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AK NÍ NABÍDKA
Panasonic TX-P37C2 plazma 94 cm, DVB-T 11.990 10.990 K
Panasonic DVD-S38  DVD p ehráva , DivX  1.490 1.250 K
Panasonic DMC-TZ10 foto, 12× zoom, HD video  8.490 7.490 K

Dále nabízíme široký sortiment SET-TOP box  a satelitní techniky. Ceny 
komplet  od 2.990 K , základní instalace 600 K .

On-line aktivace balí k  MULTI od SKYLINK na prodejn

Soukromá psychologická poradna
Mgr. Elen Sejrková, Nám stí 3 („Obecník“) Velké Mezi í í, tel.: 608 754 953.

NABÍZÍ MOŽNOST VZÁJEMNÉHO SETKÁVÁNÍ:
PODP RNÁ RODI OVSKÁ SKUPINA

pravidelná setkání rodi , kte í cht jí i pot ebují hovo it o svých pochybách, 
nejistotách, úsp ších i nezdarech p i výchov  svých d tí/vnou at

R STOVÁ SKUPINA
pracovní skupina pro ty, kte í cht jí pracovat na sob , ešit problematiku osobních 

krizí, partnerských vztah  apod. Setkání jednou za 14 dn , cca 2 hodiny.

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

SÁDKY MOSTIŠT
VELKOSTATEK VELKÉ MEZI Í Í

POUZE DO 28. 9.!
So, ne 9–17 hodin, www.lery.cz, tel.: 739 722 012

Poslední šance chytit Leryho! – Možnost p ímého nákupu ryb bez lovení

Realizace skateparku ve Velkém 
Mezi í í pokro ila do fáze p ípravy 
studie. Za patnáct tisíc korun ji pro 
m sto vypracuje specializovaná 
 rma, která se touto inností v etn  

technického provedení skatepark  
zabývá.

Místo pro jeho výstavbu již 
vybrali zástupci m sta spolu s od-
borníkem a zástupci z ad zdejších 
skater  nedaleko letního koupališt  
vedle eky Balinky. Jde o plochu 
zhruba o velikosti dvacet krát 
padesát metr , která je mimo zá-
stavbu. Hluk spojený s provozem 
skateparku by tedy nem l obt žo-
vat okolí. Místo však není mimo 
m sto, takže je dob e dostupné pro 

všechny. „Bude to rovina. Kdyby 
totiž v budoucnu zájem o tento 
druh sportu v našem m st  vymizel, 
bude možné plochu využít jiným 
zp sobem, t eba jako parkoviš-
t ,“ vysv tlil místostarosta m sta 
Josef Komínek. P i emž dodal, že 
studie bude zpracovaná na základ  
požadavk  Velkomezi í ských tak, 
aby budoucí skatepark vyhovoval 
veškerým bezpe nostním požadav-
k m, ale i plošným a dalším náro-
k m. Na prvcích a p ekážkách pro 
jízdu a r zné triky se domlouvali 
s odborníkem p ímo skateboardis-
té. Zatím není ani jasné, zda bude 
skatepark betonový i d ev ný. „To 
ukáže až návrh. Dostaneme dva i 

t i. Jsme domluveni se skej áky, že 
to s nimi zkonzultujeme a poté si 
sami vybereme,“ dodal J. Komínek 
s tím, že podstatné budou samo-
z ejm  i finan ní náklady akce. 
O výši investice pak rozhodnou 
zastupitelé. M sto se pokusí získat 
na podporu této volno asové aktivi-
ty n jaké dotace z kraje i z jiných 
zdroj . Podle J. Komínka bude kraj 
Vyso ina možná nabízet n jaký 
program na podporu bezpe nosti, 
kam by mohly spadat i volno asové 
aktivity pro mládež. Pokud vše dob-
e p jde, po novém skateparku by se 

jezdci na skateboardech i na kole -
kových bruslích mohli prohán t již 
v p íštím roce.    Martina Strnadová

Navrhnou design i p ekážky skateparku

Na p íjezdech
do Mezi í í i Mostiš  

budou ukazatele rychlosti
Zvýšení bezpe nosti dopravy ve Velkém Mezi í í pomohou n které 

nové prvky, které m sto hodlá po ídit. Jsou to v prvé ad  informativní 
ukazatele rychlosti, které budou osazeny na hlavních p íjezdových komu-
nikacích. Dalšími zamýšlenými dopl ky budou výstražné blika e p ed 
n kolika p echody pro chodce, z nichž n které budou i nov  osv tleny.

Velkomezi í ští získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury více než ty i sta šedesát tisíc korun, což pokryje osmdesát procent 
náklad  na realizaci t í informativních ukazatel  rychlosti a jednoho 
výstražného blika e. M sto p itom žádalo o ástku vyšší i na další prv-
ky v etn  osv tlení p echod , ale víc nedostalo. V projektu byla spolu 
s Velkým Mezi í ím i místní ást Mostišt , která cht la peníze také na 
informativní ukazatele rychlosti. Byla však z dotace vy azena. „Cht jí 
t i ukazatele ve všech t ech p íjezdech do Mostiš . Zaplatí si je ze svého,“ 
informuje místostarosta Josef Komínek s tím, že náklady budou bezmála 
dv  st  dvacet tisíc korun. Stejn  tak Velkomezi í ští si doplatí další 
bezpe nostní prvky ze svého, protože cht jí akci realizovat v takovém 
rozsahu, jaký m li p vodn  v plánu. K dotaci tedy p idají ješt  zhruba 
totéž ze svého, dalších ty i sta padesát sedm tisíc korun.

Informativní ukazatele rychlosti tak budou ve m st  osazeny celkem 
ty i. Objeví se p i p íjezdu od Jihlavy na Hornom stské ulici, ve sm ru 

od T ebí e z obchvatu na ulici K Novému nádraží a další ze stejného 
sm ru na T ebí ské ulici v blízkosti p echodu pro chodce. A kone n  
tvrtý ukazatel na Karlov  pokryje p íjezd od Brna.

Výstražné blika e budou nainstalovány na ty ech místech, a to na 
Hornom stské u p echodu p ed st ední školou, na Oslavické a Mírové 
ulici ve sm ru ke škole a u p echodu na Sokolovské ulici. Jde o zna ky, 
které výstražným blikáním upozorní idi e na blízkost p echodu pro 
chodce i pohyb d tí ze školy.

Mostišt  budou mít informativní ukazatele rychlosti osazeny na p í-
jezdech od nemocnice, od Vídn  i od Velkého Mezi í í.

Na osv tlení p echod  pro chodce nedostali Velkomezi í ští žádnou 
dotaci. „Narazili jsme totiž na to, že bychom museli všechny p echody 
p ed lat a vytvo it u nich ostr vky. Na tom trvají, a proto nám dotaci 
nedali,“ vysv tluje místostarosta Komínek požadavek z fondu dopravní 
infrastruktury, „ale ostr vky my d lat nehodláme.“ Osv tlit další p e-
chody pro chodce však m sto chce a provede to na vlastní náklady. „Což 
bude zhruba p es milion korun,“ uzavírá Josef Komínek. Jeden nov  
osv tlený p echod by m l být nap íklad u Jednoty na T ebí ské ulici, kde 
se p echází do echových sad .                                 Martina Strnadová

Týdenní maraton bítešských hod  kon í práv  dnes 
odpoledne a ve er. Statná máje, která se pyšn  ty ila na 
tamním Masarykov  nám stí od minulé st edy, zít ejší-

Hody v Bíteši se od poloviny 
šedesátých let konají nep etržit

ho rána nedožije. O de  nitivní záv r se pak dnes ve er 
jako každý rok postarají hodové dozvuky ve sklípku 
Na p tce.                      (Pokra ování na stran  3.)

Na folklórním festivalu o hodové sobot  se v pásmu Zlatá brána p edstavily mimo jiné také ženy a d ti 
z Jinošova. Na snímku tan í nejmladší ú inkující této p ehlídky, dvouletá hol i ka.          Foto: Iva Horká

DNES
Prezident 
v Netín

Prezident eské republiky 
Václav Klaus s chotí bude 
dnes od 16 hodin besedovat 
s obyvateli a zástupci obce 
na návsi v Netín . P ivítá ho 
starosta obce a sou asn  ho 
pozdraví také hejtman kraje 
Vyso ina.

Divadelní komedie
Mrchy

aneb ekni mi 
pravdu o své lásce

zahajuje divadelní sezonu 
podzim 2010
Ned le 19. zá í v 19.30 hodin 
velký sál Jupiter clubu
Více na stran  8

Za krásami 
Velkomezi í ska 

s Ostr vkem
– cyklovýlet v sobotu 18. zá í
Více na stran  10

Provoz
v Jupiter clubu

v etn  restaurace 
a baru nep erušen
Minulý týden za ala oprava 
fasády budovy Jupiter clubu. 
Provoz redakce, programového 
odd lení, restaurace, kancelá í 
a baru nadále funguje.

Pozvánka na
jednání 
Zastupitelstva
m sta Velké 
Mezi í í,
které se uskute ní
v úterý 21. zá í 2010 ve 14.30 
hodin v koncertním sále 
Jupiter clubu, s. r. o. Velké 
Mezi í í
 I. Zahájení
 II. Hlavní body programu:

Kontrola pln ní usnesení
Majetkové p evody
Rozpo tová opat ení
Zhodnocování volných  -
nan ních prost edk  m sta 
– sou asné formy,
výsledky a návrh na další 
zp sob uložení volných FP
P ed  nancování projekt  
z Evropské unie
Obecn  závazná vyhláš-
ka m sta Velké Mezi í í 
. 2/2010 o místním

poplatku za provozovaný 
výherní hrací p ístroj nebo 
jiné technické herní
za ízení povolené Minis-
terstvem  nancí
Volba p ísedícího soudce 
na volební období 2010 – 
2014 pro Okresní soud
ve Ž áru nad Sázavou
Zpráva o innosti kontrol-
ního výboru za rok 2010

 III. Diskuze, interpelace
 IV. Záv r
Josef Komínek, místostarosta 

m sta Velké Mezi í í

Vrácení turniketových karet
Možnost vrácení zálohovaných vstupních karet na letní koupališt  
je do 30. zá í 2010 v Technických službách, T ebí ská 655, Velké 
Mezi í í (v pracovní dny do 14 hodin).                                    -vid-

ZAHRADNICTVÍ
Poradenství, údržba zahrad a ve ejné zelen . 
Nabízíme okrasné d eviny, trvalky, trávy, v esy, 
od pol. íjna ovocné stromky a r že.
Pracovní doba: st, t 8–12,13–17 pá 8–12,13–18
Víde  91, tel. 731 507 260,
v.rozmarinova@seznam.cz.

P ipravily
Iva Horká

a Simona F ukalová
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Zprávy z jednání Rady města z 8. 9. 2010
 1. a) Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy na zřízení věcného 

břemene ve prospěch E.ON ČR a k tíži pozemků města parc. 
č. 5998/1, 5922/2 a 5924/3 v Čechových sadech, k. ú. Velké Me-
ziříčí s právem uložení smyčky NN pro vodojem SVAK Žďársko 
do těchto pozemků, právem provozování, údržby a oprav na dobu 
trvání předmětné stavby

b) Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy na zřízení věcného 
břemene ve prospěch E.ON ČR a k tíži pozemku města parc. 
č. 1310/25 v k. ú. Velké Meziříčí s právem uložení přípojky NN 
do tohoto pozemku, právem provozování, údržby a oprav na dobu 
trvání předmětné stavby

c) Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON ČR a k tíži pozemku 
města parc. č. 941 v k. ú. Svařenov s právem uložení nového kabe-
lového vedení do tohoto pozemku, právem provozování, údržby 
a oprav na dobu trvání předmětné stavby.

 2. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem 
a SVAZKEM Žďársko o právech a povinnostech spojených se vstu-
pem na pozemek města parc. č. 3635 v lokalitě Františkov, k. ú. Velké 
Meziříčí za účelem rekonstrukce kanalizace dle schváleného projektu.

 3. Rada města souhlasila s ukončením nájemního poměru mezi městem 
Velké Meziříčí a Muzeem Velké Meziříčí dle nájemní smlouvy ze 
dne 23. 10. 1997 na pronájem části o výměře 1 273 m2 z parc. č. 5894 
v Rakůvkách/nyní parc. č. 5894 (2 o výměře 1 898 m2), a to dohodou 
ke dni jejího podpisu.

 4. Rada města nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje části o vý-
měře asi 30 m2 z pozemku parc. č. 2747 na ul. Třebíčská z důvodu 
umístění kabelu veřejného osvětlení v pozemku.
Rada města vyslovila souhlas s bezplatným užíváním předmětného 
pozemku jako předzahrádky rodinného domu.

 5. Rada města souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku 
parc. č. 50/2, k. ú. Dolní Radslavice o výměře asi 39 m2 za účelem 
skladování dříví.

 6. Rada města schválila tato rozpočtová opatření:
a) Zdroj: 22 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště

Rozdělení: 22 tis. Kč – § 3631 prodloužení veřejného osvětlení 
Mostiště (úhrada z r. 2009)

b) Zdroj: 42 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 42 tis. Kč – § 3412 zajištění dohledu nad stavem 
dětských hřišť do konce r. 2010

c) Zdroj: 28 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 28 tis. Kč – § 6171 vypracování projektové dokumen-
tace na klimatizaci radnice a administrativní budovy ve VM

d) Zdroj: 90 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 90 tis. Kč – doplnění projektové dokumentace vč. 
vícetisků PD na akci „Dílčí část úseku infrastruktury Čechovy 
sady II. VM – prodloužení sítí k Domu pro seniory: § 2212 – 38 
tis. Kč PD komunikace, § 2310 – 18 tis. Kč PD vodovod, § 2321 
– 22 tis. Kč PD kanalizace, § 3633 – 12 tis. Kč PD plynovod

e) Zdroj: 219 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 219 tis. Kč – § 2212 zvýšení bezpečnosti dopravy ve 
městě (dílčí část projektu v m. č. Mostiště – umístění tří radarů) 
– 100 % vlastní podíl

f) Zdroj: 10 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 10 tis. Kč – § 5512 úprava prostor zásahové jednotky 
v budově multifunkčního KD v Mostištích

g) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 poskytnutí daru na pořádání 16. roč-
níku Drakiády ve VM dne 26. září 2010

h) Zdroj: 37 tis. Kč – § 3399 přijaté neinvestiční dary na ples města
v r. 2010
Rozdělení: 37 tis. Kč – § 3399 ples města

ch) Zdroj: 15 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 15 tis. Kč – § 3412 vypracování studie – skatepark 
Velké Meziříčí

i) Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 3392 dotace pro Vlastivědnou a ge-
nealogickou společnost, občanské sdružení při Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí
Účel: literární večer s názvem „Pocta Janu Zahradníčkovi“ 
k 50. výročí úmrtí – 10. října 2010 ve Špitálním kostele sv. kříže

j) Zdroj: 30 tis. Kč – § 3322 rezerva na kulturní památky
Rozdělení: 30 tis. Kč – § 3322 navýšení ceny na opravu KP ve 
vlastnictví města č. 36740/7-4561 – dům na Náměstí č. p. 17 
–JC – obnova hlavního průčelí.

 7. Z důvodu zvýšení provozních nákladů u MHD souhlasila Rada 
města s navýšením ceny přepravního výkonu a schválila dodatek 
č. 1 smlouvy č. 1172/2010 o vzniku a plnění závazku veřejné služby 
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy se 
stávajícím provozovatelem městské hromadné dopravy společností 
ZDAR, a. s. Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.

 8. Rada města schválila změnu a prodloužení stávající trasy linky 
č. 845202 (MHD č. 2) a linky č. 845203 (MHD č. 3). Od 12. 12. 2010 
s platností nového jízdního řádu MHD (budou autobusy zajíždět do lo-
kality Hliniště. Nově bude autobus ze zastávky Hornoměstská) ve smě-
ru na Jihlavu pokračovat dále na ulici Uhřínovskou a odtud doprava na 
ulici Zahradní. Pojede ulicí Zahradní, odbočí doprava na ulici U Statku 
a cestou přes ulici Arch. Neumana projede až na zastávku Správa silnic. 
Dále již bude pokračovat stávající trasou po ulici Františky Stránecké.
Rada města dále schválila zřízení nových autobusových zastávek 
v ulici Zahradní (název autobusové zastávky „Zahradní“) a v ulici 
U Statku (název autobusové zastávky „U Statku).
Rada města požaduje, aby v plánu zimní údržby na příští roky byly 
úseky v ulicích Zahradní, U Statku a Arch. Neumana, po kterých 
bude nově jezdit MHD, přesunuty do 1. pořadí důležitosti.

 9. Rada města nesouhlasila s posunutím vyhrazeného místa pro invalidy 
v ulici Poštovní.

10. Rada města souhlasila s osazením orientačního dopravního značení 
č. IS 24 b – Rubačka, na silnici č. II/360 v k. ú. Oslavička a na místní 
komunikaci Oslavička – Nový Telečkov na náklady města Velké 
Meziříčí            Josef Komínek, místostarosta (Pokračování příště)

Ve Velké Bíteši jde 
do voleb osm stran
Krátká rekapitulace ze dvou mi-
nulých čísel našeho týdeníku: ve 
Velkém Meziříčí bude v nadcháze-
jících komunálních volbách, které 
se konají 15. a 16. října 2010, bojovat 
o přízeň voličů sedm politických 
stran a hnutí. Stejný počet pak 
také v Měříně, o dvě méně – tedy 
pět – v Křižanově a osm ve Vel-
ké Bíteši. Tam se zaregistrovaly 
tyto subjekty: ČSSD, KDU-ČSL, 
KSČM, ODS, Občanské sdružení 
Za zdravé město bez kamionů, 
Sdružení nezávislých pro Velkou 
Bíteš, Suverenita – blok Jany Bo-
bošíkové, strana zdravého rozumu 
a TOP 09. Za sociální demokracii 
znovu kandiduje současný starosta 
města Miroslav Báňa, stejně tak 
místostarostka Alena Malá (ODS), 
oba jsou jedničkami na kandidát-
kách. Bítešští lidovci představují 
na svých webových stránkách 
kandidáta na starostu města, voleb-
ního lídra Tomáše Kučeru. V čele 
kandidátky Sdružení nezávislých 
pro V. Bíteš stojí známý hoteliér Jiří 
Rauš. Další kandidáty na prvních 
třech místech přinášíme v násle-
dující tabulce. Sedm stran obsadilo 
všech jedenadvacet míst, jenom 
Suverenita pouze dvanáct. Celkový 
počet kandidátů je 159.
V minulém čísle jsme představili 
Velké Meziříčí, Křižanov a Mě-
řín. Šestého října 2010 pak vyjde 
speciální volební příloha s fotogra-
fi emi všech kandidátů ve Velkém 
Meziříčí.

