ani na 
naše nejmenší. V podvečerních hodinách je pro ně připravena zábavná 
show Zpíváme a tančíme s Míšou. U písniček se děti rozhýbou, zacvičí 
si a naučí se zpívat části písniček. 
U soutěží si mohou změřit síly, 
rychlost, dovednost, ale hlavně se 
pobaví. Samotná soutěž vypukne ve 
20 hodin, kdy se 4 družstva s vervou 
vrhnou do boje. Obhájí loňské vítěz-
ství Měřín, nebo klíče změní majite-
le a budou viset v pracovně starosty 
v Meziříčí, v Bíteši, či v Křižanově? 
Přestávky mezi soutěžemi vyplní 
krásné ženy z tanečního studia 
Rahat Lukum. Ukáží nám tanec 
se šavlemi, orientální tanec, či po 
setmění ohňovou show.

Závěr celé soutěže bude patřit 
členům Queen revival, kteří nám 
přiblíží krásné songy nezapomenu-
telné skupiny Queen. A kdoví, komu 
bude patřit vítězná písnička „We are 
the Champions“. To se dozvíme 
v sobotu 4. září „na městě“.     -zh-

Hledá se fena bernského 
salašnického psa jménem 
Brita, menšího vzrůstu, stáří 
3 roky, prosím o jakoukoliv 
zprávu. Tel: 737 911 198.
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Starší žáci A
Postup do moravskoslezské žákovské divize se starším žákům 

podařil podruhé v historii klubu. V týmu, který postup vybojoval, 
zůstala jeho osa. Brankář David Sysel, obránce Jakub Voneš, zálož-
níci Robin Chytka, Hynek Ráček a útočník Adam Komínek. V letní 
přípravě se trenéři starších žáků snažili zapracovat do týmu hráče 
ročníku 1996 a také nové posily, kterými byli obránci Denis Gregor 
z Jihlavy a Petr Pálka z Jívoví, záložník Ondřej Říha z Velké Bíteše 
a útočník Ondřej Novotný z Polné, kteří k nám přišli pomoci zachránit 
divizní soutěž.

Na podzim se tým sehrával a výsledky tomu odpovídaly. Skončil až 
na 11. místě s bilancí 3 výhry, 2 remízy a 8 proher se skóre 12:34 a 11 
body.

V zimní přípravě jsme trénovali třikrát týdně, z toho dvakrát na umělé 
trávě a jednou v tělocvičně na 2. ZŠ. Také jsme absolvovali soustředění 
v Bystřici nad Pernštejnem, které se vydařilo, tým velice dobře potrénoval. 
K tréninku využil kvalitního vybavení, kterým je sportovní areál v Bys-
třici proslulý. Tréninky probíhaly v terénu, na umělé trávě v Domaníně 
a ve sportovní hale, k rehabilitaci nám sloužily bazén a vířivka. Odehráli 
jsme 6 přípravných utkání (FK Kolín 1:5, Vrchovina 3:1, Svratka Brno 
2:4, Boskovice 3:3, Žd’ár 0:1, Dosta Bystrc 1:2). V zimním přípravném 
období naše branky stříleli Adam Komínek 4, Hynek Ráček 4 a Ondřej 
Novotný 2. Nejlepšího výsledku v přípravě dosáhl tým vítězstvím v do-
mácím halovém turnaji v malé kopané. Vyřazovacími boji za účasti 10 
týmů prošli domácí do kýženého fi nále, kde se střetli se Spartou Brno 
a fi nále vyhráli 3:1.

Na začátku zimní přípravy posílil tým Jan Nápravník, který přišel na 
hostování z Bedřichova. Tento skromný a výborný fotbalista vyztužil naši 
obranu, dalším přínosem byl přesun brankáře Jana Hladíka z mladších 
žáků, který ve většině jarních zápasů zaskočil za zraněného brankáře Sys-
la. V průběhu jara dostali příležitost i hráči ročníků 1996 a 1997, protože 
se tým musel vyrovnat s častým onemocněním hráčů základní sestavy. 
Tým vytvořil výbornou partu a všem dokázal, že do divize patří. Starší 
žáci Velmezu skončili na konečném 11. místě, a tím se zapsali do historie 
našeho klubu. Jako prvnímu týmu v žákovské kategorii se podařilo udržet 
divizi i pro následující sezonu.

Naši starší žáci si za celou sezonu zaslouží pochvalu poté, co dobře 
reprezentovali klub ve druhé nejvyšší žákovské soutěži v ČR. Je to velký 
závazek pro ty, kteří zůstávají, i pro ty, kteří přijdou z mladších žáků.

Nejlepším hráčem sezony byl Hynek Ráček, který předváděl velmi 
výborné výkony a jako kapitán šel všem příkladem. Přínosem bylo 
i přeřazení talentovaného Lukáše Vokurky z mladších žáků, který se 
trenérům odvděčil za zařazení do základní sestavy hlavně v utkání 
v Pelhřimově, kdy vstřelil velmi důležitou branku. Nejlepším střelcem 
týmu se stal Adam Komínek, kterému se podařilo skórovat celkem 7×. 
O další branky se postarali Ondřej Novotný 5, Hynek Ráček 5, Ondřej 
Říha 3, Lukáš Vokurka, Jakub Voneš, Robin Chytka a David Karmazín 
po jedné.