ČSSD
1. Mgr. Miroslav Báňa
2. Ing. Marie Šabacká
3. MUDr. Svatopluk Horek

KDU-ČSL
1. Ing. Tomáš Kučera
2. Jiří Blaha
3. MVDr. Jaromír Kotík

KSČM
1. Jiří Moravec
2. Pavel Procházka
3. Ing. Alois Koukola, CSc.

ODS
1. JUDr. Alena Malá
2. Mgr. Dalibor Kolář
3. MUDr. Pavla Vojtěchová

Občanské sdružení
Za zdravé město bez kamionů

1. Ing. Milan Vlček
2. Karel Navrátil
3. Jan Pavlíček

Sdružení nezávislých
pro Velkou Bíteš

1. Jiří Rauš
2. MUDr. Jaroslav Štefek
3. Ctibor Veleba
Suverenita – blok Jany Boboší-
kové, strana zdravého rozumu

1. Petr Gregor
2. Miloš Rozmarýn
3. Ludvík Zavřel

TOP 09
1. Stanislav Mihal
2. Ing. Miloš Zduba, MBA
3. Bc. Marek Fiala

Připravila: Iva Horká

Zateplí školu 
ve Lhotkách
Ještě do začátku zimy město 

Velké Meziříčí zateplí budovu 
základní školy ve Lhotkách. Ob-
jekt bude navíc vytápěn i novým 
kotlem na biomasu. Práce by měly 
být hotovy do konce října. Během 
prázdnin byla navíc v budově 
vyměněna i všechna okna, takže 
se žáci ani učitelé zimy obávat 
nemusejí.

Finanční náklady na realizaci 
díla včetně koupě a výměny kotle 
přesáhnou jeden milion osm set 
tisíc korun. Město na tuto akci spo-
jenou s využíváním obnovitelných 
zdrojů energie získalo dotaci ze 
Státního fondu životního prostře-
dí. Z vlastní pokladny tak zaplatí 
jen povinný podíl ve výši čtyř set 
tisíc korun.

Martina Strnadová

Celkem devět nových rodinných domků bude 
v dohledné době stát na kraji obce Oslavička na 
Velkomeziříčsku. Jak je patrné z našeho snímku, 
pořízeného v polovině srpna letošního roku, byla 
v uvedené lokalitě vybudována i nová komunikace. 
Zástupci obce vnímají pozitiv-
ně, že v této malé vsi s necelou 
stovkou obyvatel mají zájem žít 
mladé rodiny, a tak se snaží život 
v ní zpříjemnit a nabídnout lidem 
možnost vlastního bydlení. Proto 
obec vykoupila pozemky na stavbu 
domků. Pro zajímavost, parcelu 
s inženýrskými sítěmi u hranic 
pozemku o velikosti necelých 
700 metrů čtverečních v této vsi 
nabízeli realitní makléři bez svojí 
provize za 250 tisíc korun.

V minulosti to s výstavbou 
v Oslavičce ale nebylo tak jed-
noduché. Za totality byla vedena 
dokonce jako zániková vesnice a do 
roku 1990 v ní byla uplatňována 

V Oslavičce vyrůstají nové domky

Rubačka je rozhledna nedaleko Velkého Meziříčí. 
Málokdo však o této turistické zajímavosti ví. A ti, 
kteří již o ní slyšeli, zase nemají potuchy, kde se 
přesně nachází. Rozhledna se tyčí v nadmořské výšce 
580 metrů nad mořem na kopci stejného jména mezi 
Novým Telečkovem a Balinami, tedy asi šest kilometrů 
jihozápadně od Velkého Meziříčí. Byla postavená již 
vloni zjara přímo nad objektem vodojemu, který je 
součástí přivaděče pitné vody z nádrže Mostiště.

Během léta se na informačním centru velkomeziříč-
ské radnice začaly množit dotazy turistů na cestu k roz-
hledně. Vzhledem k tomu, že není nijak označená, mají 
problém ji najít. „Souhlasili jsme proto s osazením čtyř 
orientačních dopravních značek, abychom podpořili 
turistiku ve městě,“ vysvětlil místostarosta Josef Komí-
nek a podotkl, že sám 
o rozhledně vůbec 
nevěděl, i když po 
silnici na Oslavičku 
projel mnohokrát.

Označení, které 
zájemce povede k Ru-
bačce, bude osazeno 
na krajské silnici od 
Velkého Meziříčí na 
Třebíč při odbočce 
na Nový Telečkov. 
Hlavní značka bude 
ukazovat již přímo 
na nenápadnou od-
bočku k rozhledně, 
která vede lesem až 
k vodojemu.

Rozhlednu tvoř í 
v podstatě železná 
konstrukce dvaačty-
řiceti točitých scho-
dů, která je ve výšce 
deset metrů nad zemí 
zakončená vyhlíd-
kovou plošinou se 
zábradl ím. Coby 

Z rozhledny Rubačka je vidět až do Meziříčí
součást rekonstrukce zmiňovaného vodojemu vybudo-
vala třebíčská divize Vodárenské akciové společnosti. 
Objekt je volně přístupný veřejnosti. Taková stavba nad 
vodojemem není až tak běžná. „Nápad na její realizaci 
pochází od vlastníka pozemku, tedy třebíčského svazku 
vodovodů a kanalizací,“ vysvětlil vedoucí provozu tře-
bíčské divize VAS Vladimír Novotný a dodal, „vznikla 
jako součást vodojemu v rámci velké akce Rekonstrukce 
vodovodu jihozápadní Moravy – Třebíčsko.“

Ač není rozhledna Rubačka moc vysoká, je z ní 
pěkný výhled po okolí. A to hlavně severovýchodním 
směrem na Velké Meziříčí včetně dálničního mostu. 
Místo má dokonce již i svoji turistickou známku 
s číslem 1451, která je k dostání na velkomeziříčském 
informačním centru.                    Martina Strnadová

stavební zástava. I přesto, že jde o vísku malou, její 
počátky sahají až do roku 1360. Právě v letošním roce 
si Oslavičští připomněli 650 let od první písemné 
zmínky o této obci.

Text a foto: Iva Horká

Další z domů na velkomeziříč-
ském náměstí bude mít zanedlouho 
opravenou fasádu. Po Novém svitu 
to bude budova Jupiter clubu. Ta 
je v současné době, jak je patrné 
z našeho snímku, v přední části 
obehnána lešením a zahalena ze-
lenou síťovinou. Obnova původní 
fasády potrvá asi dva měsíce. 

Práce budou spočívat v omytí stěn 
budovy vodou, budou provedeny 
vysprávky v místech poškození 
vápennou omítkou, poté dojde 
k nanesení fasádního nátěru, který 
bude respektovat původní ba-
revnost i technologii stávajícího 
nátěru. Repasována budou také 
okna, u nichž bude obnoven nátěr. 

Dojde také k výměně a doplnění 
klempířských prvků. Nové budou 
z titanzinku.

Objekt Jupiter clubu tvoří dvě bu-
dovy, jedna stará – číslo popisné 17, 
která je nemovitou kulturní památ-
kou – a druhá nová, číslo popisné 
18, jež byla postavena po roce 1973.

„Komplex Jupiter clubu vznikl 
sloučením několika domů,“ upřes-
ňuje Jana Švecová ze stavebního 
odboru zdejšího městského úřadu, 
která pracuje na úseku státní pa-
mátkové péče, „z uličního průčelí 
jsou jednoznačně čitelné domy 
dva, přičemž i ten vlevo vznikl 
pravděpodobně sloučením dalších 
středověkých domů, což je vidět na 
zalomení fasády a půdorysu.“

Budovy jsou tedy spojené a slou-
ží v současné době jako kulturní 
a společenské centrum města. 
Fasádu budou mít obnovenou obě 
dvě. Na f inancování se podílí 
město Velké Meziříčí a část peněz 
byla získána z grantu ministerstva 
kultury a kraje Vysočina.

Provoz ve všech prostorách 
Jupiter clubu je i po dobu oprav ne-
přerušen.        Text a foto: Iva Horká

Opravují fasádu Jupiter clubu. Provoz je nepřerušen

Minulý víkend bylo na rozhledně Rubačka rušno, dokonce ji navštívili i turisté na koních. 
Foto: Martina Strnadová
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Vysočinou na silnicích bezpečně
Již po desáté si mohou nechat řidiči na Vysočině před zimou zkontrolo-

vat stav svého vozidla. Osm kontrolních stanovišť a techničtí specialisté 
se budou přemisťovat v rámci celého regionu do 24. září 2010. Rozsáhlá 
dopravně preventivní akce pod záštitou hejtmana kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka je pro motoristy připravena v osmi největších městech Vy-
sočiny.

Rozsáhlou preventivní akci s názvem „Vysočinou na silnicích bez-
pečně“ pořádají krajští policisté ve spolupráci s odbornými fi rmami 
pravidelně od roku 2001. Motoristé z Vysočiny mají možnost svěřit svůj 
automobil odborníkům, kteří prověří celkový stav vozidla. Řidiči se 
však nemusí obávat policejních pokut za zjištěné nedostatky, které by 
jim hrozily při běžné silniční kontrole.

Na celkem osmi stanovištích nabízejí specialisté kontrolu automobilů 
moderním vybavením. Odborníci zkontrolují stav oleje, pneumatik, dále 
také stav všech kapalin ve vozidle, dojde k přeměření autobaterie, tlumičů, 
osvětlení a především stav a výbavu autolékarničky. Jako poslední sta-
noviště je připraven pro řidiče nejmodernější policejní radar, který zjistí 
případné odchýlení tachometru od skutečné rychlosti.

„Je prozíravé, když řidiči využijí bezplatné prohlídky technického stavu 
svých vozidel. Především před zimou na Vysočině mají tyto akce i jiný 
než pouze preventivní význam. Mám na mysli např. konzultace ohledně 
výběru vhodných pneumatik nebo doporučení odpovídajících kapalin,“ 
okomentoval Jiří Běhounek, hejtmana kraje Vysočina, který převzal nad 
celokrajským projektem svojí záštitu.

 Datum  Místo Čas
20. 9. 2010 Havlíčkův Brod, parkoviště u OD Lidl 10–12, 14–17
21. 9. 2010 Telč, centrální parkoviště 14–17
22. 9. 2010 Pelhřimov, parkoviště u OD Lidl 14–17
23. 9. 2010 Třebíč, parkoviště u OD Lidl 14–17
24. 9. 2010 Třešť, zimní stadion 14–17

Jan Nechvátal, KrÚ kraje Vysočina

Ve čtvrtek 16. září začne ve 
více než 80 českých a moravských 
městech podeváté celoevropská 
kampaň Evropský týden mobility 
(16.–22. září). Jejím cílem je podpo-
řit oproti individuální automobilové 
dopravě alternativy přijatelnější 
pro bezpečnost, zdraví obyvatel 
a životní prostředí. Letos se kam-
paň zaměří na klima ve městech 
pod heslem „Prodluž si život – buď 
aktivní!“ Organizátoři tímto heslem 
chtějí zdůraznit, že dobré podmín-
ky pro život ve městě mohou občané 
vytvořit tím, že změní své návyky, 
vymění auto za jízdní kolo, půjdou 
do práce či do školy pěšky nebo ve-
řejnou dopravou. Na Vysočině se do 
kampaně dále zapojí také Jihlava, 
Velký Beranov, Třebíč, Bystřice 
nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov a další. I v letošním 
roce se obyvatelé Velkého Meziříčí 
mohou opět těšit na bohatý program 
akcí, které pořádá město ve spolu-
práci s partnery.

Program 
Evropského týdne 
mobility ve Velkém 

Meziříčí
Celý týden od 16. do 22. 9. 2010 

bude probíhat:
Kvíz „Cesta za pokladem starého 

Jeronýma“. Týdenní soutěž pro 
žáky základních škol – hledání 
tajemství, jak si prodloužit život. 
Děti pomocí mapy projdou město, 
vyluští tajenku a objeví poklad. 
Soutěž je inspirovaná tématem 
letošní kampaně „Prodluž si život 
buď aktivní!“ (SEV Ostrůvek)

Výtvarná soutěž a výstava. Téma: 
„Prodluž si život – buď aktivní!“. 
Soutěž pro děti MŠ a 1. – 3. tříd 
ZŠ. Práce budou vystaveny v před-
sálí kina Jupiter clubu a ty nejlepší 
budou odměněny věcnými cenami. 
(DDM Velké Meziříčí)

Sobota 18. 9. 2010 „Za krásami 
Velkomeziř íčska – cyklistický 
výlet“. Sraz bude ve 14 hodin před 
budovou SEV Ostrůvek. Cestou 
bude několik zastavení s výkladem 

o zajímavostech místa a drobné ak-
tivity. Trasa cyklovýletu: Balinské 
údolí – Baliny – Rohy – Nesměřské 
údolí – Velké Meziříčí. Délka je 22 
km. (SEV Ostrůvek)

Úterý 21. 9. 2010 Výroba vláčků 
s fotografi emi dětí Tvůrčí dílna pro 
rodiče s dětmi – propagace udržitel-
né dopravy Začátek v 9 a 15 hodin. 
(Kopretina – Centrum pro rodiče 
s dětmi, Ostrůvek)

Středa 22. 9. 2010 Evropský den 
bez aut. „Vyměňme auta za koně“. 
Kampaň zahájíme výměnou aut 
za dopravu šetřící naše ovzduší 
a prostředí. Poníci budou po celý 
den přepravovat děti po uzavřené 
komunikaci u mateřského centra 
(9–17 hodin). (Kopretina – Centrum 
pro rodiče s dětmi, Ostrůvek) „Ma-
lujeme křídami“ ekologické nemo-
torové dopravní a jiné prostředky. 
Malování barevnými křídami na 
komunikaci (9–17 hodin). (Kopre-
tina – Centrum pro rodiče s dětmi, 
Ostrůvek) Celý den uzavírka části 
komunikace Ostrůvek. „Evropský 
den bez aut“ – soutěžní dopoled-
ne pro žáky ZŠ v Jupiter clubu. 
Soutěž bude zaměřena na znalosti, 
orientaci a dovednosti v silničním 
provozu.

Kategorie – 4. a 5. třídy (8.30–10 
hodin)

Kategorie – 6. a 7. třída (10.15–12 
hodin) (DDM Velké Meziříčí)

K účasti na celé akci byli přizváni 
tito partneři: Městská policie Velké 
Meziříčí, Policie ČR, Dům dětí 
a mládeže, Kopretina – centrum pro 
rodiče s dětmi, žáci a studenti škol 
ve městě, Jupiter club, s. r. o., Stře-
disko ekologické výchovy Chaloup-
ky a Městský úřad Velké Meziříčí. 
Ve středu 22. 9. 2010 bude uzavřena 
část komunikace Ostrůvek.

O podpisu Charty 2010 – Evrop-
ský týden mobility probíhající ve 
dnech 16 – 22. 9. 2010, rozhodla 
Rada města kladně na svém za-
sedání dne 28. 7. 2010 usnesením 
číslo 1742.

Akce proběhne za fi nanční pod-
pory Ministerstva životního pro-
středí ČR.

-šv-

Evropský týden mobility 
a Evropský den bez aut 2010

Hody v Bíteši se od poloviny
šedesátých let konají nepřetržitě

(Pokračování ze strany 1.) Tradiční hodový program krojované chasy 
se odvíjel minulou neděli odpoledne na náměstí opět na podiu pod májí 
s rychtářem a jeho právem.

V sobotu odpoledne pak – tentokrát již poosmé – proběhla přehlídka 
souborů a krojovaných skupin, nazvaná Setkání na Podhorácku. Předsta-
vili se jak domácí účinkující, tak přespolní – například několik věkových 
skupin Bítešanu, ženy a děti z Jinošova, skupina zpěváčků z Velkobíteš-
ska, Stárci z Ostrovačic či Borověnka ze Štěpánova a další.

Kromě hlavního programu nabídli pořadatelé návštěvníkům i spoustu 
dalších doprovodných akcí, včetně výstav, koncertů, taneční zábavy či 
hodové diskotéky.

Bítešští si už začátek září snad neumí bez hodů představit. Ona akce má 
totiž v jejich městě více než stoletou historii. Dochovaná fotografi e z roku 
1906 o tom svědčí stejně jako některé historické záznamy. Zajímavostí bez-
pochyby je i to, že v průběhu zmíněného staletí bylo pořádání hodů v Bíteši 
přerušeno jen minimálně. Například v období první i druhé světové války, 
nebo například kolem složitého politického vývoje v roce 1968. Také ně-
kdy došlo k tomu, že zkrátka tamní mládež v některých letech o hodování 
neprojevila zájem, a tak nastala třeba i několikaletá pauza. Jindy zase zále-
želo například na momentální atmosféře v obci. „Od poloviny šedesátých 
let se ale až na jednu či dvě výjimky bítešské hody konají nepřetržitě,“ 
potvrdila etnografka Muzea Vysočiny Třebíč Silva Smutná.     Iva Horká

Soubor Borověnka ze Štěpánova vystoupil se zajímavým pásmem Ančo, 
máš jít na trávu, během něhož použil obyčejnou plachtu. Foto: Iva Horká

Opravdu uvolněné odpoledne

V neděli uspořádala místní organizace ČSSD zábavné odpoledne pro 
děti i dospělé. Na pódiu se střídaly velmi dobrá kapela Vysočinka 
a strhující Heidi Janků. Plné čtyři hodiny se na tři stovky posluchačů 
dobře bavilo, zatím co jejich děti soutěžily o ceny v různých doved-
nostních disciplinách. Za příjemného počasí byly dětmi přeplněny 
i skákací hrad a lezecká stěna. Mezi návštěvníky zavítala senátorka 
ing. Dagmar Zvěřinová, na kterou se obraceli občané s různými pro-
blémy a dotazy. Nakonec se všichni shodli, že podobných odpolední 
by ve Velkém Meziříčí přivítali mnohem víc.

J. Láznička
Foto: archiv ČSSD

(placená inzerce)

Proběhlo setkání místních 
neziskovek

Zástupci nestátních neziskových organizací se v tomto týdnu sešli, 
aby prodiskutovali nejpalčivější problémy, které je trápí, přednesli oče-
kávanou pomoc od kraje i města a společně se domluvili na pravidelném 
setkávání.

Pracovní skupina Krajského úřadu kraje Vysočina pro Nestátní nezis-
kové organizace (NNO) připravila ve spolupráci s městem Velké Meziříčí 
společné setkání místních neziskových organizací. „Zástupci neziskových 
organizací, kteří na setkání přišli, si zřejmě těžko mohli představit, co 
si z něj odnesou. Není divu, takový mítink proběhl poprvé. Vzhledem 
k tomu, že jsme se domluvili na termínu dalšího setkání, je zřejmé, že byli 
zúčastnění spokojeni,“ komentuje první společnou schůzku nestátních 
neziskových organizací Josef Švec, vedoucí správního odboru.

Celé setkání se skládalo ze dvou bloků, přičemž první bychom mohli 
nazvat vzdělávacím, kdy byli zástupci NNO seznámeni se strategií 
NNO v kraji Vysočina, dále s projektem Zdravý kraj Vysočina a místní 
Agenda 21 a v neposlední řadě jim bylo představeno Kooperační usku-
pení nestátních neziskových organizací, které působí v kraji Vysočina, 
KOUS Vysočina, o.s.

Druhý blok byl věnován diskuzi. Byly sepsány klady a zápory v různých 
oblastech. Mezi negativa patří podle zástupců NNO například složitost 
procesů žádostí na Fond Vysočiny, nebo chybějící přehled kontaktů na 
účetní pro neziskový sektor. Navržen byl nový systém přerozdělování 
fi nančních prostředků z Fondu Vysočina přes obce s rozšířenou působ-
ností. Mezi klady byla zařazena dobrá spolupráce NNO s krajem Vysočina 
i městem Velké Meziříčí, přehledné webové stránky města, či domluvení 
pravidelného setkávání NNO dvakrát ročně, přičemž příští setkání je 
předběžně stanoveno na březen 2011, a jeho téma bude – účetnictví.

Prezentace ze setkání byly s laskavým dovolením přednášejících umís-
těny na webové stránky města Velké Meziříčí (Další instituce – Neziskové 
organizace – Dokumenty pro nestátní neziskové organizace)

http://web.mestovm.cz/dalsi-instituce/neziskove-organizace-/dokumen-
ty-pro-nestatni-neziskove-organizace.html

Veronika Poulová, MěÚ

Na silnicích kraje Vysočina 
letos během dvou měsíců prázdnin 
policisté vyšetřovali celkem 480 
dopravních nehod. V devíti pří-
padech šlo o nehody s tragickými 
následky. Třicet účastníků bylo 
těžce zraněno a necelé tři stovky 
vyvázly s lehkým zraněním. Způso-
bená škoda se vyšplhala na více než 
třiatřicet milionů korun. Policisté 
přitom zjistili, že sedmačtyřicet 
řidičů usedlo za volant pod vlivem 
alkoholu.

„Na příčinách dopravních nehod 
se letos v průběhu dvou letních mě-
síců v největší míře podílel nespráv-
ný směr a způsob jízdy, nepřiměřená 
rychlost jízdy, nedodržení bezpečné 
vzdálenosti, a v neposlední řadě 
nedání přednosti v jízdě a nespráv-

né předjíždění,“ vysvětlila tisková 
mluvčí Krajského ředitelství policie 
kraje Vysočina Dana Čírtková. Ta 
navíc upozornila na změnu zákona 
o silničním provozu z loňska, podle 
níž je stanovená povinnost přivolat 
policisty k dopravním nehodám, 
při kterých škoda převyšuje sto 
tisíc korun nebo tehdy, došlo-li ke 
zranění osob.

Na Žďársku došlo od prvního 
července do konce srpna letošního 
roku k pětadevadesáti nehodám, 
z nichž skončila pouze jedna tra-
gicky. V deseti případech pak šlo 
o těžká zranění osob a čtyřiapa-
desát lehce zraněných. Celková 
škoda byla vyčíslena na necelé čtyři 
miliony korun.

Iva Horká

Prázdniny přinesly
nepříznivou bilanci nehod

Patnáctou hvězdu pokř tili 
Bítešští před restaurací Jiřího 
Rauše se začátkem letošním 
hodů, které byly zahájeny ve 
středu osmého září odpoledne. 
Tentokrát na ní bude vyryto 
jméno Jožka Šmukař a podle 
sdělení organizátora akce J. Rau-
še mu byla udělena za písničky 
křtěné Moravou a jejím vínem. 
Jak známo, Šmukař je nejenom 
výborným zpěvákem, ale sám 
také pěstuje a vyrábí svoje víno. 
O tom pro náš týdeník hovořil 
v krátkém rozhovoru, který byl 
součástí článku o heřmanické 
dechovce v čísle 30.

Chodník slávy ve Velké Bíteši 
tak ozdobí již patnáctá mosazná 
hvězda. Čtrnáctou koncem le-
tošního srpna získal populární 
zpěvák pop music Michal David. 
Do chodníku budou podle Rauše 
usazeny zanedlouho.
Ostatní hvězdy patří například 
hokejovému trenérovi Ivanu 
Hlinkovi, rychlobruslařce Mar-
tině Sáblíkové, bratrům Pospí-
šilovým, lyžařce Neumannové 
a zpěvákům Gottovi, Matuškovi, 
Žbirkovi, Lucii Bílé a dalším.

Iva Horká

◄ Dvě další hvězdy slávy přibu-
dou do chodníku před Raušovou 
restaurací ve Velké Bíteši – Mi-
chala Davida a Jožky Šmukaře. 

Foto: Iva Horká a archiv JiRa

Po Davidovi pokřtil svoji hvězdu 
v Bíteši i Šmukař
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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
Info: www.acvm.ic.cz

Kontakt:
Mgr. František Kameník,

e-mail: 
kamenikf@centrum.cz,

mob. 739 600 015
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296. – ještě něco málo k tomu
Nejdřív bych chtěl poděkovat všem účastníkům pouti do Netína. Těm, 

kteří šli od kostela a také těm, kteří se přidali k poutníkům po cestě 
a společně přišli k Panně Marii v Netíně. Chtěl bych poděkovat těm, kteří 
z různých důvodů nemohli jít pěšky, ale různými dopravními prostředky 
se na pouť dopravili. Děkuji farníkům z Netína a P. Františku Sadílkovi 
za vstřícné přijetí, pohoštění a přípravu liturgie. Všem Pán Bůh zaplať 
za všechno spojené s touto 296. děkovnou poutí.

Všechno dobře dopadlo, počasí bylo velmi vhodné k pěšímu putování. 
Ale přece jenom se po pouti vyskytl podle mě malý, podle některých 
zásadní problém – kolikátá to už byla pouť do Netína, 296. nebo 297.?

Odpověd‘ je jednoduchá, byla to 297. pouť do Netína a 296. děkovná 
pouť. Farníci z Velkého Meziříčí šli do Netína prosit v tíživé situaci 
morové epidemie v roce 1714. To bylo poprvé. Rok poté děkovali a vě-
novali sochu sv. Jana s letopočtem 1715. To byla už pouť děkovná. Ale 
je otázkou, jestli tam dříve vůbec někdo chodil? Během těch mnoha let 
bylo číslování různé a proto nastal problém. Někdy mezi lety 1991 až 
2008 došlo k tzv. „přečíslování“

Podle mého názoru, at’ si to každý počítá jak chce. Není to vůbec důle-
žité. A tento problém mi připomíná starou kvestii: když se někdo narodil 
v roce 1970, kolikáté narozeniny má v roce 2010?     Lukasz Szendzielorz

Plán bohoslužeb od 15. do 19. 9. 2010
Středa 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné
 7.00 mše sv. za rodiče Vávrovy a syna Josefa o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Čtvrtek 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
 7.00 mše sv. za zemřelé předky z rodiny
 Bartuňkovy a duše v očistci o. P. K.
18.00 mše sv. za rodinu Zásmětovu, Matouškovu
 a Holánovu o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv. o. M. P.
Pátek 17. 9.
 8.00 mše sv. za Boženu a Ludmilu Dvořákovy, rodiče
 a sourozence o. L. Sz.
13.00 mše sv. v domově pro seniory o. P. K.
14.00–15.30 Příležitost ke svátosti smíření
16.30 mše sv. pro mládež za P. Jana Slabého
 a jeho rodiče o. M. P.
Sobota 18. 9. Sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. na úmysl dárce o. P. K.
10.30 obřad uzavření manželství Mička-Dvořáková o. L. Sz.
11.30 mše sv. za novomanžele Zachoval-Kratochvílová o. M. P.
14.00 mše sv. s požehnáním hasičského praporu o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Stanislava Malce, rodiče Kmentovy
 a za duše v očistci o. M. P.
Neděle 19. 9. – 25. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Aloise Ambroze, Josefa Holečka,
 všechny zemřelé farníky, kteří se zasloužili
 o pořízení zvonů v roce 1970 o. P. K
 9.00 mše sv. za Annu Šrolerovu a rodiče Šrolerovy o. L. Sz.
10.30 mše sv. pro rodiče s dětmi, za Bohumila Kavalce,
 celou rodinu Kavalcovu, Petra Šitku
 a za duše v očistci o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Václava Kubíčka, rodiče
 a duše v očistci o. P. K.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pořad bohoslužeb

Pátek 17. 9. Horní Bory
17.30 mše sv. za Josefa Bajera, dvoje rodiče
 a Josefa Švandu o. L. Sz.
Neděle 19. 9. – 25. neděle v mezidobí
 9.45 mše sv. za rodiče Novotných, rodiče Ambrožovy,
 zemřelou přízeň a Stanislava Jašu o. M. P.

Farní oznámení
Od 13. 9. začala výuka náboženství ve školách a na faře. Náboženství 
pro děti II. stupně ZŠ a mládež, kteří nemají možnost se zúčastnit výuky 
náboženství ve škole, bude ve středu 15. 9. ve 13.30 nebo 18.00 hodin na 
faře. V pátek 17. 9. od 14.00 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. 
Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. Dále 
bude v pátek 17. 9. v 19.00 setkání kandidátů na biřmování v roce 2012. 
Prožijeme společnou kající pobožnost s individuální svátostí smíření. 
V pátek 17. 9. po večerní mši sv. v 17.30 bude v Horních Borech setkání 
Ekonomické rady farnosti.
V sobotu 18. 9. v 8.00 bude setkání všech ministrantů. Na toto setkání 
zveme také děti, které by chtěly začít ministrovat a sloužit Pánu Bohu 
v kostele. V sobotu 19. 9. v 19.30 bude II. příprava na manželství. Děkuji 
všem, kteří pracovali ve farnosti. Děkujeme za přípravu dnešní dožínkové 
slavnosti. Děkujeme za sbírku na úhradu dluhů spojených s návštěvou 
papeže, která činila 36.850 Kč. Za tento dar zaplat’ Pán Bůh. Kalendáře na 
postavení na rok 2011 můžete zakoupit ve farní kanceláři za cenu 55 Kč.

Českobratrská 
církev 

evangelická
19. 9. v 9 hodin bohoslužby 
(host: Joel Ruml, synodní 
senior)
Bohoslužby se konají v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Svět-
lé 24) a každý je na ně zván. 
Více informací: www.velke-
mezirici.evangnet.cz

-pj-

Doba dovolených je v plném 
proudu a postižení by nemělo být 
překážkou pro trávení krásných let-
ních dnů s lidmi, se kterými je nám 
dobře, na pěkných místech mimo 
domov. Stejně jako každý rok se na 
svoji „dovolenou“ vydali také uži-
vatelé denního stacionáře Nesa. Pět 
srpnových dní strávilo devět dospě-
lých uživatelů stacionáře s doprovo-
dem pracovníků v malém penzionu 
ve vesničce Vracov na Šumavě.
„Každý den jsme vyjížděli na výlety, 
navštívili jsme hrad Kašperk, někte-
rá zajímavá muzea, ale především 
byl hlavní náplní pobyt v krásné 
šumavské přírodě, od kterého 
nás neodradil ani déšť a poměrně 
chladné počasí,“ sdělila Alena 
Poulová, vedoucí denního stacio-
náře Nesa.

Šumavská rašeliniště, vodní 
kanály, Boubínský prales a další 
pěkná místa mohli uživatelé spolu 
s pracovníky navštívit jenom díky 
bezbariérovým přístupům a cestám, 
které slouží většinou jako cyklostez-
ky, ale člověku na vozíku umožní 
poznávat krásy Šumavy. „Každé 

poledne bylo ve znamení hledání 
bezbariérové restaurace, kde by-
chom se mohli všichni najíst. Ani 
na Šumavě to není bohužel snadné. 
Nejhezčího pohoštění se nám dostalo 
pod Boubínským pralesem, kde nám 
majitelka jednoho penzionu umožni-
la obědvat na louce pod širým, v ten 
den modrým nebem, protože do její 
restaurace vedly schody. Bonusem 
bylo, že jsme si po obědě mohli odpo-
čívat na čerstvě posečené šumavské 
louce,“ vypráví své zážitky z pobytu 
Alena Poulová.

Stejně jako jiné roky i letos si 
všichni společný pobyt krásně užili 
a již nyní se těší na ten další. Tyto 
pobytové akce nejsou pro uživatele 
jenom dovolenou, ale jsou také 
příležitostí pro nácvik orientace 
v cizím prostředí, jednání s novými 
lidmi a také pro rozvoj jejich samo-
statnosti. „Nesmíme zapomenout 
poděkovat štědrým dárcům, díky 
kterým se tento pobyt mohl uskuteč-
nit, neboť přispěli na úhradu ubyto-
vání osobních asistentů uživatelů,“ 
dodává vedoucí Nesy.

Text a foto: Nesa

Uživatelé Nesy si dovolenou užili

Zahájení školního roku v Mostištích
Letošní školní rok jsme zahájili 1. září přivítáním patnácti prvňáčků, 

kteří zasedli poprvé do lavic zatím ještě v doprovodu svých rodičů. Ti 
nejmladší, starší i dospělí mohli obdivovat změny, kterými prošla naše 
škola během prázdnin. Šlo o stavební úpravy v interiéru, kompletní 
rekonstrukci toalet v prvním patře, úpravy ve třídách a ve sborovně, 
položení dlažby na chodbě a novou výmalbu. Těsně před prázdninami 
se nám podařilo vybavit jednu učebnu nejmodernější interaktivní tabulí, 
na jejíž plné využití se již velmi těšíme. Navíc jsme ve všech třídách 
zmodernizovali veškerou výpočetní techniku, kterou využíváme nejen 
ve výuce, ale i v kroužcích a dalších aktivitách našich dětí.

Tento školní rok tedy začínáme v novém prostředí. Atmosféra školy 
však zůstává zachována. Naši prioritou je vytvářet ve škole příjemné 
a kamarádské prostředí, kde se cítí všichni jako doma. To je pro nás 
základem ke kvalitní a plnohodnotné výuce.

Přejeme všem dětem úspěšný nový školní rok, plný zajímavých poznat-
ků a nezapomenutelných zážitků.                        Text a foto:  ZŠ Mostiště

Ukradl slunečníky
V době z 9. na 10. 9. v Dolních Heřmanicích v prostoru před budovou 

obecního úřadu odcizil neznámý pachatel z venkovní zahrádky u místního 
pohostinství 2 kusy reklamních slunečníků s kovovou konstrukcí, vznikla 
tak škoda ve výši 20.000 korun.

Řídil pod vlivem alkoholu
Dne 6. 9. před 24. hodinou kontrolovali policisté Obvodního oddělení 

Velká Bíteš na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši řidiče s vozidlem Škoda. 
U muže byla provedena dechová zkouška na zjištění alkoholu v dechu. 
Zkouška byla pozitivní a policisté naměřili hodnotu 2,34 promile alkoholu 
v dechu. Řidiči byla zakázána další jízda a je podezřelý z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

Převrátil se s autem
Dne 10. 9. jel řidič s fordem Fiesta po silnici mezi Velkou Bíteší a Svato-

slaví. Při jízdě na přímém přehledném úseku ve stoupání řidič s vozidlem 
najel na pravou nezpevněnou krajnici, čímž vozidlo uvedl do smyku. Dále 
sjel do pravého silničního příkopu, kde narazil do travnatého břehu a poté 
se převrátil na střechu. Při dopravní nehodě vznikla na vozidle škoda ve 
výši asi 50.000 korun.                   Vybráno z policejního archivu -simf-

Žáky SŠŘS ve Velkém Meziří-
čí, jejich rodiče, přátele a známé, 
všechny blízké i vzdálené zaskočila 
tragická zpráva o tom, že nenápad-
ně a nečekaně odešel z pozemského 
života během prázdnin neobyčejný 
člověk s duší Dona Quijota, výji-
mečný učitel, pan PhDr. Lubomír 
Křižan.

A tak už se žáci nikdy nebudou 
moci smát neopakovatelnému osobi-
tému vtipu, který 
činil vyučované 
hodiny netradič-
ními, nenapodo-
bitelnými, origi-
nálními.

On sám se za 
učitele nepova-
žoval. Chtěl být 
pouze tím, kdo 
ukazuje svým 
žákům a studen-
tům cestu, kterou 
mohou kráčet výš a obohatit tím 
svůj život.

Motivoval je nenápadně, většinou 
úspěšně, aniž si to žáci uvědomo-
vali. A tak se stal v srdcích mno-
hých žáků jejich nekorunovaným 
Amosem – nejlepším učitelem, na 
kterého nikdy nezapomenou.

On sám zůstal Valachem celým 
svým srdcem po celý život.