Cíl pro příští sezonu je jasný, mužstvo připravit v krátké letní přípravě 
na náročnou sezonu, hrát dobrý fotbal, bavit diváky a zachránit se. Zároveň 
vychovávat fotbalové talenty pro jejich pozdější nástup v prvním mužstvu 
Velmezu nebo i ve vyšších soutěžích.

Děkuji všem hráčům za přístup k tréninku i k mistrovským utkáním, 
zároveň také svému asistentovi Lubomíru Klimešovi, kolegům z mladších 
žáků za dobrou vzájemnou spolupráci. V neposlední řadě také výboru FC, 
městu Velké Meziříčí, sponzorům za podporu a samozřejmě také všem 
rodičům, kteří nám po celou sezonu fandili.

Trenér Libor Deket

Starší žáci B
Starší žáci A a B zahájili společnou přípravu v půli července. Trénovalo 

se 3× týdně, účast byla značně ovlivněna probíhajícími prázdninami – tedy 
ne nějak vysoká. Se začátkem podzimní sezony se oba kádry rozdělily 
tak, aby nově příchozí hráči ročníku 1996 měli možnost pravidelně hrát 
soutěžní utkání a snáze se adaptovat na hru ve vyšší věkové kategorii. 
Bohužel ne všichni k tomu tak přistoupili. V průběhu podzimní části se 
náš tým několikrát velice tvrdě přesvědčil, že bez pravidelného tréninku 
v takto náročné soutěži jen těžko obstojí.

Na podzim do mistrovských utkání zasáhli tito hráči: M. Kučera, Horký, 
Novotný, Juda, Špaček, Singer, Hýl, L. Kučera, Kavalec, Šmíd, Dvořák, 
Smejkal V., Kurečka a A. Ostrý.

Zimní přípravu zahájili starší žáci opět společně, a to začátkem ledna. 
Účast některých hráčů na trénincích byla tristní a předzvěstí velkých 
nesnází. Bohužel realita byla snad ještě horší. Bez doplňování hráčů 
z A-týmu by nebylo snad ani možno soutěž dohrát. Od toho se také 
odvíjely výsledky v jarní části, které bohužel vedly až k nelichotivému 
poslednímu místu a sestupu do A třídy.

Uplynulá sezona nebyla pouze ve znamení negativ. Někteří hráči svoji 
pracovitostí dokázali, že příští rok na nich lze stavět. Za zmínku stojí 
zlepšení výkonnosti u Špačka, Judy a Kurečky. Navíc někteří hráči ještě 
věkem patřící do mladších žáků naopak ukázali, že se vůbec nemusí bát 
přechodu výš, pokud na sobě budou nadále pracovat – jako třeba R. Liška 
a L. Chalupa.

Chci poděkovat všem hráčům, kteří prošli béčko st. žáků za jejich úsilí, 
popřát jim hezké prázdniny a spoustu úspěchů, nejen fotbalových.

Trenér Luboš Klimeš

Konečná tabulka sezony:

Mladší dorost – D skup. dorost. divize
Do letní přípravy, která začala 17. července, nastoupilo 33 hráčů. Z nich 

byl v jejím průběhu vybrán 18členný kádr, který se zapojil do divizních 
bojů. Do týmu přišli na hostování Benedikt, Denev a Prchal z Jihlavy 
a z Jívoví Láznička a Milota. V přípravném období jsme sehráli deset 
přátelských utkání, z nich jsme v pěti vyhráli, ve dvou remizovali a ve třech 
prohráli při skóre vyrovnaném 20:20. Na vstřelených brankách v těchto 
zápasech se podíleli: po čtyřech Pól a Benedikt, po dvou Štefka, Stupka, 
Denev a Weiss a jednu branku vstřelili Švoma, Prchal, Vidlák a Fikr. 
Odehráli jsme i turnaj v Dobroníně, kde jsme obsadili pěkné 4. místo z 9 
zúčastněných mužstev.

Po celou podzimní část jsme podávali vyrovnané výkony, herně jsme 
kromě zápasu s Prostějovem, který byl o třídu lepší, nepropadli se žádným 
soupeřem. Tréninková a zápasová účast dosahovala až 80 procent. Díky 
tak vysoké docházce jsme mohli trénovat posuny v zóně, standardní situ-
ace a jiné činnosti týkající se herního projevu celého mužstva. Bohužel se 
nám nevyhnula zranění. V samotném úvodu sezony musel jít na operaci 
zraněného menisku J. Vidlák, který pak nastoupil až v posledním utkání 
v Otrokovicích. Dalším zraněným byl Milota, který si zlomil holenní kost 
v zápase jednotného dorostu proti Radešínské Svratce.