Byl nesmírně hrdý na 13 generací 
přímých předků žijících v Hodsla-
vicích na Valašsku. Jejich památce 
věnoval velmi mnoho volného 
času, kdy o nich získával informace 
a perfekcionalisticky vše zazname-
nával a sepisoval v genealogii rodu 
Křižanů. Svým předkům také vy-
robil netradiční kamenné náhrobky, 
které navždy zůstanou jako úcta 
jejich památce, ale také památka na 
nevšedního všestranného člověka, 
který je zhotovil. Hrdě se hlásil 
k tradicím moravanství předáva-
ným z generace na generaci.

Zůstal navždy „Hodslavjanem“. 
Byl pyšný na Hodslavice, kde 
vyrůstal a které jsou rodištěm Fran-
tiška Palackého, kterého celý život 
uctíval a vydal o něm knihu.

Byl natolik skromným člověkem, 
že téměř nikdo z okolí netušil, že 
vystudoval na vysoké škole Masa-
rykovy univerzity v Brně historii, 
sociologii a na další vysoké škole, 
Akademii múzických umění v Pra-
ze dramaturgii a scénáristiku.

A tak napsal a vydal cestopis 
z cesty po Indii, napsal a vydal sbír-
ku poezie, básní, soubor fejetonů. 
Natočil fi lm o díle F. Palackého, 
vydal Hodslavskou kroniku.

V Brně byl členem divadelního 
souboru, s jehož dílem úspěšně 
vystupoval i v Řecku.

Měl zájem o ekologii – vypraco-
val a chtěl realizovat experimen-
tální ekologický projekt v Kozlově 
v r. 1993, čímž tehdy předběhl svou 
dobu, a tudíž neuspěl.

A tak zůstal jen vypracovaný 
projekt na papíře – ekologické 

vytápění, čištění odpadních vod ve 
vesnici, ekozáchody, biopotraviny, 
solární energie…

Točil reklamní šoty, nafotil fi -
remní kalendáře, pohlednice Koz-
lova…

Celý svůj život zasvětil vzdě-
lávání, poznávání, cestování. Byl 
nesmírně vzdělaný. Neustále pro-
hluboval své vědomosti studiem 
dějin. Znal dobře latinsky, španěl-

sky i anglicky. 
Pracoval na díle 
o hodslavském 
nářečí, genea-
logii rodu Kři-
žanů , o životě 
E. Che Gueva-
ry…

Byl nesmírně 
pracovitý a ma-
nuálně zručný. 
Postavil dům, 
sedlovnu i pří-

střešek pro koně, o které se staral, 
restauroval starý nábytek… Měl 
rád práci se dřevem a kamenem. 
Nebylo práce, ke které by se neuměl 
postavit. Byl všestranný, renesanč-
ní člověk. Sbíral repliky starých 
mlýnů a měl představu, že nějaký 
postaví. Také celý svůj život žil jako 
Don Quijote de la Mancha – bojo-
val s větrnými mlýny, kterými pro 
něj byla nespravedlnost, hloupost, 
omezenost…

Spíše lze pana Lubomíra Křižana 
nazvat – Don Chichot z Kozlova – 
měl rád vtip a úsměv, který také 
uměl rozdávat.

Svůj poslední boj Don Chichot 
prohrál. Byl to boj se zákeřnou 
nemocí. Doufal, že vyhraje. Smrt 
však byla rychlejší, než všechny 
jeho plány. Nedala mu šanci.

On se ale s úsměvem dokázal 
přetvařovat i v době, kdy měl vážné 
zdravotní problémy.

A tak zůstala spousta neusku-
tečněných plánů , nedopsaných 
literárních prací…

Vzpomínejte s láskou na tohoto 
úžasného a nevšedního člověka, 
kterého člověk potká, má-li to 
štěstí, jen jednou za život.

Já jsem to štěstí měla, přesto, že 
trvalo jen krátkou chvíli. Potkala 
jsem výjimečného člověka, s nímž 
jsem mohla pouhou chvíli žít. Zaži-
la jsem nepopsatelné chvilky štěstí 
s tímto úžasným, hluboce lidským 
a vysoce duchovně vyspělým 
člověkem. Byl to člověk vzácný, 
citlivý, s mořem lásky v srdci. Byl 
světýlkem v mém životě, které 
vzplanulo jen nakrátko. Děkuji 
za to, že jsem mohla kousíček 
své životní cesty kráčet s ním – 
společně.

Nikdy nezapomenu. Nikdy neza-
pomenou ti, kteří jej poznali, proto-
že se dokázal zapsat do srdcí všech 
lidí, se kterými se setkal. Byl tím, 
na něhož se nikdy nezapomíná.

Nikdy nezapomenu!
Navždy s úctou manželka Vlasta

A všechno je jinak!

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí 
zve na

VEČER S HOSTEM
tentokrát s historikem umění Mgr. Martinem Pavlíčkem, Ph.D.

na téma: SANTINIHO STAVBY NA VYSOČINĚ (promítání 
fotografi í s odborným komentářem). Sobota 2. října v 19.30 hodin, 

Husův dům, U Světlé 24. -pj-
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Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 
pobočka VM, Ostrůvek 2, 
594 01 Velké Meziříčí, e-mail: kopretina.
velmez@caritas.cz, www.zdar.caritas.cz, 
tel.: 777 183 388

Občanské sdružení Delfín nabízí
Chůvička – denní hlídací služby pro malé dětičky, vhodné pro děti okolo 
2 let, ale i pro předškoláky. Můžete své dítě zanechat než vyřídíte úřady, ná-
kupy atd. nebo na celé dopoledne od 8 do 12 hodin. V případě zájmu – mož-
nost odpoledního spánku. S dětmi si hrají zkušené tetičky chůvičky, které si 
získají hrou a vlídným přístupem jejich srdíčka. S dětmi se přivítáme, zazpí-
váme si, zahrajeme si pohádku a dle daného dne pokračujeme v rytmu her 
a říkadel. Přihlášky či více informací přímo v klubu Delfín, nebo na jeho we-
bových stránkách. Příspěvěk činí 20 Kč/hodinu, za celé dopoledne 50 Kč.
Tanec – pokračujeme s tancováním pro všechny. Hill Dance – nábor 
náctiletých street tanečníků proběhne koncem září. Nově tanečky pro 
malé dětičky od 3 do 6 let. Pro dámy, ženy, slečny – Cardio dance, Zum-
ba, latinsko-americké tance. Těšíme se na společné hodiny propocených 
triček, úsměvů na tváři a skvělý pocit s taneční školou Aura ve spolupráci 
s občanským sdružením Delfín.
Pohodáři – i letos se opět budou setkávat milí rodiče, prarodiče, vdovci, 
vdovy, rozvedení a všichni, kdo mají rádi společnost, smích, hudbu. 
Začínáme 16. září ve čtvrtek od 18 hodin s Jaroslavem Šabackým – 
harmonikář. Zváni jsou všichni příznivci a další jedinci, kteří nezkazí 
žádnou legraci. Na věku skutečně nezáleží. Těší se na vás pohodáři. 
Příspěvěk činí 30 Kč.
Besedy – připravujeme páteční besedy o skutečném životě. Hosté budou 
zkušení terapeuti, léčitelé, esoterici, věštkyně, astrologové, reiki mistři, 
ale i občané, kteří mají o čem mluvit – ti kteří prožili klinickou smrt, 
lidé, kteří umí vnímat nadpřirozené síly, ti, kteří nám představují svět 
jinýma očima, které jsou rozumem absolutně nevysvětlitelné. Náš cíl 
je nabídnout širší obzor a více možností k řešení každodenních situací 
jako jsou výchova dětí, harmonie v partnerství, vyřešení vztahů s rodiči, 
matkami atd., zdravé fyzické tělo, zvládnutí emocí při úmrtí našich blíz-
kých, nalezení našeho vnitřního klidu atd. Tímto se obracíme i na vás, 
jestli nevíte o někom, kdo by mohl předat své vědomosti do našich srdcí 
a podělit se o své zkušenosti. Nebo jestli jste to přímo vy, rádi s vámi 
pobesedujeme v příjemném prostředí v klubu Delfín. Kontakty a více 
informací připravujeme na webu. Děkujeme.

Pravidelné aktivity během týdne:
pondělí 8.30–11 hodin – Montessori techniky pro rodiče s dětmi, 
11–13 hodin – Kavárnička – volná komunikace mezi rodiči, vzájemná 
podpora a sdílení při řešení běžných rodičovských starostí a radostí. Herna 
– neorganizovaná aktivita pro rodiče s dětmi, volný přístup k motorickým 
i terapeutickým hrám, hračkám a k sportovnímu náčiní
úterý 8.30–13 hodin – Kavárnička, herna
středa 8.30–13 hodin – Kavárnička, herna; Tvůrčí dílna – rozvíjí nejenom 
samotnou manuální zručnost, ale i kreativitu, napomáhá ke zvyšování 
dovedností a sebevědomí, podporuje efektivní komunikaci mezi rodiči 
a dítětem; 10–11 hodin – Barevné cvičení pro rodiče s dětmi – rodiče se 
učí, jak správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte, 
zlepšit koordinaci těla pomocí cvičení aktivních her a písniček
čtvrtek 8.30–13 hodin – Kavárnička, herna, 15–18 hodin – Kulinářská 
dílna (sudý týden) – vede rodiče ke zdravému životnímu stylu, napomáhá 
k získávání dovedností a zručnosti ve vaření; připravujeme pokrmy zdra-
vě, rychle, levně, 15–18 hodin – Keramická dílna – tvoření z keramické 
hlíny dle předlohy nebo vlastní fantazie
pátek od 8.30 hodin – Den pro ženy – péče o tělo, krásu a zdraví, možnost 
využití služeb profesionální kosmetičky – poradenství, nutno objednat 
předem a prosíme o nahlášení dětí na hlídání na tel.: 777 183 388

Další aktivity během Evropskýho týdne 
mobility a dne bez aut:

Čtvrtek 16. 9. Zdobíme krabičky od sýrů (10–12 hodin), Keramická dílna 
– pokladničky (15–18 hodin)
Úterý 21. 9. Vyrábíme společně vláček s fotografi emi vašich dětí (9–13 ho-
din, 15–17 hodin)
Středa 22. 9. Auta za koně – poníky, poníci budou po celý den přepravovat 
děti po uzavřené komunikaci na Ostrůvku (15–17 hodin) – dopoledne pro 
pozvané MŠ, odpoledne pro veřejnost. Během dne bude připravená tvůrčí 
dílna, děti si vyrobí koníčka z papíru.
Čtvrtek 23. 9. Velkoplošné malování – na zahradě, za nepříznivého počasí 
uvnitř (9–13, 15–17 hodin)

Dny zdraví:
Pondělí 20. 9. Přednáška s Mgr. Novotným na téma: Šikana u dětí ve 
škole a v rodině. Jak rozpoznáme šikanované dítě a jak se zachovat – 
forma pomoci. Vstupné: 40 Kč.
Pondělí 27. 9. Tvůrčí dílna – 10–13 hodin – zdobíme květináčky ubrous-
kovou technikou a sázení bylinek
Středa 29. 9. Beseda s konzultantkou v prorodinných službách s Hanou 
Jelínkovou, pomoc, služby, kontakty – 9.30–11.30 hodin
Čtvrtek 30. 9. 15–18 hodin – Kulinářská dílna – Vaříme zdravě, při-
pravíme si a ochutnáváme těstovino-zeleninový salát na vícero způsobů, 
který je vhodnou zdravou a rychlou stravou pro děti i dospělé.
Akce k Týdnu mobility a ke Dni bez aut a ke Dnům zdraví proběhnou za 
podpory města Velké Meziříčí a kraje Vysočina.

Prodám
■ Kamna Fiko 1000, 80×53×87 cm, 
levý zadní vývod, cena 3.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 733 530 356.
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Simson. Velmi zachovalý. Platná 
STK. Cena dohodou. Velké Meziří-
čí. Tel.: 737 942 001.
■ Mrazák Nordline, 130 l, 6 šup-
líků, energ. třída A, stáří 3 roky, 
používaný 1 rok, jako nový, cena 
3.000 Kč. Tel.: 776 082 265.
■ Orig. Al kola na Š Octávii II 
s pneu 195/65/15, Al kola Peugeot 
307 apod. s pneu 205/55/16; Al 
orig. Opel Astra, Zafira, Vectra 
apod. s pneu 205/55/16 5× díra; 
zimní obutá kola na Renault Scé-
nic, Laguna, Megan 195/65/15; 
zimní obutá kola Š Octávie I, A3 
VW Golf, Leon s pneu 195/65/15; 
ráfky Opel 15 4×100 mm. Tel.: 
777 182 760.
■ Dveře vchodové, plastové, vč. 
zámků a kování, bílé a hnědé, PC 
15.000 Kč/ks, nyní 7.800 Kč/ks. 

Dále plastová okna a zahradní chat-
ku 4×3 m + přesah střechy 0,8 m. 
Vše nové z neuskutečněné stav-
by. Levně. Přivezu zdarma. Tel.: 
777 106 709.
■ Med pastovaný a květový smí-
šený (tmavý). Tel.: 725 085 058, 
776 067 143.
■ Pravý lesní med 80 Kč za 1 kg. 
Tel.: 603 321 271.
■ Nepoužitou střešní krytinu 
(obdoba Bramac Natura) bez po-
vrchové úpravy cca 3 800 ks a hře-
benáče cca 120 ks. K dispozici je 
i další nepoužitý stavební materiál. 
Cena dohodou. Tel.: 737 267 503.
■ Domácí vajíčka, upřednost-
ňuji stálý odběr, do VM dove-
zu, A. Novotný, Hrbov 42. Tel.: 
737 477 773.
■ Traktor 69.11, neseného čerta, 
tříradličný pluh, kultivátor, čtyř-
metrový smyk, plečku na bram-
bory, žraloka. Cena dohodou. Tel.: 
773 974 976.
■ Stavební výtah Jehla polské 
výroby, výška 11 m, nosnost 600 kg, 
cena dohodou. Tel.: 566 670 108.
■  Pšenici  – 390 Kč /q.  Tel .: 
732 914 159, Měřín.

■ Štěňata německého ovčáka, 
čistokrevná, odčervená, očkovaná. 
Odběr ihned. Cena 1500 Kč. Tel.: 
731 040 292.
■ Selata. Tel.: 568 875 123.
■ Dřevěnou patrovou postel 
d. 200, š. 90, v. 180 i s matracemi za 
1.000 Kč. Tel.: 732 638 311.
■ El. sporák se sklokeramickou 
deskou a horkovzdušnou troubou 
zn. Amica. Málo používaný. Pů-
vodní cena 16.900 Kč. Levně. Tel.: 
776 849 323.
■ Čistokrevná štěňata zlatého re-
trívra, očkovaná, odčervená. Odběr 
ihned. Tel.: 608 645 354.
■ Dřevěná garážová vrata, čás-
tečně prosklená, bez rámu, rozměr 
2,4 m × 2,6 m. Cena 3.500 Kč. Tel.: 
776 736 890, 566 544 463.
■ Vykrmené prase, eventuálně 
půlky. Tel.: 732 861 170.
■ Obkladačky bílé, 20 m2, rozměr 
20×15 cm. Obkladačky bílý mramor 
o rozměru 20×25 cm2, dlažba ke-
ramická o rozměru 25×25 cm2. Při 
odběru celé nabídky sleva, vše za 
2.500 Kč. Tel.: 776 008 310.
■ Jehňata, ovce a berana. Ruším 
chov. Tel.: 608 108 322.
■ Hyundai 1,8 Lantra, r. v. 1992, 
nový výfuk, katalyzátor, brzdové 
potrubí, + 4 pneumatiky zimní. 
Najeto 80.000 km, STK do 2012. 
Tel.: 774 980 665.
■ Čtyřplotýnkový elektrický 
sporák, pánské jízdní kolo. Vše za-
chovalé – levně. Tel.: 777 603 177.
■ Letní pneu – 4 ks Bridgestone 
B390 195/65 R15 91T vzorek 5 mm, 
4 ks ocelových disků na Ladu se zim-
ními pneu Barum Polaris 165/80 R13 
83T M+S vzorek 5 mm, autobaterii 
Varta 12 V 55 Ah dobitou na 100 %. 
Cena dohodou. Tel.: 736 714 747.
■ Rohovou rozkládací sedačku, 
dvojlůžko s úložným prostorem, 
staré obrazy (krajina, zátiší). Cena 
dle dohody. Tel.: 566 520 223.
■ Celá kola – zimní vzorek, 
4 ks, 165 R 13, 3 ks 50%, 1 ks 
90% vzorek. Cena 1.400 Kč. Tel.: 
737 158 130.
■ Renault 19, r. v. 1993. Střešní 
okno, el. stahování oken, construct, 
šedá metalíza, nová baterie a výfuk. 
První majitel. Cena 9.000 Kč. Tel.: 
605 178 208.
■ Demižony 1 ks 10 l, 2 ks 15 l, 
2 ks 25 l. Váhu decimálku, kanystr 
plech. 20 l, 5 l plynová bomba. Zve-
dák na auto Škoda. Cep na mlácení 
obilí, železný ševcovský stojan na 
přibíjení podrůžek. Vše levně. Tel.: 
776 168 715.
■ Jalovici, pěkná. Možno ihned 
zapustit. Cena dohodou. Tel.: 
605 076 959.
■ Kotel na vaření brambor 200 l. 
Volat večer. Tel.: 732 908 611.
■ Brambory ze zahrady a lesní 
včelí med. Tel.: 608 949 273.
■ Kamna Filex 5 kW na pevné 
palivo, zánovní, málo používaná, 
z 5.800 Kč na 2.500 Kč. Dohoda 
možná. Tel.: 737 450 385.
■ Náhradní díly na Škodu Felicia 
(veškeré). Tel.: 608 034 567.
■ Mrazničku 180 l, truhlicová, 
zn. Samsung – Calex. Cena 400 Kč. 
Tel.: 608 938 123.

■ Štěňátka výmarského 
ohaře krátkosrstého s PP po 
lovecky vedených rodičích. 
Odběr: konec října 2010. Cena: 
6.000  Kč. Tel.: 605 140 764, 
ek.strasidylko@seznam.cz

Koupím
■ Starší vchodové dveře pravé, 
šířka 90 cm. Tel.: 777 349 594.
■ Minerály z širokého okolí Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 603 905 170.
■ Hoblovku s protahem a spodní 
frézu. Tel.: 733 502 674.
■ Řezbářská dláta a literaturu 
o truhlářství, tesařství, řezbářství. 
Tel.: 733 502 674.
Nemovitosti
■ 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.
■ Koupím byt 2+1 ve VM za 
rozumnou cenu. Děkuji. Tel.: 
732 988 285.
■ Prodám rodinný dům ve VM, 
střed města, bez zahrady. Tel.: 
607 685 157.
■ Hledám ke koupi dům nebo 
chalupu k rekreaci v okolí V. Me-
ziříčí, Křižanova, V. Bíteše do 1,5 
mil. Kč. Tel.: 608 245 425.
■ Prodám pozemek v Měříně, 
výměra 1426 m2, cena 120 Kč/m2, 
tel.: 732 914 159.
■ Vyměním byt 2+1 po celkové 
rekonstrukci v 1. patře za byt 3+1 
s doplatkem. Tel.: 605 420 856.

■ Prodám zánovní byt 4+kk 
(97 m2) v pěkné lokalitě uli-
ce U Světlé, a to včetně ga-
ráže, cena a podmínky při 
jednání, RK nevolat. Tel.: 
777 750 363.

■ Prodám pozemek na stavbu 
rodinného domu v Měříně. Tel.: 
739 031 478.
■ Prodám byt 3+1 ve VM, ulice 
Družstevní, možnost i krátkodo-
bého pronájmu. RK nevolat. Tel.: 
732 565 767.
■ Prodám pěknou garáž na ul. 
Gen. Jaroše ve VM. Cena dohodou. 
Volejte večer. Tel.: 603 716 369.
■ Prodám RD ve Velkém Meziříčí 
blízko středu města 4+1+šatna, 
garáž bez zahrady. Nejsme R. K. 
Tel.: 607 685 157.
Pronájem
■ Pronajmu byt 1+1 v Křižanově 
u školy, od 1. 9. 2010, částeč-
ně zařízený. Tel.: 566 543 760, 
737 982 196.
■ Pronajmu garáž v Čechových 
sadech na ulici Čermákova ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 605 178 206.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Novosady od 1. 10. 2010. Tel.: 
608 887 154.
■ Pronajmu byt – garsonku ve 
Velké Bíteši. Tel.: 739 212 902.
■ Nabízím pronájem v rodinném 
domě, 1 osoba. Tel.: 604 419 483.
■ Hledám pronájem bytu 2+kk 
nebo 2+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
732 549 438.
■ Hledám pronájem – slušný dů-
chodce abstinent, na dobu 1 roku. 
Nabídky do redakce.
Daruji
■ Štěňata labradora, odběr asi 
konec září, VM. Tel.: 604 153 318.
■  Starš í  kuchyňsk ý stolek 
80×80 cm. Tel.: 776 309 174.
■  Štěňátka kř í žence  malé -
ho vzrůstu, dvouměsíční. Tel.: 
604 349 377.
■ Vyvýšenou postel ze dřeva, 
bez matrace, bíle mořená. Tel.: 
605 231 202.
■ Křeslo šedé barvy. Zachovalé 
a funkční. Tel.: 608 938 123.
Seznámení
■ Svobodný 38letý muž hledá 
štíhlou ženu k vážnému seznámení. 
Jedno dítě není překážkou. Tel.: 
604 413 706.
Různé

■ Doučím angličtinu – všech-
ny úrovně. Příprava na zkouš-
ky FCE. Konverzační hodiny. 
Office English. Dlouholeté 
zkušenosti. Tel: 731 074 097.

■ Upeču různé druhy cukroví 
na oslavy, svatby, vánoce. Tel.: 
603 486 635.
■ Půjčky – 100% schválení, vypla-
cení peněz na vyplacení nemovitos-
tí.: Tel.: 732 565 767.
■ Kdo odjíždí ze Žďáru nad 
Sázavou kolem 16. hodiny a jede 
přes Netín? Volejte prosím večer. 
Tel.: 732 908 611.
■ Pronajmu Škodu Felicii combi 
– dlouhodobě. Bez omezení naje-
tých počtu km. Cena 2.500 Kč. Tel.: 
777 034 567.

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

Z nabídky Domu dětí a mládeže
ve Velkém Meziříčí,

Komenského 10/2
příspěvkové organizace

* ZÚ Kalanetika – cvičení pro formování postavy zaměřené na problé-
mové partie, v termínu říjen 2010 až květen 2011

* Výstava plastikových modelů – otevřeno od 16. 9. 12–16 hodin, 17. 9. 
10–16 hodin, 18. 9. 13-16 hodin.

* Stavění draků pod odborným dohledem – úterý 21. 9. v 15 hodin 
v budově DDM

Informace pro zájemce na všechny akce a o vystavování modelů: DDM 
Velké Meziříčí, tel.: 566 781 852. 

XVI. ročník DRAKIÁDY
Vážení podnikatelé,
se sklonkem léta vás opět oslovujeme ve věci blížící se
velkomeziříčské drakiády. Letos již šestnácté v pořadí.
Pořádání této dnes již významné společenské akce
se stává stále náročnější. Děti z Velkého Meziříčí i okolí
opět očekávají, že i letošní drakiáda bude tak pěkná a zajímavá jako všech-
ny předcházející. Proto se na vás obracíme se žádostí o sponzorský dar 
a věříme ve vaši podporu jako v minulých letech.

Stejně jako fi nanční a věcné příspěvky uvítáme 
i vaši organizační výpomoc při konání drakiády 
samotné. S tím, jak se akce každoročně rozrůstá

a rozšiřují se doprovodné programy, zvyšuje se
i její organizační náročnost. Proto,
máte-li o tento druh pomoci zájem, 
obraťte se pro bližší informace na Jo-
sefa Komínka a Pavla Janštu. Věříme,

že si vedle fi nanční a věcné podpory této 
všeobecně oblíbené a pro naše město dnes již

typické akce najdete trochu volného času. Přijďte 
se v neděli 26. září podívat na Fajtův kopec.
Za vaše případné příspěvky a dary vám srdečně 
děkujeme.                   Přípravný výbor drakiády

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi začne přijímat věci na podzimní 
burzu. Zavolejte předem do centra na tel.: 777 183 388.

Noste jen podzimní a zimní oblečení. Boty jsme omezili pouze na 
2 páry. Větší věci (kočárky, autosedačky, hračky apod.) vyfoťte. Fotky 
s vaším jménem a telefonním číslem vyvěsíme na nástěnku.

Příjem věcí k prodeji: 4.–6. 10. od 9 do 14 hodin, 7. 10. 9–12 hodin, 
15–18 hodin. Prodej: 11. 10. 14–18 hodin, 12. a 13. 10. 9–14 hodin, 14. 10. 
9–12 hodin, 15–18 hodin.                                                        Kopretina
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Tel. číslo inzerce
566 782 009

Objednáváme kvalitní nosnice.
Prodej od 18. 9. od 13 hodin. 
Hrbov 42, A. Novotný.
Tel.: 604 707 728.

100% DESIGN
100% SPOLEHLIVOST
Žaluzie – Opál – Brilant
Sítě – pevné – rolovací

Textilní roletky – Markýzy 
Předokenní rolety
Hliníkové ploty
www.rolux.cz

pavelbroza@tiscali.cz
mob: 603 938 395

Velkomeziříčsko 
v pdf

Máte-li zájem číst noviny ve 
vašem počítači, zašlete požada-
vek do naší redakce (velkome-
ziricsko@velkomeziricsko.cz), 
kde bude vyřízen. Předplatíte si 
týdeník v pdf a bude vám zasílán na 
vaši e-mailovou adresu. Jeho cena 
bude 6 Kč, navíc s barevnou obálkou 
(tj. první a poslední strana novin).
Informace získáte také na telefonu: 
566 782 009 nebo 739 100 979.   -red-

Volejte tel.:
732 513 684.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

Pracovník odboru výstavby
– majetkoprávního oddělení
s místem výkonu Městský úřad Velké Meziříčí a zařazením 
do 8. platové třídy dle platných právních předpisů.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Předpoklady uchazeče:
● státní občan ČR, příp. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost 

k právním úkonům, bezúhonnost, dobrá znalost českého jazyka,
● středoškolské vzdělání technického směru – obor stavební, zemědělský, lesnický,
● znalost geodezie a kartografi e výhodou,
● velmi dobrá znalost práce na PC, práce s GIS výhodou,
● řidičský průkaz skupiny B,
● komunikativnost, časová fl exibilita
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
● jméno, příjmení a titul,
● datum a místo narození uchazeče,
● státní příslušnost uchazeče,
● místo trvalého pobytu uchazeče,
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
● telefonické spojení,
● datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
● životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky v písemné podobě očekáváme do 24. 9. 2010 do 12 hodin na adrese:
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka MěÚ ing. S. Rosy
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Nevyzvednuté přihlášky a jejich přílohy budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

ZZN Hospodářské potřeby, a. s., prodejna 
Třebíčská 1540, Velké Meziříčí

nabízí
hutní materiál, široký sortiment ručního nářadí,
pracovní obuvi a oblečení, potřeb pro chovatele

a zahrádkáře.
Od 10. 9. 2010 do konce měsíce září

SLEVY na vybraný sortiment zboží + SLEVY na hutní materiál.
Při větším odběru hutního materiálu množstevní slevy.

Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci.

Tel.: 566 522 068, 777 250 230, e-mail: kolouchova@zzn-hp.cz.

ÚDOLÍ, SBD, Velké Meziříčí,
nabízí

pro bytové domy, společenství vlastníků apod. ve Velkém Mezi-
říčí, Velké Bíteši a okolí v těchto činnostech:
– správa a údržba nemovitostí (SVJ, ostatní)
– vedení účetnictví pro bytové domy (SVJ, ostatní)
– realitní činnost nákup a prodej nemovitostí (byty, pozemky)
– zprostředkování obchodu a služeb v oblasti bydlení (SVJ, ostatní)
– technické služby v oblasti renovace bytových domů.
Zaručujeme kvalitní služby dle požadavků objednatele a seriozní 
jednání.
Tel.: 566 522 662, 603 193 056 p. Dvořák.

Less& Forest, s. r. o.
provozovna LŠ Čikov

nabízí sadební materiál les-
ních dřevin z uznaného osiva 
těchto druhů: smrk, borovice, 
dub zimní, olše, javor klen.

Pracovní dny 7–15 hodin, 
tel.: 733 755 538.

Pronajmu nebytové prostory
v centru města

Velké Meziříčí – 110 m2.
Tel.: 776 655 408.

Byty budou k prohlídce
Byty v domě na velkomeziříčské Čechově ulici číslo 18, který je již po 

kolaudaci, jsou připraveny k prodeji. Ze šesti bytových jednotek jsou již 
dvě prodané a zbývají čtyři. Jde o dva mezonety o velikosti 96 m2 s 10 m2 
terasou a dva menší byty o velikosti 43 a 45 m2 s terasami po 10 m2. Dispo-
zičně jsou mezonety řešeny tak, že po vstupu do bytu z pavlače je vstupní 
hala s WC a kuchyňský kout s jídelnou a obývacím pokojem s velkým 
balkonem spojeným velkým francouzským oknem. Potom vedou schody 
dolů, kde je chodba s koupelnou a šatnou a dva pokoje – ložnice. Malé 
byty jsou řešeny jako jedna plus kk, šatna a balkon. Ke každému bytu je 
dvougaráž a před objektem je soukromé parkoviště. Byty jsou provedeny 
bez konečných povrchových úprav/dlažeb, podlahovin, obkladů a zařizo-
vacích předmětů, které nyní zákazníkům nabízíme k dodělání dle jimi 
zvolených materiálů jako bonus v ceně. Pro eventuelní zájemce chceme 
připravit den otevřených dveří, kdy je provedeme byty a zodpovíme pří-
padné dotazy. Tento termín je 27. září od 13 do 18 hodin. Okolí domu 
je velmi příznivé zvláště pro rodiny s dětmi, v bezprostřední blízkosti se 
nachází dětský park a je zde mnoho možností pobytu v parku, při tom na 
hlavní náměstí v centru města se dá dojít za pět minut.

-ps- (pi)

Poslední volné čtyři byty k prodeji Poslední volné čtyři byty k prodeji 
přímo od majitele.přímo od majitele.
Poslední volné čtyři byty k prodeji Poslední volné čtyři byty k prodeji 
přímo od majitele.přímo od majitele.

Cena bez provize realitní kanceláři.
Cena bytů: 28.000 Kč/m2, 300.000 Kč za dvojgaráž.

Informace na tel.: 777 790 495, ing. arch. Petr Skrušný.

JAZYKOVÉ KURZY
Rozvrh podzim / zima 2010
 Kurz 3–6 osob Termín
Angličtina začátečníci „60“ čtvrtek 16.00–17.00
Angličtina začátečníci „90“ čtvrtek 17.00–18.30
Angličtina mírně pokročilí „90“ pondělí 16.15–17.45
Angličtina mírně pokročilí „60“ úterý 15.45–16.45
Angličtina pokročilí „60“ čtvrtek 16.10–17.10
Angličtina „Pojďte se s námi rozmluvit“  pondělí 16.30–17.30
Angličtina dopolední dle zájmu  čtvrtek  9.30–10.30
Konverzační kurz s rodilým mluvčím   9. a 16. října 2010
Konverzační kurz s rodilým mluvčím   23. a 30. října 2010
Němčina začátečníci „60“ středa 16.30–17.30
Němčina mírně pokročilí „60“  pondělí 17.30–18.30
Němčina mírně pokročilí „60“ čtvrtek 18.45–19.45
Němčina pokročilí „60“ čtvrtek 19.50–20.50
Němčina „Pojďte se s námi rozmluvit“  úterý 18.10–19.10
Němčina dopolední dle zájmu  středa  9.30–10.30
Francouzština začátečníci „60“ úterý 14.00–15.00
Francouzština mírně pokročilí „60“ úterý 16.00–17.00
Italština začátečníci „60“ středa 19.30–20.30
Italština mírně pokročilí „60“ pondělí 19.30–20.30

Více informací zašlu na vyžádání.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK vč. tel. kontaktu do 30. září 2010 

na emailové adrese
 eco-prochazkova@seznam.cz

1. pololetí ZAHÁJENÍ 
říjen 2010!!!

Kontakt: p. Procházková, Mlýnská 1185/6, 
ECO Velké Meziříčí, tel.: +420 602 325 108

Městský
psí útulek
daruje
► štěňátka,
► starší fenku Bišonka,
► ročního pejska křížence.
Tel.: 723 778 248.

Nepůjde elektrický proud
Pondělí 20. 9. 2010 od 7.30 do 15 hodin. Oblast: celá obec Martinice 

včetně bývalé cihelny, Velké Meziříčí – sídliště Hliniště (Arch. Neumanna, 
Sluneční, Střední, U Statku), ulice Příkopy (bytovky 1651 – 1655, 665, 666), 
U Zlatého křížku, U cihelny, odběratelská trafostanice Martinice druž-
stvo (č. 200430), odběratelská trafostanice Velké Meziříčí Rybářství 2 (č. 
201018), odběratelská trafostanice Velké Meziříčí Rybářství 1 (č. 201021), 
odběratelská trafostanice Velké Meziříčí silnice (č. 201022).
Čtvrtek 23. 9. 2010 od 7.30 do 18.30 hodin. Oblast: Petráveč – odbě-

ratelská trafostanice Velké Meziříčí lihovar (č. 201007), VYPNUTÍ SE 
NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Nesměřské údolí – Letná, Františkov 487, 
952, Osové 18, Petráveč 29, 33.                                                       -E.ON-

Zubní pohotovost
Sobota 18. 9. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad 
Sázavou, tel.: 566 628 788. Neděle 19. 9. MUDr. Anna Špárníková, 
Křižanov, zdravotní středisko, tel.: 566 522 518. Před vyhledáním sto-
matologické pohotovosti je nutné telefonicky ověřit, zda nebyly služby 
prohozeny.                                                        Zdroj: http://www.nnm.cz

ZZN

Sociální služby města Velké Me-
ziříčí vás co nejsrdečněji zvou na 
29. 9. 2010 v 7.45 hodin. Program: 
Odjezd z DPS Zdenky Vorlové 2001 
od 7.45 hodin

8 hodin odjezd od Domusu, 
10 hodin prohlídka zámku Lednice, 
12.30 hodin posezení v restauraci 

Pojeďte s námi do zámku Lednice 
ve středu 29. 9. 2010

Myslivna, 14 hodin prohlídka 
akvária a skleníku, 15 hodin odjezd 
směr Velké Meziříčí. Cena zájezdu 
260 Kč. Zájemci se mohou hlásit 
na tel.: 566 520 154, 566 782 503 
nebo na Komenského 6. Prosíme 
zájemce, aby se hlásili závazně 
i s tel. kontaktem.             -soc.sl-



Děkujeme všem, kteří se přišli 7. září 2010 rozloučit
s paní
Martou Novotnou,
i za jejich hojné květinové dary.

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vzpomínky

Poděkování

* * *

KINO JUPITER CLUB – ZÁŘÍ

Vážení přátelé společenského tance a všichni, kteří máte studentské 
taneční kurzy nějaký rok za sebou, nabízíme vám

ve  ve l ké m s á le  Ju p i t e r  c lu bu  ve  Vel ké m Me z i ř íč í .
STARLET taneční škola manželů Buryanových 
(výuka tanců standardních, latinskoamerických 
i moderních).
Začátečníci a mírně pokročilí: 8 vyučovacích lekcí, 
začátek kurzu v pondělí 4. 10. 2010 ve 21 hodin, 
ukončení kurzu 29. 11., možnost pokračování v kurzu 
pokročilých (leden–únor 2011). Uzávěrka přihlášek je 
1. 10. 2010. Cena kurzovného 1.600 Kč/taneční pár.
Přihlášky a bližší informace na programovém oddě-
lení JC tel.: 566 782 005, 566 782 004, po–pá (8–16 hodin).