Po podzimní části jsme skončili na 9. místě s 15 body.
Hráčský kádr pro podzimní část: Homola, Řeháček – Procház-

ka, Štefka, Polák, Rosický, Pazderka, Milota – Denev, Láznička, 
Prchal, Bárta, Bradáč, Krejčí – Pól, Vidlák, Stupka, Benedikt a Hla-
dík.

Zimní přípravné období jsme začali 11. ledna, trénovali jsme třikrát 
týdně, a to dvakrát na hřišti s umělým povrchem a jednou v tělocvičně. 
K týmu se připojili hráči David Kameník a Horst Pöpperl z Bedřichova. 
Zimní příprava neproběhla podle mého očekávání, chřipková epidemie 
nakazila celý svět i naše mladší dorostence, což se negativně projevilo 
na absencích. Nemohli jsme s hráči dělat předem připravené tréninkové 
jednotky, proto jsme tréninky absolvovali společně se starším doros-
tem. Kluci si tak alespoň zvykali na větší důraz a nasazení. Po celou 
přípravu jsme preferovali „herní kondiční trénink“, během něj jsme 
až 85 % činností prováděli s míčem a jen 15 % bez míče, nový trend si to 
sám vyžaduje. Hráče jsme také výkonnostně testovali (např. Légerův 
test, traťový test na 2 km…). V přátelských utkáních jsme zkoušeli 
hráče na různých pozicích, tak aby jim a nám vyhovoval daný post. 
Generálka s Čáslaví ukázala kvalitu naší hry a sehranost v obranné 
řadě. Odehráli jsme 7 přátelských utkání, z nich jsme dokázali 5 vyhrát, 
jednou jsme remizovali a jednou prohráli, při skóre 21:8. Na brankách 
vstřelených v přátelských zápasech se podíleli: 3 Štefka a Pól, po dvou 
Polanský, Láznička, Prchal a Kameník a jeden vstřelili Maloušek, 
Hejtmánek, Denev, Bradáč, Bárta, Krejčí a Procházka.

Do druhé poloviny sezony jsme vstupovali s cílem skončit nejhůře do 
8. místa a hrát atraktivní fotbal. V jarní části jsme měli hodně špatnou 
úspěšnost střelby a také tréninkovou docházku. Ani Kameník, který 
přišel na přestup z Bedřichova, nedokázal prolomit střelecké prokletí. 
Hráče jsem proto točil na různých postech a někteří se už postupně 
zapracovávali do kádru staršího dorostu. Hlavními oporami v jarní části 
byli Štefka a Řeháček.

Hráčský kádr pro jarní část: Řeháček, Pöpperl – Procházka, Štefka, 
Weiss, Polák, Rosický, Pazderka, Maloušek – Denev, Láznička, Prchal, 
Bárta, Bradáč – Pól, Kameník, Benedikt, Hladík.

Skončili jsme na 10. místě s 30 body, tedy o dvě místa hůře, než jsme 
si stanovili před sezonou, i přesto můžu být s průběhem sezony spokojen. 
Hráli jsme ofsajdovou past vysoko, ve většině případů se nám to vyplácelo, 
za to nás odměňovali pochvalou soupeři i rozhodčí. Naší slabší stránkou 
byla střelecká potence a docházka.

Během sezony jsme vstřelili celkem 32 branek, na jejich vsítění se po-
díleli: 7 Polák, 6 Denev, po třech Krejčí, Prchal, Štefka a Bradáč, 2 Pól, 
jednu branku vstřelili Stupka, Procházka, Bárta, Láznička a Weiss.

Chci klukům poděkovat za celou sezonu a popřát jim hodně úspěchů 
v těch nadcházejících.

Libor Smejkal ml
Konečná tabulka sezony:

Starší dorost – D skup. dorost. divize
Starší dorost začal sezonu 17. července 2009, do přípravy nastoupilo 

20 hráčů a kádr byl nakonec zeštíhlen na 16 fotbalistů. Z hostování se 
vrátil na půl sezony Bouček, který v zimě opět odešel do Jihlavy. Na 
hostování jsme měli na podzim v týmu pouze výše zmíněného Boučka 
a Radka Nožičku z Rudíkova (hráč HFK Třebíč), který u nás hraje již 
delší dobu. Bohužel právě tento hráč měl velkou smůlu a kvůli operaci 
kolene celou jarní část promarodil. Celou sezonu jsme tak v podstatě 
odehráli s vlastními odchovanci.

Po podzimní části jsme získali sedmé místo za 17 bodů, získaných za 
šest výher, jednu remízu a šest proher při dosaženém skóre 18:20. V pod-
zimní části nás nejvíce trápila střelecká potence, když jsme průměrně 
vstřelili sotva jeden gól na zápas. Zato se nám vyhýbala zranění a kluci 
měli slušnou tréninkovou docházku.

Příprava před jarní částí sezony začala 11. ledna 2010 na umělé trávě, 
jedenkrát v týdnu jsme trénovali v tělocvičně a dvakrát venku na umělé 
trávě, o víkendech jsme hráli plánovaná přípravná utkání. V těch se nám 
celkem dařilo, mimo jednoho jsme všechna vyhráli.

V jarní části jsme se hodně trápili s docházkou na tréninky, zvláště 
v pondělí bývala účast velmi špatná, navíc se přidalo hodně zranění 
a běžných nemocí. Získali jsme pouze 13 bodů a v konečné tabulce jsme 
obsadili 10. místo se ziskem celkem 30 bodů při skóre 31:40. Na našich 
posledních zápasech v sezoně se hodně podepsala únava. Pět až šest 
hráčů základní sestavy hrávalo pravidelně dvě utkání během víkendu, 
když vypomáhali B dorostu, a nastupovali v B i v A týmu mužů. Kluci 
toho měli celkem dost a v zápasech jim chyběla dynamika a výbušnost. 
Poslední kola jsme hráli pokaždé v jiné sestavě. Díky skvělému podzi-
mu jsme měli nahráno a takřka jsme byli zachráněni, takže se do hry 
postupně dostávali všichni hráči staršího dorostu a dokonce i někteří 
hráči z mladšího dorostu. Záchrana divize pro tento ročník byla hlavní 
prioritou společně s dobrým herním výkonem a výchovou hráčů pro 
mužskou kategorii. A to se nám snad povedlo. Do mužské kategorie se 
nám podařilo vychovat sedm nadějných kluků, kteří snad v budoucnosti 
budou patřit k oporám našeho klubu. Velký dík patří mému kolegovi 
Standovi Dočkalovi za letitou spolupráci, našemu komentátorovi a tre-
nérovi brankářů Ottovi Doležalovi, díky kterému vyrostl ve výborného 
hráče Zdeněk Simandl, a v neposlední řadě celému výboru FC Velké 
Meziříčí.                                                                        Libor Smejkal st.

Konečná tabulka sezony:

 Tým Z V R P Skóre B +/-
 1. SK Han. Slavia Kroměříž 26 21 3 2 95:17 66 27
 2. RSM Hodonín 26 19 3 4 86:22 60 21
 3. 1. FC Slovácko B 26 16 6 4 66:33 54 15
 4. FC Zbrojovka Brno B 26 17 3 6 88:37 54 15
 5. FC Sparta Brno 26 16 5 5 58:27 53 14
 6. FC Slovan H. Brod 26 13 4 9 44:31 43 4
 7. Horácký FK Třebíč 26 9 8 9 43:47 35 -4

 8. FC Vysočina Jihlava B 26 11 1 14 30:58 34 -5
 9. Městský SK Břeclav 26 9 3 14 35:60 30 -9
10. Tatran Brno Bohunice 26 8 5 13 31:47 29 -10
11. FC Velké Meziříčí 26 6 6 14 28:64 24 -15
12. 1. SK Prostějov 26 4 4 18 19:64 16 -23
13. FK Pelhřimov 26 2 5 19 18:81 11 -28
14. FC Pálava Mikulov 26 1 4 21 9:62 7 -32

 Tým Z V R P Skóre B +/-
 1. 1. SK Prostějov 26 19 3 4 114:38 60 18
 2. Horácký FK Třebíč 26 18 4 4 81:32 58 19
 3. SK ROSTEX Vyškov 26 14 8 4 51:23 50 11
 4. Městský SK Břeclav 26 14 6 6 77:44 48 9
 5. FK Pelhřimov 26 13 8 5 71:36 47 8
 6. Tatran Brno Bohunice 26 11 3 12 44:50 36 -3
 7. FC Slovan Havl. Brod 26 10 3 13 56:56 33 -6

 8. SK Han. Sl. Kroměříž B 26 9 6 11 40:52 33 -6
 9. FC Viktoria Otrokovice 26 8 7 11 33:47 31 -8
10. FC Velké Meziříčí 26 8 6 12 32:57 30 -9
11. FC Dosta Bystrc-Kníničky 26 7 5 14 27:59 26 -13
12. SFK Vrchovina 26 6 6 14 33:51 24 -15
13. ČSK Uherský Brod 26 6 5 15 20:73 23 -13
14. FC Veselí nad Moravou 26 2 4 20 20:81 10 -29

.

Nahoře zleva: trenér Libor Smejkal ml., Matěj Prchal, Ladislav Bárta, 
Petr Benedikt, Stanislav Štefka, David Polák, Jan Pól, Petr Weiss, David 
Kameník, Patrik Denev, asistent trenéra Libor Smejkal st. Dole zleva: 
Jakub Rosický, Miloslav Maloušek, Jakub Procházka, Horst Pöpperl, 
Vojtěch Bradáč, Jan Řeháček, Ladislav Bárta, Lukáš Pazderka, Josef 
Láznička, Otto Doležal

 Tým Z V R P Skóre B +/-
 1. Horácký FK Třebíč 26 19 3 4 74:30 60 21
 2. Městský SK Břeclav 26 15 5 6 64:47 50 11
 3. Tatran Brno Bohunice 26 14 3 9 58:50 45 6
 4. FK Pelhřimov 26 11 7 8 54:38 40 1
 5. SK ROSTEX Vyškov 26 11 7 8 32:24 40 1
 6. 1.SK Prostějov 26 12 3 11 47:42 39 -3
 7. FC Veselí nad Moravou 26 10 6 10 50:53 36 -3