Horácké divadlo Jihlava
Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že si již 
mohou předplatitelé vyzvednout permanentky do Ho-
ráckého divadla Jihlava pro divadelní sezonu 2010–2011 
na programovém oddělení Jupiter clubu v I. patře. Permanentky je 
nutné si vyzvednout nejpozději do konce měsíce září 2010.         -prog-

Plán přednášek Vlastivědné 
a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí,
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

21. 9.  přednáška  Národní parky Jižní Afriky voj. kaplan Petr Svoboda
5. 10. přednáška Socotra Jement Mgr. Marie Klementová
  Zemědělství bez traktorů VGS, 
12. 10.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Poslední mohykán na Vysočině nad Jihlavou
19. 10. přednáška Z Kozlova do Kapského Města Jitka Bradáčová

26. 10.  před. s hud. Arménie – Turecko Ondřej Herzán doprovod.
2. 11. přednáška Jemen Ludvík Vejmola
9. 11. přednáška Kanada – II. díl Libor Smejkal
  Loučenský zámek VGS, 
16. 11.  Hledání minulého času přátelé z Luk
  Pohlednice z Brtnice nad Jihlavou

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

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

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

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

Středa 17. listopadu 2010 v 19.30 hodin

Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Více strana 10.,
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Permanentky nutno vyzvednout na programovém oddělení JC, tel. 
566 782 004. Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, jednotlivé vstupné: 
260 Kč. Změna programu vyhrazena!

Kdo ho znal vzpomene,
kdo ho měl rád nezapomene. 
Dne 15. září 2010 by se dožil 70. let 
pan
František Havlíček
ze Svařenova
a 15. května 2010 jsme vzpomněli 
15. výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami. 

Odešel jsi dřív,
než jsi chtěl, 
osud života Tě předešel. 
V životě loučíme se s tatínkem 
jenom jednou, 
i kdybychom si oči vyplakali, 
ty jeho se zpět neohlédnou. 
Dne 19. 9. 2010 vzpomeneme 
3. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan 
Stanislav Kudiovský 
z Rudy. 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka, 

syn a dcery s rodinami. 

Děkujeme touto cestou kolektivu lékařů, zdravotních sester a zejména 
MUDr. Melníkovi z chirurgického oddělení Nemocnice sv. Zdislavy 
v Mostištích za příkladnou péči o naši maminku po celou dobu její dlou-
hotrvající těžké nemoci.

Rodina Novotných

Rádi bychom touto cestou poděkovali hasičům z Velkého Meziříčí 
a policistům, kteří dne 23. 8. 2010 zasahovali u obce Uhřínov. Staros-
tovi obce a lidem, kteří toho dne pomohli. Ještě jednou děkujeme. 

Posádka auta

Poděkování za pomoc
fi rmě Falco computer, s. r. o.

Jménem Střediska ekologické výchovy Ostrůvek děkujeme vedení fi r-
my Falco computer, s. r. o. a jejím zaměstnancům za zajištění instalace 
datového projektoru v prostorách střediska. Velmi si ceníme odborného 
přístupu, času a poskytnutého elektroinstalačního materiálu, který nám 
fi rma Falco computer věnovala.                                                          -pi-

 SEV Ostrůvek, Jana Janová

Děkuji panu Luboši Mejzlíkovi z Městské správy bytů, který zařídil 
výměnu havarijních baterií v bytě, a panu Bohumilu Švihálkovi, který 
výměnu provedl.                                                 Uživatel městského bytu

Středa 15. v 19.30 hodin
POČÁTEK
Vaše mysl je místem činu.
Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění 
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, 
kdy je mysl nejzranitelnější. Cobbova vzácná schopnost z něj učinila vy-
hledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také z něj 
udělala uprchlíka a stála ho všechno, co kdy miloval. Teď dostane Cobb 
šanci na vykoupení. Jedna poslední akce mu může vrátit normální život, 
ale jen pokud se mu podaří provést nemožné – počátek. Místo dokonalé 
krádeže musí Cobb a jeho tým specialistů zvrátit běh věcí. Jejich úkolem 
není myšlenku ukrást, ale vnuknout ji. Pokud uspějí, půjde o dokonalý 
zločin. Ale sebepečlivější plánování a odborná znalost je nemůže připra-
vit na nebezpečného nepřítele, který nejspíš předvídá každý jejich krok. 
Nepřítel, kterého mohl čekat jen Cobb. Toto léto bude vaše mysl místem 
činu. V hlavní roli L. DiCaprio, J. Gordon-Levitt, E. Pageová, T. Hardy. 
Režie Ch. Nolan. Sci-fi  fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 148 minut
Pátek 17., sobota 18. v 19.30 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2
Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší fi lm Sex 
ve městě 2, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. 
Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech v pokračování, které opravdu 
žárlí. Co se stane po tom, co řeknete své „Ano“? Život je takový, jaký si 
ho dámy vždycky přály, ale nebyl to „Sex ve městě“, kdyby život neměl 
v záloze pár překvapení… Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství 
plného slunce, které čtveřici žen přímo smete z New Yorku do jednoho 
z nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde party nikdy nekončí 
a něco tajemného je za každým rohem. Je to únik, který přichází v ten 
pravý okamžik pro všechny čtyři kamarádky, které bojují proti tradiční 
roli manželství, mateřství a věcí s nimi spojených. Koneckonců, někdy 
si prostě musíte jen vyrazit ven na dámskou jízdu. Režie Michael Patrick 
King. V hl. roli S. J. Parkerová, K. Davisová, C. Nixonová, K. Cattrallo-
vá, M. Chen. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 141 minut
Sobota 25. v 19.30 hodin
DOPISY PRO JULII
Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mla-
dá Američanka najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis 
adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné 
lásky. Dopis je z roku 1957. Rozhodne se na něj odpovědět a nastartuje 
poetickou jízdu italskou krajinou za nadějí s velmi zvláštní posádkou. 
V hlavních rolích se představí A. Seyfried, dcera Meryl Streep z hitu 
Mamma Mia!, oscarová V. Redgrave (Zvětšenina) a G. García Bernal 
(Špatná výchova). Romantická komedie USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 105 minut
Středa 29. v 18 hodin
KUKY SE VRACÍ
Film scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický, rodinný 
příběh, v němž v hlavních rolích vystupují hrdinové ze světa dětské před-

stavivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, 
a tak ze „zdravotních důvodů“ musí pryč 
i jeho oblíbená hračka – růžový medvídek 
Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do 
popelnice, začne pracovat Ondrova fan-
tazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy 
v neznámém přírodním světě. Je to ale 
opravdu jen sen malého kluka a nebo se 
Kuky skutečně vydal za největším dobro-
družstvím svého plyšového života? Kuky 
se vrací představuje v kontextu současné 
domácí kinematografi e skutečně jedineč-
ný snímek, a to nejen pro své zaměření 
na rodinné publikum spojující dětského 
i dospělého diváka, ale i pro netradiční 
a moderní kombinaci hraného a animova-

ného příběhu, plného akčních scén a vtipných dialogů. Režie: Jan Svěrák. 
Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák, F. Čapka. K. Nováková. Mládeži přístupný.
Vstupné: 70, 72 Kč 95 minut
Čtvrtek 30. v 19 hodin
Filmový klub
SMLOUVA S VRAHEM
Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý francouzský 
úředník Henri Boulanger, který po patnácti letech oddaných 
služeb v kafkovsky pochmurných kancelářích královských 
vodáren v Londýně dostane kvůli privatizaci hodinovou 
výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabi-
jáka, aby ukončil jeho život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se 
však seznámí s prodavačkou růží Margaret, díky jejímž „modrým očím“ 
dostane novou chuť do života. Jeho kroky ale sleduje profesionální vrah, 
jemuž zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“ dokončit... 
V hlavní roli J. P. Léaud, M. Clarkeová, K. Colley. Režie a scénář Aki 
Kaurismäki. Film Finska, Švédska, Francie, Velká Británie, SRN, 1990. 
Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 49, 75 Kč 80 minut

Poradenské dny
Územní organizace Svazu dia-

betiků po letní přestávce provádí 
měření glykémie, cholesterolu 
a tlaku krve. Každý čtvrtek vždy od 
15 do 16 hodin v Klubu důchodců, 
Komenského 6. Členství ve svazu 
není podmínkou k účasti. 

Za ÚO-SD Josef Savara.

Dne 18. 9. 2010 uplyne 35 let od úmrtí pana
Josefa Němce
z Dolních Heřmanic. 

Vzpomíná manželka a děti s rodinami. 

V pondělí 13. září 2010 jsme na 
poslední cestě doprovodili paní 
Drahomíru Abeskovou
z Velkého Meziříčí,
bývalou pracovnici Jupiter clubu.
Vzpomínáme na ni a děkujeme jí za 
dlouholetou obětavou práci i za její 
kamarádství a pohodu, kterou ko-
lem sebe v našem kolektivu šířila.

Zaměstnanci Jupiter clubu

Dne 18. září uplyne pět let od chvíle, 
kdy jsme se rozloučili s našim drahým
tatínkem a dědečkem panem 
Josefem Navrátilem.

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 

s kapelou
20. 10. 2010 v 19 hodin 

v koncertním sále Jupiter 
clubu.
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VÝSTAVYAKCE JUPITER CLUBU

pondělí 27. 9. Studenec
sobota 16. 10. Trnava
sobota 23. 10. Vídeň
úterý 16. 11  Studenec
sobota 20. 11. Vídeň

* do 30. září 2009 ve výstavní síni Jupiter clubu

TREFOS TŘEBÍČ: Josef Březina, Martin Bukovský, Mi-
chaela Hasíková, Josef Hlavnička, Petr Hofman, Ladislav 
Horák, Jaroslav Kršek, Žaneta Malá, Libor Papoušek, Karel 
Pšenka, Josef Pavelka, Pavel Rybníček, Věra Ryšková, 
Miroslav Sedláček, Miroslav Teplý

Soutěžní kupon týdeníku VELKOMEZIŘÍČSKO®

Odpověď: 

Jméno: 

Bydliště:

Telefon: 

SOUTĚŽ o volné vstupenky
Opět přinášíme našim čtenářům soutěž. Až do pondělí 27. 9. 2010 
můžete zkoušet štěstí v soutěži o volné vstupenky na koncert skupiny 
Kryštof, který se uskuteční v sobotu 2. 10. 2010. Ve středu 29. 9. 
zveřejníme jména tří vylosovaných výherců, kteří získají každý 2 
volné vstupenky. 
Otázka:
Kdy poprvé vystoupila skupina Kryštof ve Velkém Meziříčí?
Správnou odpověď vepište do kuponu (viz níže) a vystřihnutý pak 
doneste do redakce nejpozději v pondělí 27. 9. do 12 hodin. 

-red-

Program:
16 hodin mše sv. v místní kapli
16.45 hodin svatováclavský průvod obcí
17 hodin příjezd sv. Václava na nádvoří zám-

ku, životopis sv. Václava, vystou-
pení kejklíře Vítka, Společnosti 
historického šermu TAS, Lučišnic-
kého spolku Sherwood. K poslechu 
a tanci hraje skupina J. P. Exxpres.

První divadelní představení v rámci sezony podzim 2010
Neděle 19. září v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v pátek 24. září 2010

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v úterý 5. října 2010 od 
19.30 hodin na velkém sále Jupiter clubu
show travesti skupiny SCREAMERS
s názvem

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela 
jedné z nich. Jsou kamarádky, věkově 
na rozhraní, inteligentní, 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 pří-
telkyněmi 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

Zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou

Středa 13. října v 19.30 hodin na velkém sále JC
Firma P uvádí bláznivou francouzskou komedii Jean – Claudie Islerta

Neděle 28. listopadu

Tradiční rozsvícení vánočního osvětlení.                           -prog-

Čtvrtek 25. listopadu

Pátek 5. listopadu
tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem

– termín tohoto vystoupení se z původně plánovaného 21. listopadu 
přesouvá na březen 2011

Pátek 15. října

(není součástí předplatného)

v 19.30 hodin v kinosále, 
vstupné: 180 Kč v předprodeji, 
220 Kč na místě

Pátek 8. 10. 2010 v 19.30 hodin na velkém sále JC, vstupné: 200 Kč 
v předprodeji a 240 Kč na místě. Zarezervované vstupenky je nutno 
vyzvednout do 27. 9.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pod vedením HANY CEJPKOVÉ 
pořádá

– kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 16 lekcí, 1 lekce – dvě vyučovací hodiny)
– zahájení kurzu čtvrtek 7. října 2010 – ukončení kurzu – 10. února 

2011 – keramická dílna v Jupiter clubu – suterén
– cena zahrnuje materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, výpal 

keramiky
– kurz se uskuteční vždy ve čtvrtek cca v 16 hodin, pokud bude větší 

počet zájemců, uskuteční se 2 kurzy – tj. první od 15.00 do 16.30 hodin, 
druhý od 17.00 do 18.30 hodin.

Seznámení s různými technikami
– modelování a výroba dekorativní a užitkové keramiky
– práce na hrnčířském kruhu
Zájemci o kurz se mohou přihlásit na tel. 566 782 004–5, programové 
oddělení Jupiter clubu.
Uzávěrka přihlášek 30. září 2010.                                                    -prog-

* do 30. září Caffé Time, Pasáž Imca, Náměstí, Velké Meziříčí

otevřeno 16. 9. 12–16 hodin, 17. 9. 10–16 hodin, 18. 9. 13–16 
hodin. Informace pro zájemce o vystavování modelů: DDM 
Velké Meziříčí, tel.: 566 781 852. 

* od 16. do 18. září v Domě dětí a mládeže Velké Meziříčí

výstava obrazů Mgr. Evy Rosové,
obrazy z let 2004–2009, 2. samostatná výstava

Muzeum Vysočiny Třebíč s Městským muzeem ve Velké Bíteši vás zve 
na výstavu

Výstavní sál Městského muzea ve 
Velké Bíteši. Do 8. října 2010. Pra-
covní dny: 8–12, 14–16 hodin. 

Taneční zábava na oslavu 15 let od založení kapely

18. 9. v KD Lhotky
Vstupné zdarma! Na akci vystoupí také zakládající členové 
kapely a všichni, co kdy měli něco společného s kapelou 

Arbok. 

Neděle pro všechny
Osová Bítýška, neděle 19. září 2010
program:
11 h mše svatá s poděkováním za úrodu
12 h společný oběd na faře
 program pro všechny věkové kategorie
 povídání o pouti do Compostely a svatém Jakubovi
 skákací hrad a další program zajištěn                           -ou ob-

(v minulém čísle bylo chybně uvedeno 28. 9.)

live koncert s kapelou, 28. 10. 2010 na velkém sále Jupiter clubu 
od 20 hodin, vstupné 350 Kč. Předprodej na obvyklých místech.

Den zdraví, který se uskuteční 
ve čtvrtek 23. 9. od 10 do 17 hodin 
v Jupiter clubu, letos již podru-
hé představí projekt Výboru pro 
UNICEF Adoptuj panenku a za-
chráníš dítě.

Cílem projektu 
Panenka je získat 
fi nanční prostřed-
ky pro celosvěto-
vou očkovací kam-
paň UNICEF, a to 
za použit í sym-
bolu, který znají 
všechny děti na světě – panenky. 
Pro cíle projektu byla zvolena forma 
textilní panenky. Každá panenka 
představuje skutečné dítě, které 
bude v rámci očkovací kampaně 
UNICEF v rozvojových zemích 
proočkováno proti šesti hlavním 
smrtelným dětským chorobám 

Kolik zachráníme dětí?
(spalničky, záškrt, černý kašel, teta-
nus, tuberkulóza, dětská obrna). 
Částka, za kterou si můžete 

panenku „adoptovat“, činí 600 Kč 
a je stanovena podle nákladů , 

potřebných na oč-
kování jednoho 
dítěte v nejchud-
ších zemích proti 
zmíněným choro-
bám. V sumě jsou 
zahrnuty očkovací 
látky, injekční stří-
kačky, jehly, chla-

dicí boxy, zaškolení zdravotníka 
apod. Rodina či jednotlivec, který 
panenku adoptuje, obdrží spolu 
s panenkou blahopřání UNICEF, 
které zašle tvůrci panenky se zprá-
vou, že jeho panenka našla ,,svoji 
rodinu“. 

SEV Ostrůvek, Jana Janová

NA KUKANDU
Městská knihovna ve Velkém Meziříčí opět ožila. Důkazem toho je 
i výstava s názvem LIDMILA DOHNALOVÁ. Malířku z Velkého 
Meziříčí přímo fascinuje příroda v kterékoliv roční době. A to hlavně 
kolem řeky Oslavy. Stačí se jen pustit do říše fantazie a toulat se po 
zasněžené krajině, sklouznout se na zmrzlé Balince, projít se Netí-
nem, lehnout si na rozkvetlou louku v Mostištích. Výstava potrvá do 
30. 9. 2010. Přijďte se podívat!                                                            -mk-

Stárnoucí profesor geometrie má šokující poměr se svou mladičkou žač-
kou. Přitom se mu do života neustále plete jeho bývalá manželka, jeho 
dospívající dcera a její hodně originální milenec… Ztřeštěná komedie, 
plná neskutečných zvratů a překvapení nenechá diváky ani na minutu 
vydechnout a hodně zaměstná jejich bránice. 
Hrají: Petr Novotný, Uršula Kluková, Klára Jandová, Petra Duspivová, 
Jaroslav Sypal
Vstupné: 260 Kč
Rezervace a prodej vstupenek na tel.: 566 782 004 (001) nebo na progra-
movém oddělení JC
Změna programu vyhrazena!