 8. FC Slovan Havl. Brod 26 10 6 10 36:42 36 -3
 9. SFK Vrchovina 26 9 7 10 57:50 34 -5
10. FC Velké Meziříčí 26 9 5 12 31:40 32 -7
11. SK Han. Slavia Kroměříž B 26 9 4 13 31:35 31 -8
12. FC Viktoria Otrokovice 26 8 5 13 31:58 29 -10
13. FC Dosta Bystrc-Kníničky 26 6 3 17 30:63 21 -18
14. ČSK Uherský Brod 26 5 4 17 24:47 19 -17

Nahoře zleva: Otto Doležal, Lukáš Liška, Adam Pospíšil, Alexandros 
Kaminaras, Zdenek Večeřa, Jakub Večeřa, Ondřej Mucha, Jaroslav 
Kozuň, Jakub Vítek, Radek Nožička, vedoucí mužstva Stanislav Dočkal. 
Dole zleva: trenér Libor Smejkal st., Pavel Wasserbauer, Tomáš Malec, 
Zdeněk Simandl, Miroslav Horký, Eda Smejkal, Tomáš Kuřátko, asistent 
trenéra Libor Smejkal ml.

Dnes pokračuje hodnocení sezony 2009/2010 FC Velké Meziříčí 
týmy starších žáků, dorostenců a na straně 10 najdete i Benfi ku. 
V příštím čísle pak zakončíme hodnocením divizního týmu mužů A, 
kteří své účinkování v D skupině čtvrté nejvyšší fotbalové soutěže 
zakončili zatím nejlepším umístěním v historii klubu, a to čtvrtou 
příčkou. 

-red-
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BOWLING

HASIČSKÝ SPORT

Muži B – 1. A třída, skupina B
Podzim se naší rezervě vůbec nevydařil. Po velmi nepřesvědčivých 

výsledcích obsadila bohužel až dvanáctou (se ziskem pouhých dvanácti 
bodů), téměř sestupovou příčku. Největším podzimním problémem bylo 
pro hráče naší rezervy vstřelit gól. Mohly za to i odchody dvou nedáv-
ných opor Benfi ky do áčka, Vlastimil Beran i Jaroslav Dufek už natrvalo 
zakotvili v prvním mužstvu. Čtyřikrát skončilo utkání naší rezervy 
bez branek, přičemž v rozhodujících chvílích zklamaly i tradiční opory 
týmu. Pouhých 13 vstřelených branek Benfi ku nemilosrdně odsunulo do 
spodních pater tabulky. Na to nebyla Benfi ka léta zvyklá, spolupráce 
s A týmem nebyla na odpovídající úrovni a celkový výsledek byl téměř 
tristní. Pro jaro zněl cíl zcela jasně: Záchrana!

Před jarní částí sezony opustil rezervní tým mužů trenér Jan Fňukal, 
který opět akceptoval nabídku sousedního Křižanova. Nahradil jej dosa-
vadní vedoucí mužstva K. Krejčí, se kterým vytvořil trenérský tandem 
osvědčený asistent F. Komínek. V zimní přípravě mužstvo trénovalo 
třikrát týdně, k čemuž pochopitelně o víkendu přibyla přátelská utkání. 
V těch Benfi ka čtyřikrát zvítězila, jednou remizovala a dvakrát odešla 
poražena. Podzimní kádr doplnili útočníci J. Pokorný (hostování z Borů 
po předchozím působení ve Velké Bíteši) a M. Ďurica (hostování z Ka-
menného Újezda) v jihočeském kraji, který se přistěhoval do Velkého 
Meziříčí. Ti výrazně vylepšili do té doby problematickou ofenzivní hru 
naší rezervy.

Bohužel Jiří Pokorný se zranil hned v úvodním mistrovském utkání 
jarní části sezony (poté mnoho týdnů absentoval), což bylo pro naši 
rezervu dvojnásob smolné, neboť nedokázala zlomit odpor houževnatě 
bránícího Křižanova. Jeho obětavý výkon podpořený vynikajícím bran-
kářem zapříčinil to, že Benfi ka s tímto sestupujícím celkem doma pouze 
remizovala. Z tohoto „direktu“ se díky obrovskému nasazení a bojovnosti 
dokázala zvednout hned v následujícím derby na půdě Budišova, kde 
s trochou štěstí (domácí si vstřelili dva vlastní góly) zvítězila 4:2. Po 
solidním výkonu pak doma podlehla favorizované Náměšti, aby vzápětí 
zvítězila nejtěsnějším rozdílem ve zřejmě nejdůležitějším zápase jara na 
půdě zachránivších se Štoků. Poté smetla doma 6:1 druhé sestupující Šeb-
kovice, a po velmi dobrém výkonu prohrála díky přísné penaltě na půdě 
Rantířova. Pak ale přišel druhý, o to vážnější útlum – prohra po nejslabším 
výkonu jara v domácím zápase s Rapoticemi, které v utkání předvedly 
„pouze“ to, co domácím chybělo nejvíce – důraz, bojovnost a fotbalové 
srdce. Z kaše poté museli Benfi ku vytahovat špílmachři A-mužstva Hort 
a Průša, kteří se nejvyšší měrou zasloužili o výhru na půdě vynikajícího 
Bohdalova a v případě J. Horta pak i v následujícím zápase doma s Třeští. 

Toto vítězství zpečetilo na troskách dvanácti podzimních bodů žádoucí 
záchranu Benfi ky a ve zbývajících čtyřech utkáních tak mohli dostat 
příležitost osahat si mužskou kopanou hráči st. dorostu. Ti se nové pří-
ležitosti chopili se ctí a mnohé jejich výkony patřily k tomu lepšímu, co 
bylo možno ve zbývajících utkáních vidět. Šlo o zápasy v Koutech, kde 
Benfi ka podlehla nejen díky sudímu, ale i vlastní nedisciplinovanosti 2:1, 
i o následnou domácí bezgólovou remízu s Přibyslavicemi. Postupující 
Nová Ves se na vlastní půdě následně ukázala nad naše síly, ačkoliv na 
pomoc obětavě přispěchali s dopoledním utkáním v nohách i „áčkaři“ 
J. Krejčí a Beran. Sezonu pak završila závěrečná remíza v uvolněně 
hraném mači na půdě Stonařova.

Statisticky shrnuto dosáhla na jaře velkomeziříčská rezerva pěti vítěz-
ství, tří remíz a pěti porážek, při celkovém skóre 20 vstřelených ku 16 
obdrženým brankám. V celkovém hodnocení I. A třídy, sk. B znamená 
18 jarních spolu s 12 podzimními body konečné desáté místo. Toto nelze 
bohužel označit jinak, než jako určitý ústup ze slávy, neboť náročný 

velkomeziříčský fanoušek si v minulých letech zvykl na výrazně lepší 
umístění. Nasnadě je tudíž nutná generační obměna mužstva takovým 
způsobem, aby znovu vytvořilo potenciál v návaznosti na žákovské 
a zejména dorostenecké týmy, vychovávat pro A-tým takové hráče jako 
J. Dufek či V. Beran. Toto je primární úkol rezervního týmu. Nezbytný 
tlak na výsledky však ve Velkém Meziříčí vždy byl a bude jeho neoddě-
litelnou součástí.

Ačkoliv se ne vše povedlo, patří všem zúčastněným dík trenérů. Na 
prvním místě všem hráčům Benfi ky v čele s kapitánem K. Kružíkem. 
Hráčům staršího dorostu vedeného trenérem L. Smejkalem, jemuž patří 
zvláštní poděkování za výbornou spolupráci při doplňování mužstva. 
Zvláštní kapitolu zde tvoří dorostenečtí brankáři, kteří se obětavě 
zhostili nevděčné pozice gólmanských dvojek a sparingpartnerů. Nelze 
nepoděkovat ani trenérovi A-týmu M. Volfovi a zejména všem hráčům 
prvního mužstva, kteří rovněž přispěchali Benfi ce na pomoc vždy, 
když bylo třeba. Poslední, nikoliv však nejméně důležitý dík patří ve-

dení klubu, které na jaře pomohlo 
vytvoř it pro B-tým vylepšené 
kvalitní podmínky pro sportovní 
činnost. Věříme, že se i v další 
sezoně dokážeme všichni společně 
zasadit o ve všech směrech lepší 
práci a výsledky našeho B-týmu 
dospělých.

Ing. Kamil Krejčí
Konečná tabulka sezony:

HODNOCENÍ SEZONY 2009/2010 FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 Tým Z V R P Skóre B +/-
 1.  Nová Ves 26 17 5 4 47:26 56 17
 2.  Náměšť n. O. – Vícenice 26 16 3 7 54:32 51 12
 3.  Ježek Rantířov 26 13 6 7 48:30 45 6
 4.  FC Budišov – Nárameč 26 12 7 7 44:32 43 4
 5.  FC Rapotice 26 13 3 10 51:39 42 3
 6.  Sokol Stonařov 26 10 11 5 50:34 41 2
 7.  Sokol Kouty 26 12 5 9 48:41 41 2
 8.  Sokol Bohdalov 26 11 5 10 37:32 38 -1
 9.  Slavoj Pezag Třešť 26 11 2 13 27:35 35 -4
10.  FC Velké Meziříčí B 26 7 9 10 33:34 30 -9
11.  JIPAP Přibyslavice 26 7 6 13 38:45 27 -12
12.  Sokol Štoky 26 7 3 16 36:51 24 -15
13.  Sokol Šebkovice 26 5 5 16 29:67 20 -19
14.  SK FC Křižanov 26 1 10 15 23:67 13 -26