Rezervace na na tel. 
566 782 004–5

Rezervace a prodej vstupenek od 8. září 2010 na program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004–5, 566 782 001.
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ŠACHY

FOTBAL B

HOKEJ

KUŽELKY

HÁZENÁ MLÁDEŽ

MSDD
Starší dorost

FC VM – SFK Vrchovina 5:0 
(1:0)
Střelci: 3× Liška (42.), (68.) a (78.), 
Kozuň (65.), Smejkal (71.). Roz-
hodčí: Reich – Holub, Nenadal. 
Sestava: Pöpperl – Maloušek, Štef-
ka, Polák, Pospíšil – Nožička (45. 
Bárta), Smejkal (78. Pól), Malec, 
Kozuň (75. Láznička) – Kuřátko 
(61. Hejtmánek), Liška
Veselí nad Moravou – FC VM 
3:0 (2:0)
Branky: Janík (14.), Nygrýn (20.), 
Brumla (64.). Rozhodčí: Soukal – 
Sedláček, Tunka. Sestava: Dohnal 
– Maloušek (67. Wasserbauer), 
Štefka, Polák, Pospíšil – Nožička 
(84. Pól), Smejkal, Weiss, Malec – 
Kuřátko (53. Hejtmánek), Liška
Po úvodním zapískání rozhodčího 
domácí hráč ztratil nešťastně na své 
půlce míč, toho využil Liška, který 
prošel do vápna přes 5 hráčů, ale 
fi nální střela skončila jen v náručí 
brankáře. Ve 14. min. vstřelil úvodní 
gól Janík, když dostal krásný centr 
za obranu. Ve 20. min. po dlouhém 
autu domácích do malého vápna se 
míč odrazil k Nygrýnovi, a ten s po-
mocí teče našeho obránce vstřelil 
gól. Ve 21. min. nás domácí přímo ve 
středu hřiště v blízkosti velkého váp-
na vyšachovali ze hry a po krásném 
pasu mezi obránce trefi l Janík tyč. 
Ve 29. min. vystřelil Pospíšil z dálky 
těsně vedle levé tyče. Ve 35. min. po 
rohu Lišky hlavičkoval Kuřátko za 
sebe na Nožičku, a ten střílel přímo 
k tyči, ale obránce odvrátil na roh. 
Hned nato Smejkal přihrával na vo-
lej Pospíšilovi, který dělovou střelou 
střílel těsně nad břevno.
Do úvodu první půle jsme vstupovali 
s tím, že musíme dát na začátku 
kontaktní gól. Ten v 50. min. mohl 
přijít, ale Kuřátko hlavičkoval jen 
do gólmana po rohu Lišky. V 57. 
min. Smejkal prodlužoval hlavou 
míč za obranu k Liškovi, který 
opět prošel sám do vápna, ale jeho 
fi nální střela skončila tvrdou ránou 
v náručí brankáře. V 58. min. se do-
mácí dostal do rychlého brejku, když 
nedokázal přehodit vybíhajícího 
Dohnala, jeho střela letěla nad brá-
nu. V 61. min. Weiss přihrával mezi 
obránce Smejkalovi, ten okamžitě 
centroval do vápna na Hejtmánka, 
který hlavičkoval těsně nad břevno. 
V 64. min. získal míč nikým nepo-
krytý Brumla, který neatakovaný 
prošel přes obranu a završil skóre 
na konečných 3:0.
Zápas jsme nezvládli hlavně proto, 
že obrana hrála moc vysoko bez 
obsazování hráčů, měli jsme menší 
pohyb na hřišti, dělali jsme indivi-
duální chyby, neproměňovali jsme 
gólové šance a hlavně jsme na hřišti 
měli špatný výběr.         -sme,ls-

Mladší dorost
FC VM – Vrchovina 3:6 (1:4)
Střelci: 16. Komínek, 74. Láznička 
(p), 78. Bárta. Rozhodčí: Holub; bez 
ž. k. Sestava: Sysel – Benda (55. Hla-
dík), Rosický, Nápravník, Procház-
ka – Ostrý M. (Ostrý Š.), Láznička, 
Bradáč, Bárta – Hejtmánek (30. 
Voneš), Komínek (73. Vidlák)
Veselí nad Moravou – FC VM 0:0
Rozhodčí: Sedláček; ž. k. 3:4; č. 
k. 0:1 (Řeháček). Sestava: Řehá-
ček – Rosický, Voneš, Nápravník, 
(73. Sysel), Procházka – Bárta, 
Láznička, Bradáč, Benda (60. Os-
trý M.) – Hejtmánek, Komínek 
(75. Ostrý Š.).
Obě mužstva vstoupila do zápasu 
velmi opatrně. Prvních dvacet mi-
nut se hra odehrávala většinou ve 

středu hřiště, bez gólových šancí. 
Nejdříve se osmělili hosté, ale šance 
Hejtmánka a Komínka branky ne-
přinesly. Postupem času zahrozili 
i domácí. Jejich příležitost zlikvi-
doval bezpečně Řeháček. Štěstěna 
se od Velkomeziříčských odvrátila 
těsně před koncem první půle. Nej-
prve Bradáč a za minutu Rosický 
nastřelili břevno domácí brány.
V druhém poločase se hostující 
tým snažil strhnout vedení na svou 
stranu. Stoprocentní šance Komín-
ka, který postupoval zcela sám na 
domácího brankáře Garaje, gólem 
neskončila. Domácí hrozili z rych-
lých brejků. Po jednom z nich zahrál 
Řeháček rukou mimo pokutové 
území a vysloužil si žlutou kartu. 
Jelikož se situace o deset minut 
opakovala, musel po druhé žluté 
pod sprchy. Následný přímý kop 
střídající brankář Sysel s jistotou 
chytil. Do konce zápasu si domácí 
už žádnou šanci nevypracovali. 
Naopak v poslední minutě měl šanci 
Bárta, ale neproměnil. Výsledek byl 
zaslouženou dělbou bodů.   -kol-

Starší žáci B
Radostín n. O. – FC VM B 5:1 (2:0)
Střelci branek: 63. V. Procházka. 
Sestava: Nevídal – Hlávka, Hibš, 
Kožený, J. Minařík – P. Liška, 
L. Chalupa, M. Benda, Zezula – 
V. Procházka, L. Pavlidis. Do utkání 
dále zasáhli: V. Pavelec, O. Juda.
FC VM B – Náměšť n. O. 2:0 (1:0)
Střelci branek: 7. min. R. Liška, 
64. min. Krčál. Sestava: Hla-
dík – M. Benda, Hlávka, Kožený 
(20. min. Krčál), Heto – J. Minařík, 
L. Chalupa, Singer, Kurečka – 
R. Liška, Hejátko.
Snaha domácích byla korunována 
již v 7. min., kdy po centru Kožené-
ho krásně přehodil R. Liška špatně 
vyběhnutého brankáře. Ve 20. min. 
musel vystřídat Krčál zraněného 
Koženého. Domácím chvilku tr-
valo, než přeskupili řady, z čehož 
pramenily nepřesnosti a mírná 
převaha hostů. Naštěstí slibně se 
rozvíjející akce nedokázali dotáh-
nout do zdárného konce a když ani 
Singer nedokázal po rohu Chalupy 
dopravit míč do hostující branky, 
skončil poločas 1:0.
Druhý poločas začali aktivněji 
hosté, kteří nechtěli domácím pře-
nechat body bez boje. Ve 47. min. 
dostal hostující útočník krásnou 
přihrávku mezi obránce a jen díky 
skvělému zákroku Hladíka zůstalo 
skóre nezměněno. Za 2 min. se 
Hladík vyznamenal znovu, kdy 
těžkou střelu z hranice vápna 
vyrazil na roh. Hosté promarnili 
největší šanci v 59. min., kdy po 
centru z levé strany na malém vápně 
osamocený útočník pouze přestřelil 
odkrytou branku. A když z trestné-
ho kopu v 62. min. pouze nastřelili 
brankovou konstrukci, uhodilo na 
druhé straně – v 65. min. se dostal 
Krčál po špatném odkopu hostu-
jícího brankáře k míči, udělal mu 
kličku a do prázdné brány pečetil 
výsledek pro domácí 2:0.          -kli-

Přípravka
Krajský přebor – st. přípravka
FC VM – HFK Třebíč 4:1
FC VM – HFK Třebíč 13:1
FC VM – Vrchovina 5:5
FC VM – Vrchovina 4:6
Krajský přebor – ml. přípravka
FC VM – HFK Třebíč 3:4
FC VM – HFK Třebíč 2:6
FC VM – Vrchovina 2:6
FC VM – Vrchovina 4:2

Okresní přebor
FC VM – Radostín n. O. 1:0
branka: Pavlasová                   -ves-

I. liga mladší dorostenky
Sokol VM – Zora Olomouc 26:37 
(14:15)
Náš nově se tvořící a silně omlazený 
tým odehrál během týdne již druhý 
souboj s elitou mládežnické házené. 
Turnajové utkání se pro nás minulý 
víkend nevyvíjelo od prvních minut 
příznivě. Proto se trenéři zaměřili 
více na posílení jednotlivých postů 
a snažili se aktivní obranou otupit 
nápadité útočné akce fyzicky zdat-
nějších soupeřek. Stanovená taktika 
se po 45 minut dařila naplňovat. 
Naše hráčky vstoupily do utkání 
s chutí a první dvacetiminutovku 
držely nejtěsnější vedení. Velmi 
dobře organizovaná obrana, za níž 
se svými zákroky skvěla brankářka 
Inna Hleba a zdařilé útočné kombi-
nace zaskočily sebevědomého sou-
peře. V závěru prvního dějství jsme 
neproměnili několik slibných příle-
žitostí a Olomoucké se naopak po 
přesných střelách ze střední vzdá-
lenosti ujaly vedení (11:13, 12:14). 
Po přestávce jsme nevynucenými 
chybami „darovali“ soupeřkám ně-
kolik brejků a museli pak následně 
vynaložit hodně úsilí na dotažení 

brankového odstupu (35. min. 
15:18, 40. min. 19:19). V dalších 
momentech se náš herní projev začal 
utápět v častých chybách a zejména 
v nepřesném zakončení, což byla 
voda na mlýn soupeře (20:22, 20:26, 
21:31). Olomoucké rychlými brejky 
a účelnou hrou jasně opanovaly 
další průběh hry a připsaly si vyso-
ké vítězství, pro nás naopak dosti 
krutou porážku. Střelecky a herně 
se dařilo Haně Kratochvílové. 7 
m – hody 5/3/:3/2, vyloučení 1:0.
Hrály: Hleba Inna, Syptáková Ve-
ronika – Kratochvílová Hana (9/1), 
Partlová Markéta (5/2), Závišková 
Iva (4), Kratochvílová Monika (4), 
Studená Kateřina (3), Necidová 
Kristýna (1), Nechvátalová Natálie, 
Rosová Terezie, Sedláčková Klára, 
Kopečková Kateřina, Škrdlová Re-
nata. Trenéři ing. Záviška, Mgr. Vi-
dláková, Partlová.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – HK KP Brno 10:3, 
22:14 (9:7), nájezdy 10:8
Proti tradičně herně vyspělému 
soupeři náš celek velice mile pře-
kvapil nasazením a disciplínou. 
V souboji osobních obran se vypla-

tilo důsledné napadání a zdvojování 
hráčů, v klasické hře byla zákla-
dem úspěchu dobře organizovaná 
obrana, ze které vycházel rychlý 
protiútok a vydařená kombinační 
hra. Dobře se uvedl ve svém prv-
ním vystoupení Dominik Buchta. 
Pochvalu zaslouží celé družstvo za 
předvedenou hru.
Hráli: Macoun Filip – Fiala Martin 
(11), Janíček Martin (9), Blaha 
Tomáš (6), Drápela Vojtěch (4), 
Svoboda Filip (2), Šroler Patrik, 
Pažourek Tomáš, Ambrož Mi-
chael, Buchta Dominik. Trenéři 
Mgr. Pavol Živčic, Martin Janíček.

Hledáme fotbalové talenty
Naše přípravka zve do svých řad všechny chlap-
ce a děvčata, kteří chtějí hrát fotbal. Zájemci 
mohou přijít na některý z našich tréninků, které 
se konají pravidelně každé úterý a čtvrtek na 
stadionu U Tržiště vždy od 15.30 hodin. Rodiče, 
přiveďte své ratolesti, pohyb je zdravější než 
vysedávání u televize nebo u počítače.
Info na tel. čísle: 737 320 599, Zdeněk Veselý

Krajský přebor Vysočiny
V novém ročníku kuželkářských sou-
těží dokázalo vyhrát áčko a dorost.
Spartak Velké Meziříčí – TJ Tře-
bíč D 2550:2432 * 7:1
Baloun V. 470:420 Novotný M.
Korydek F. 415:360 Kasáček M.
Lavický B. 438:415 Toman J.
Krejska R. 376:370 Toman M.
Lavický J. 433:452 Nováček L.
Starý J. 418:415 Kasáček J.
Po průměrném výkonu získává 
áčko povinné body.
Krajská soutěž Vysočiny – sku-

pina B
TJ Start Jihlava C – Spartak Vel-
ké Meziříčí B 1571:1494 * 5:1
Chvátal M. 368:317 Lavický F.
Janovský P. 378:393 Lavický J.
Vestfál T. st. 421:403 Kamenský D.
Matějka M. 404:381 Víteček M.
Béčku se v Jihlavě nedařilo a pro-
hrálo.
Spartak Velké Meziříčí C – PSJ 
Jihlava D 1481:1591 * 0:6
Bača J.   378:407  Rosendorfská E.
Mátl J. 369:400 Partlová I.
Lavický A. 348:387 Souček B.
Weiss V. 386:397 Kavina V.
Vstup do nové sezony se týmu ne-
povedl a dostal kanára.
Sdružený krajský přebor dorostu
Spartak Velké Meziříčí – Spartak 
Pelhřimov 1188:1119 * 3:1

Žák J. 365:438 Schindler D.
Trnka J. 394:264 Pavlíková J.
Mička J. 429:417 Pohanová V.
Po slabším začátku náš tým dokázal 
utkání otočit a získal první body.  -sta-

Turnaj v kuželkách
Jubilejní 10. ročník kuželkářského 
turnaje dvojic nesoucí název Pohár 
TJ Spartak se uskutečnil v pravidel-
ném předsoutěžním termínu od 27. 
8. do 5. 9. 2010 na velkomeziříčské 
kuželně. Již tradičně je tento turnaj 
součástí soutěžního seriálu pěti 
kuželen Turné Vysočina.
Výborná organizace, skvěle připra-
vené sportovní prostředí a dostatek 
věcných cen přilákalo letos k sou-
těžení 79 závodních dvojic. O tom, 
že má velkomeziříčský turnaj svoji 
tradici, svědčí standardní účast hrá-
čů od okresního přeboru přes české 
ligové soutěže až k hráčům hrajícím 
ligové soutěže v zahraničí.
Podobně jako v minulých ročnících 
nebylo o vítězi turnaje do posled-
ního dne rozhodnuto. Třetí hrací 
den si průběžné první místo vybo-
jovala rakouská dvojice a odskočila 
ostatním o 44 kuželek. Následovaly 
standardní, skvělé výkony dalších 
hráčů. V šestý hrací den byl za-
znamenán výkon 1003 poražených 
kuželek meziříčskou dvojicí Března 
– Souček. Ti tak rakouskou dvojici 
přehráli o 40 kuželek a vystřídali je 
na průběžném prvním místě. Nej-

větší pozornost byla zaměřena na 
poslední hrací den, kdy do turnaje 
vstupovali hráči 1. české a němec-
ké ligy. Výborně zahrál Hrubý ze 
Slavoje Praha, když porazil 505 ku-
želek, juniorští mistři světa Parkan 
(493) a Kotyza (487) z PSJ Jihlava 
nebo mistryně světa Dobešová (490) 
z TJ Třebíč (nyní hraje v německém 
klubu Victoria Bamberg). Opět se 
ale potvrdilo pravidlo, že v těchto 
turnajích je vyrovnaný výkon dvoji-
ce nad výborným výkonem jedince, 
což znamenalo vítězství našich hrá-
čů. Vítězství je o to cennější, že je to 
na tomto turnaji třetí v řadě!!!
Závěrečné pořadí: 1. Března, Sou-
ček – v současné době hráči TJ Tře-
bíč a K. V. Auersthal – výkon 1003 
kuželek (494+509), 2. Berthold, 
Klug – Auersthal – výkon 963 kuže-
lek (495+468), 3. Dobešová, Dobeš 
– TJ Třebíč – výkon 959 kuželek 
(490+469). Umístění domácích 
hráčů: 21. Starý, Kamenský – 883, 
24. Víteček, Mátl – 874, 43. Mátl, 
Weiss – 821, 46. Starý, Žák – 818, 
52. Trnka, Mička – 812, 50. Lavický 
J., Lavický Jos. – 810, 64. Lavický 
A., Lavický F. – 743. 67. Procház-
ková, Žák – 635. V kategorii žen 
obsadily první místo hráčky Slavoje 
Praha Holanová, Kočová výkonem 
920 kuželek (463+457).
Podrobné výsledky naleznete na 
www.kuzelky-vm.cz              -bp-

Nová sezona 2010/2011
Krajský přebor

Bude se hrát způsobem „každý tým 
s každým jedenkrát“; uskuteční se 
celkem 11 kol, zapojené kluby ode-
hrají svých deset zápasů, přičemž 
střídavě budou mít vždy po jednom 
volném kole.
Soupis přihlášených oddílů: TJ Žďár 
nad Sázavou A, Spartak Pelhřimov 
A, Jiskra Havlíčkův Brod A, Caissa 
Třebíč C, SB Světlá nad Sáz. A, 
Spartak Velké Meziříčí A, SF Gam-
bit Jihlava A, SF Gambit Jihlava B, 

TJ Náměšť n. Osl., Jiskra Humpolec 
A, Sokol Bedřichov/Jihlava B. 

Regionální soutěž – skupina 
„Východ“

Systém dvakrát každý tým s kaž-
dým (doma/venku); 10 kol, deset 
zápasů družstva, bez volného kola. 
Účastníci: Sokol Jemnice, Sokol 
Nové Veselí, Sokol Jámy, Spartak 
Velká Bíteš, Sokol Opatov, Spartak 
Velké Meziříčí B.

Přebor Velkého Meziříčí
Hraje jedenkrát každý s každým; 
řídícím soutěže bude letos V. Pařil, 
přihlášky do 20. září (hostinec 
„U Kozů“ ve čtvrtek 18–22 hodin 

nebo v neděli 9–12 hodin). Zatím 
jsou do této místní ligy jednotlivců 
přihlášeni: Milan Čtveráček, Ja-
roslav Jan, Vít Kratochvíl, Radek 
Handa, Tomáš Mrazík, Vladimír 
Pař il (všichni z VM), dále Jo-
sef Dvořák a Dominik Dvořák 
z Měřína, Jan Zeman z Meziříčka 
a Miloslav Kučera z Mostišť. Tím-
to vyzýváme další potencionální 
zájemce o účast, aby se neprodleně 
přihlásili v jednom ze dvou výše 
uvedených termínů. Nejlepší hráči 
budou na závěr soutěže odměněni 
věcnými cenami. 