FC VM – SK Líšeň 1:4
Sestava FC VM: Chalupa – Mucha 
O., Mucha P., Večeřa Z. (80. Veselý 
Z.), Krejčí J. – Veselý Z. (46.Mucha 
Z.), Berka L., Němec L. (46. Smejkal 
E.), Netrda M. – Jaroš J., Beran V.
Branka za FC VM: 13. Beran na 
1:1
Komentář trenéra Milana Volfa: 
„Přípravu jsme začali ve středu a do 
zápasu tudíž nastupovali z hrubé 
části, navíc s mnoha nováčky, doros-
tenci v základní sestavě. Celý první 
poločas jsme se dostávali do herního 
tempa a Líšeň byla ve všech směrech 
lepší. Nepohlídali jsme si hráče 
hlavně při standardních situacích, 
ze kterých jsme inkasovali tři bran-
ky. Druhý poločas jsme zahráli lépe, 
ovšem moc brankových příležitostí 
jsme si nevypracovali. Chyběly nám 
důraz a síla. Líšeň byla celý zápas 
rychlejší, dynamičtější a v herním 
projevu fotbalovější. Naši mladí 
hráči měli možnost poprvé vyzkou-
šet mužský fotbal na této úrovni, 
což věřím, jim dodá větší chuť 
a nutnost na sobě pracovat, aby se 
v něm výrazněji prosadili.“      -mv-

HFK Třebíč – FC VM 1:0 (0:0)
Střelec: Durda (69.). Rozhodčí: 
Adámková – Vostřejž, Kocián, ž. k. 
3:1 (59. L. Němec), bez č. k. Diváků 
100. Sestava FC VM: Chalupa – 
Z. Mucha, Z. Večeřa, P. Mucha, 
J. Krejčí – Hort, L. Němec (83. 
O. Mucha), Berka (E. Smejkal), Netr-
da – Jaroš, Beran (70. Veselý). HFK: 
Beer – Svoboda, Komínek, Kopeček, 
Křivánek (73. Chalupa) – Pacholík, 
Linhart, Chlup (68. Vejmelka), No-
votný – Duda, Florián (53. Smažil).
Dalším zkušebním kamenem v pro-
bíhající letní přípravě divizního 
áčka mužů FC VM, bylo pohárové 
střetnutí v rámci Ondrášovka cupu, 
ve kterém byl soupeřem Mezi-
říčských ambiciózní celek HFK 
Třebíč. V úvodní čtvrthodině se 
hosté hledali a hned ve 4. min. musel 
meziříčský gólman po už druhém 
rohu domácích vytěsnit Durdovu 

hlavičku směřující do šibenice na 
další roh. Pak se do míče opřel před 
vápnem Pacholík, ale na Chalupu 
nevyzrál. S přibývajícími minutami 
získával Velmez postupně půdu pod 
nohama a ve 25. min. přišla první 
šance, kdy pálící Jaroš ve vápně na-
střelil na malém vápně operujícího 
Berana, jenže ten už nestačil míč 
dopravit do sítě. Pak ještě Hort po 
faulu na pronikajícího Berana stře-
lou z tr. kopu donutil Beera vyrazit 
míč před sebe do vápna, v červené 
dresu tam ale nebyl nikdo poblíž. 
Po přestávce přišla po druhém rohu 
Velmezu Berkova šance, když si na-
běhl na míč ostře směřující zpět do 
pok. území, míč však netrefi l přes-
ně. Poté se ale začali víc do šancí 
tlačit domácí hrající po větru a v 69. 
min. jim to vyšlo. Zakroucený ostrý 
centr od autové čáry dva vracející 
se hráči Velmezu ve vápně minuli, 
zatímco nabíhající Durda jej trefi l 
přesně. V závěru se hosté hrající na 
hranici maximálního rizika snažili 
vyrovnat a otevřeli tak prostor pro 
jedovaté brejky HFK. I když je na-
konec se štěstím dokázali zvládnout, 
vyrovnat se jim přes veškerou snahu 
nepodařilo. Nejblíž k tomu měl 
v 90. min. Z. Mucha, jehož gólová 
hlavička po tr. kopu Netrdy branku 
nereagujícího Beera o vlas minula.
Trenér Milan Volf zhodnotil: „Utká-
ní bylo běhavé a bojovné. Kluci mě 
mile překvapili fotbalovostí, jelikož 
jsme až doposud na trénincích téměř 
jen běhali. Škoda zbytečně obdržené 
branky, pramenila z nedůslednosti 
již ve středu hřiště. V závěru jsme 
hráli vabank a tudíž jsme mohli 
ještě inkasovat, ale v posledních 
vteřinách také vyrovnat. Bohužel, 
nestalo se tak, chlapci by si remízu 
za nasazení zasloužili.“
Dalším soupeřem v rámci příprav-
ného období bude HFK Olomouc, 
kam Velmez odjíždí v neděli 1. 8., 
začíná se v 17.00, doba odjezdu 
vč. způsobu dopravy bude teprve 
stanovena.                             -ber-

Medaile z mistrovství republiky 
dorostu!

Jak jsme vás informovali začátkem 
června, dorostenci SDH Lhotky 
Sport úspěšně zahájili jarní část 
celorepublikové postupové soutěže, 
když na okresním kole zvítězili ve 
všech kategoriích, kde nastoupili – 
a vybojovali tak postup do dalšího 
kola.
Družstvo dorostenců na krajském 
kole (13. června v Petrovicích) mu-
selo oželet svou silnou disciplínu 
štafetu 4x100 metrů, která byla 
zrušena z důvodu podmáčení trati. 
V běhu na 100 metrů se nedařilo 
podle představ, ke vší smůle si 
jeden člen obnovil zranění kolena. 
Požární útok s nástřikovými terči 
časem 32,11 stačil na druhé místo, 
což ve výsledku stačilo na výborné 
druhé místo. Gratulujeme druž-
stvu ve složení Ivo Panáček, Luboš 
Křehlík, Jan Hejl, Jiří Horký, Tomáš 
Voda a Michal Konečný!
Anna Drápelová startovala v ka-

tegorii jednotlivkyň. V silné kon-
kurenci vybojovala ve třech dis-
ciplínách (stovky, dvojboj a testy) 
celkově 15. místo. Anička má ještě 
dvě nadcházející sezony na to, aby 
nasbírala zkušenosti a dosáhla lep-
ších umístění v této kategorii.
Naproti tomu Jarda Konečný měl 
poslední šanci postoupit na mistrov-
ství republiky dorostenců. A tuto 
šanci také využil – „zajišťovacím“ 
výkonem 19,66 na stovce, 17,19 
na dvojboji a bezchybným testem 
postoupil z druhého místa na re-
publikové kolo (10. a 11. července 
v Litomyšli). Jarda pod vedením 
trenéra Jiřího Kamana dobře na-
časoval formu a výkonem 17,47 na 
stovkách (osobní rekord) vybojoval 
skvělé 5. místo v konkurenci 150 
běžců! Díky dalším disciplínám – 
dvojboji za 16,03 a čistému testu si 
z tohoto vrcholného podniku odváží 
velice cennou stříbrnou medaili 
v kategorii jednotlivců.           
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Koncem června se uskutečnil 
závěrečný rozlučkový bowling 
uživatelů denního stacionáře Nesa 
a studentek střední školy, která je 
součástí výchovného ústavu ve 
Velkém Meziříčí. Tento závěrečný 
počin byl završením vzájemné 
spolupráce, která vznikla zcela 
neplánovaně, a to díky praxi jed-
né ze zaměstnankyň ústavu ve 
stacionáři. Od dubna pak začaly 
do stacionáře docházet studentky 
a vykonávaly zde svoji odbornou 
praxi. „Studentky docházely do 
našeho stacionáře vždy na tři dny 
v lichých týdnech. Uživatelům se 
věnovaly jednu hodinu denně. Na 
jejich práci byla znát radost a nad-
šení z vlastní užitečnosti. K našim 

uživatelům přistupovaly velmi 
dobře,“ řekla Jana Kudláčková, 
vedoucí praxe. Díky této skvělé 
spolupráci měl každý uživatel svoji 
„asistentku“, která mu pomáhala 
při tvorbě výrobků z keramiky 
nebo jednomu uživateli dokonce 
i při učení se hře na bubny. „Tato 
praxe nám z obou stran ukázala, 
že je př ínosem pro stacionář 
i pro výchovný ústav, a proto v ní 
budeme v následujícím školním 
roce pokračovat,“ doplňuje Alena 
Poulová, vedoucí denního stacio-
náře Nesa.
Závěrem patří poděkování i majite-
lům bowlingu, kteří ochotně nabídli 
své prostory k příjemně strávenému 
dopoledni.

Pracovníci 
denního stacionáře Nesa

Dotace je určena pro sportovní 
oddíly, které pracují s mládeží ve 
Velkém Meziříčí nebo jeho míst-
ních částech.
Žádost o dotaci musí být podána 
nejpozději 31. 7. 2010 na poda-
telně MÚ nebo odeslána poštou 

31. 7. 2010 METEOR USA – CUP
1. 8. 2010 KAKAP – CUP
18. 9. 2010 MORAVIA PITBIKE – CUP
19. 9. 2010 CHALUPA – CUP
16. 10. 2010 METEOR – CUP
Action Racing Team Velké Meziříčí
Jezdci: 221 Barbora Laňková,
21 Vítězslav Dvořák,
25 Patrik Stupka,
96 Petr Stupka,
284 Martin Chalupa

Fotografi e z podzimu 2009: nahoře zleva trenér Jan Fňukal, kapitán Karel Kružík, Josef Kafka, David Invald, 
Ladislav Střecha, Jan Souček, Filip Trnka, asistenti trenéra Kamil Krejčí a Radek Janák, dole zleva Jan Neto-
lický, Vlastimil Beran, Lukáš Halámek, Lukáš Kučera, Přemysl Krejčí, Aleš Pól a Libor Smejkal mladší.

Jarda Konečný (vlevo) na MČR, vyhlášení jednotlivců. 
Foto: Martin Kaman

s poštovním razítkem stejného 
data.
Kompletní informace k podmínkám 
poskytnutí dotace vč. formulářů 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách města – www.mestovm.cz.
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Podmínky pro poskytnutí dotace města 
sportovním oddílům ve Velkém Meziříčí

na rok 2011