-vp-

Příprava mládeže
O víkendu sehráli mladší, starší 
žáci a dorostenci Horáckého hoke-
jového klubu první přípravné utkání 
před začátkem nové sezony.

Mladší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 2:10 
(2:3, 0:2, 0:5)
Branky: 2 Úlovec. Sestava HHK: 
Svoboda – Úlovec, Karásek, Báňa 
M., Báňa D., Janoušek, Juda M., 
Loup, Kapusta, Pacalová, Zeisel. 
Rozhodčí: Maloušek, Novotný.

Oddíl házené
Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí
zve do svých řad chlapce a děvčata narozené 
1995–2002 se zájmem o pohyb.
Pravidelné tréninky pondělí až pátek
15.30–19.30 hodin ve sportovní hale za Světlou.

Starší žáci
HHK VM – HC Chotěboř 11:3 
(3:0, 2:0, 6:3)
Branky: 3 Lainka, 2 Kampas M., 
2 Burian L., Kampas F., Tlapák, 
Kampas J., Tichý. Asistence: 3 
Lainka, 2 Kampas M., Kampas F., 
Strnad, Tlapák, Bernat. Sestava 
HHK: Juda J. – Smažil, Bezák, 
Kampas F., Fiala – Kampas M., 
Lainka, Kampas J. – Tichý, Tlapák, 
Strnad – Bernat, Burian L. Vylou-
čení: 4:1. Využití: 0:2, v oslabení: 
1:0. Střelba na branku: 44:29. Roz-
hodčí: Maloušek, Novotný.

Dorost
HHK VM – VSK Technika Brno 
5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky: 2 Burian P., Krejčová, 
Střecha, Marešová. Asistence: 2 
Střecha, 2 Marešová, 2 Burian P., 
Kejda, Štěpánek L. Sestava HHK: 
Hladík (Matoušek) – Krejčí, Vid-
lák, Kučera, Špaček, Kejda, Berá-
nek, Novotný, Zajíc, Crha, Mare-
šová, Krejčová, Jašek, Vondráček, 
Štěpánek L., Burian P., Střecha. 
Rozhodčí: Maloušek – Todorov, 
Pospíšil.

-hhk-

I. A tř. sk. B
FC VM – FC Budišov-Nárameč 
1:1 (1:0)
Střelci: 16. Bouček – 82. Kašpar. 
Sestava domácích: Invald – Neto-
lický, Souček, Halámek, O. Mucha 
(84. Večeřa J.) – Veselý (57. Do-
čkal), Pól, Jedlička, Bouček – Vítek 
(69. Smejkal L.), Ďurica. Rozhodčí: 
Knech – Tomášek, Cupl
Domácí začali aktivně. Nejdříve 
orazítkoval hlavou Vítek břevno 
a následně už tentýž hráč sklepl 
tělem míč Boučkovi, který se od 
levé postranní čáry uvolnil do středu 
hřiště a přesnou ranou nedal Širo-
kému v brance hostí žádnou šanci. 
Celý první poločas měli domácí 
herně pod kontrolou, nedokázali 
si ale vypracovat další vyložené 
příležitosti. Jejich územní převaha 
se rozplynula ve vlastních nepřes-
nostech.
Po přestávce se karta obrátila. 
Budišov vsadil dvojím střídáním 
na výškovou převahu v předních 
i zadních řadách a navíc vyrovnal 
hru ve středu hřiště. Velmez znovu 
střílel do tyče, postupně ale ztrácel 
půdu pod nohama. Když hlavičkoval 
po standardní situaci v jasné pozici 
nad i kapitán Souček, přišli ke 
slovu hosté. Jejich první branka po 
nákopu na vysoké hráče ještě nebyla 
uznána pro, pomezním rozhodčím 
odmávané, postavení mimo hru. 
Podruhé se ale Kašpar po Průšově 
standardce už nemýlil a necelých 
deset minut před koncem hlavou 
vyrovnal. Mohlo být ještě hůře, 
když Invalda přeletěl skákavý míč, 
stoper Halámek jej ale na holičkách 
nenechal. Po souboji na brankové 
čáře dokázal se spoluhráči balón 
s pomocí tyče dostat do bezpečí. Po-
slední velkou příležitost zápasu měli 
nakonec domácí, když po přiťuknutí 
střídajícího J. Večeři pálil v nadějné 
pozici těsně vedle další náhradník 
Smejkal, to ale bylo ze strany 
Benfi ky vše a musela se spokojit 
s hubenou remízou. Zejména proto, 
že podruhé za sebou naše rezerva 
doslova totálně zpackala druhý po-
ločas, si hosté odvezli do Budišova 
bod, který má pro ně v jejich mo-
mentální situaci cenu zlata.     -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 6 5 0 1 16:7 15
 2. Hartvíkovice 6 3 3 0 12:6 12
 3. Přibyslavice 6 3 2 1 15:10 11
 4. Bohdalov 6 3 1 2 13:9 10
 5. Nám. n. O.-Vícenice 6 3 1 2 10:11 10
 6. Rapotice 5 2 1 2 13:10  7
 7. Stonařov 6 2 1 3 11:12  7
 8. V. Meziříčí B 5 1 3 1  9:7  6
 9. Kouty 5 1 3 1  4:4  6
10. Rantířov 5 2 0 3 12:15  6
11. Křoví 6 1 2 3 14:18  5
12. Bedřichov 5 1 2 2  9:13  5
13. Třešť 6 1 1 4  6:11  4
14. Budišov-Nárameč 5 0 2 3 11:22  2

Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – HK KP Brno 12:29 
(4:13)
Od úvodních minut jasně domino-
val hostující celek, který měl po 
celou hrací dobu fyzickou i herní 
převahu. V našem týmu nutno 
ocenit bojovnost věkově mladších 
hráčů.
Hráli: Drápela Vojtěch – Pavliš 
David (5), Veselý Jan (4), Janíček 
Martin (1), Fiala Martin (1), Blaha 
Tomáš (1), Macoun Filip, Svoboda 
Filip, Pažourek Tomáš, Ambrož 
Michael. Trenéři Martin Janíček, 
Mgr. Pavol Živčic.                 -záv-

Motokros
Dolní Heřmanice
18. 9. 2010 Moravia pitbike cup
19. 9. 2010 Chalupa cup

Soutěž v požárním útoku
12. kolo Žďárské ligy

Lhotky 19. září 2010
v 11 hodin
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VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ

FOTBAL

ŠACHY

FOTBAL OKRESNÍ PŘEBOR

STOLNÍ TENIS

HÁZENÁ
MSD sk. D

FK Pelhřimov – FC VM 0:0
Rozhodčí: Hájek – Žilka, Pfeifer, 
DS Petřivý st., ž. k. 2:1 (85. Jaroš), 
bez č. k. Diváků 180. Sestava FC 
VM: Invald – Z. Mucha, P. Mucha, 
Hort, J. Krejčí – Dufek, Berka, 
L. Němec, Netrda – Jaroš, Beran 
(71. F. Pokorný)
Na střídání byli dále připraveni 
A. Chalupa, Z. Veselý a Z. Večeřa. 
Hosté dávali od úvodních minut 
najevo, že středeční odpoledne 
nehodlají jen tak promarnit. Už 
v první minutě po spolupráci Jaroše 
s Netrdou a následném centru si 
vypracovali gólovou šanci, ze které 
nakonec byl jen první roh a další 
závar před brankou domácích. Pět 
minut nato se před vápnem soupeře 
uvolnil L. Němec a nabídl míč do 
pok. území nabíhajícímu Dufko-
vi. Ten stačil ve skluzu míč jen 
usměrnit k tyči, domácí gólman jej 
ale stihl vytáhnout špičkami prstů 
na druhý roh. Vzápětí po opětovné 
spolupráci Jaroše s Netrdou mezi-
říčský kanonýr technickou střelou 
vypálenou za hranicí vápna těsně 
minul pravý horní roh. Po desetimi-
nutovce Velmezu se dostali ke slovu 
i domácí tr. kopem z nepříjemné 
vzdálenosti, Invald však s jistotou 
jejich pokus zlikvidoval. První sku-
tečnou střelu, po které musel Invald 
hbitě na zem, vyslali Pelhřimovští 
až ve 13. min. a vysloužili první 
rohový kop bez sebemenší újmy pro 
Velmez. Meziříčská odpověď přišla 
v končící třetině poločasu, kdy se 
v šestnáctce soupeře šikovně uvol-
nil Jaroš a nabídl Beranovi tutovku, 
která z bezprostřední blízkosti 
skončila v natažených rukou dobře 
postaveného gólmana Pelhřimova. 
Meziříčští si i v dalších minutách 
udržovali iniciativu na své straně, 
ale šance už se nerodily tak lehce 
jako v úvodních dvaceti minutách. 
Až v samotném závěru poločasu 
vyslal Jaroš do vápna opět zprava 
nabíhajícího Dufka, jehož centr 
o vlas minul vzdálenější šibenici. 
Vzápětí defenziva Velmezu vysta-
vila propustku domácímu forwar-
dovi a jen včasný zásah Invalda 
individuální akci s gólovou příchutí 
zlikvidoval a zachoval hostům čisté 
konto. O útočných snahách Meziříčí 
v dějství druhém svědí i konečný 
počet rohových kopů, který se 
zastavil na čísle osm. To ovšem 
zdaleka nebylo vše. Ve výhodných 
střeleckých pozicích se několikrát 
ocitl Jaroš. Např. v 67. min. po nará-
žečce od Berana ve vápně v plném 
běhu vypálil, gólman ale refl exivně 
vyrazil na roh. Ovšem zvláště ta 
v 86. min., kdy J. Krejčí po jeho 
klasickém průniku předložil míč 
do vápna střelci Velmezu, po gólu 
volala. V gólové pozici se v 80. min. 
nacházel po centru zleva i P. Mucha, 
jenže z otočky těsně minul. Stejně 
se vedlo i L. Němcovi, pro kterého 
sklepával míč střídající F. Pokorný 
a jehož volej ožehl horní břevno. 
Pelhřimovští se i přes veškerou 
snahu proti velmi dobře hrajícímu 
Velmezu na domácím trávníku 
výrazněji prosadit nedokázali. Jen 
domácí šikula Čihák v 64. min. 
prošel až před šestnáctku, kde ho 
včas vyběhnuvší Invald donutil 
k přízemní střele, ta však míjí 
pravou tyč, končí v zámezí a s ní 
i jiskřička naděje příznivců domá-
cího celku.
„Do třicáté minuty jsme byli jasně 
lepším celkem, ovládli jsme hřiště 
a vytvořili si i brankové příležitosti, 
které jsme ovšem díky nedůrazu či 
zbrklosti nedokázali využít. Pak 
domácí hru vyrovnali a měli i jednu 
tutovou šanci, kterou brankář In-
vald bravurně zneškodnil. Začátek 
druhého poločasu jsme prospali, 

a tudíž byl ve znamení tlaku domá-
cích, kteří si vytvořili opět jednu 
brankovou příležitost. Ovšem včas-
ným vyběhnutím brankář Invald 
zmenšil střelecký úhel a zabránil 
tak ve skórování. Pak jsme převzali 
iniciativu opět my, ale vstřelit bran-
ku nám dnes nebylo souzeno. Hráči 
Pelhřimova byli celý zápas bezrad-
ní a aby se dostali k naší brance, jen 
nakopávali dlouhé míče. Zisk pouze 
jednoho bodu považuji za ztrátu,“ 
zhodnotil hru svých svěřenců trenér 
Milan Volf.

MSD sk. D
FC VM – Tasovice 3:3 (1:2)
Z. Mucha (30.), L. Němec (76.), 
F. Pokorný (85.) – Doležal (2.), Paul 
(8.), Zifčák (64.). Rozhodčí: Fridrich 
– Ságl, Nováček, DS Hrkal, ž. k. Z. 
Mucha (18.), J. Krejčí (35.) – Haren-
čák (10.), Veselý (27.), Paul (76.), 
bez č. k. Diváků 352. Sestava FC 
VM: Chalupa – Z. Mucha, P. Mu-
cha, Hort, J. Krejčí – Dufek, Berka 
(75. Z. Večeřa), L. Němec, Netrda 
– Jaroš (8. F. Pokorný), Beran (63. 
E. Smejkal). Sestava hosté: Trmal 
– Harenčák, Čerstvý, Horáček, 
Szajko – Pauil, Doležal (76. Čop), 
Záviška, Veselý, Vyžrálek – Zifčák 
(86. Dítě).
Než si domácí uvědomili, s kým 
mají tu čest, Tasovice se předvedly 
rychlým brejkem, kterému osamo-
cený kapitán domácích nedokázal 
vystavit stop. Neomylná koncovka 
Doležala, který šel na Chalupu 
sám, znamenala překvapivé vedení 
hostů. Tím však šoková terapie Ji-
homoravanů neskončila. Aniž by se 
domácí mezitím dostali na účinný 
dostřel, Tasovičtí po křídelní akci 
zacentrovali od rohového praporku, 
míč propadl až k nekrytému Paulovi 
a hosté rázem vedli rozdílem dvou 
branek. Aby toho nebylo dost, 
v téže minutě byl zezadu faulován 
střelec Velmezu Jaroš a musel 
být vystřídán. Pak sice domácí 
zahrávali dva rohové kopy, ale bez 
kýženého efektu. Prapor Velmezu 
doopravdy zvedl až v 21. min. 
Dufek, který pronikl do vápna, ale 
v červeném dresu nikde nikdo. Stej-
ně tak skončil průnik Horta, jen L. 
Němec mezitím vyzkoušel hostují-
cího brankáře Trmala. Kontaktního 
gólu se domácí příznivci dočkali až 
ve 30. min. Všechno začal ve středu 
hřiště F. Pokorný s L. Němcem, ten 
vyslal do průniku Z. Muchu a jeho 
levačka poslala míč do vzdáleněj-
šího dolního rohu. Tasovičtí našli 
odpověď o tři minuty později, kdy 
Horáček po tr. kopu málem trefi l 
levou šibenici, ale Chalupa byl proti 
a konečky prstů vytěsnil míč na 
spojnici a do zámezí. Úvod druhého 
dějství vzali do svých rukou opět 
Tasovice brejkovou akcí, kterou 
naštěstí zakončil nabíhající Zifčák 
vysoko nad. Domácí zahrozili v 51. 
min., kdy si po průniku Z. Muchy 
proklestil cestu do gólové šance Be-
ran, těsně však minul pravý horní 
roh. Tentýž hráč dostal tři minuty 
nato další nabídku tentokrát od Ne-
trdy, byl z toho ale jen pátý roh Vel-
mezu. Meziříčští stále nebyli ve své 
kůži a nepřesnou rozehrávkou na 
půlce či zbytečnými ztrátami míče 
tamtéž nabízeli soupeři prostor 
k jedovatým výpadům. V 57. min. 
měl blízko do gólové šance L. Ně-
mec, byl faulován a následoval tr. 
kop, který zahrával Hort. Brankář 
Trmal však prokázal své kvality 
a míč směřující pod břevno vytáhl 
na roh. V 64. min. zapomněla de-
fenziva Velmezu na zadní vrátka 
a svou nedůsledností umožnila jít 
Tasovicím opět do dvoubrankové-
ho vedení, které zařídil Zifčák. To 
mohl krátce nato snížit po akci Duf-
ka Netrda, zblízka však nastřelil jen 
hostujícího gólmana. V závěrečné 
dvacetiminutovce vyvinuli domácí 
ve snaze alespoň vyrovnat výrazný 

tlak, při kterém mohli sice i inka-
sovat, ale Chalupa zasáhl včas. Po 
jedovaté střele Netrdy v 82. min. 
zahrávali už svůj jedenáctý roh, ale 
vyrovnání nakonec přišlo odjinud. 
Po vtipných kombinacích trojice 
E. Smejkal, Dufek, L. Němec, 
vyslal posledně jmenovaný ostrý 
přízemní centr, který prosvištěl 
vápnem až ke vzdálenější tyči 
a F. Pokorný nezadržitelně vybo-
joval pro svůj celek alespoň bod. 
O tři minuty později mohl sebrat 
hostům i zbývající dva, po průniku 
do vápna trefil jen připravenou 
náruč Trmala.
Trenér Milan Volf: „Chlapce jsem 
před utkáním upozorňoval, že nás 
nečeká lehký soupeř a že mají 
vypustit myšlenky o jednoduchosti 
utkání z hlavy… Bohužel si moje 
slova k srdci nevzali a úvod utkání 
mé obavy jen potvrdil. Za klíčové 
považuji nucené střídání Jaroše, 
který hrál poslední dvě utkání 
výborně, a kdy jsme při jeho ošetřo-
vání dostali branku na 0:2. Pak jsme 
sice kralovali, ovšem v útoku nám 
chyběl hráč, který by míč rozehrál, 
podržel a počkal na nabíhající 
spoluhráče. Museli jsme hrát na 
risk, a tím dávali soupeři prostor 
k nebezpečným brejkům. Z jednoho 
zvýšili ve druhém poločase opět na 
rozdíl dvou branek. To s námi na 
chvilku zase zacloumalo, ale hráči 
v sobě našli morálku a podařilo se 
jim vyrovnat. Nakonec jsme mohli 
v závěru vstřelit i vítězný gól, ale 
František Pokorný zamířil střelu 
jen do náruče brankáře Trmala. 
Hráči si musí uvědomit, že žádný 
soupeř nebude jednoduchý a na 
všechna utkání se musí zodpovědně 
připravit. Jak jsem předvídal, tento 
ročník bude nesmírně vyrovnaný 
a každý může porazit každého.“
Za týden, tj. 19. 9. odjíždí Velmez 
ve 13.30 do Vyškova, kde utkání 
začíná tentokrát už v 16. 00.   -ber-
 1. RSM Hodonín 7 4 2 1 11:8 14
 2. Blansko 7 4 1 2 13:12 13
 3. Sparta Brno 7 4 1 2 8:7 13
 4. Konice 7 3 2 2 10:8 11
 5. Velké Meziříčí 7 3 2 2 9:11 11
 6. Žďár n. Sáz. 7 3 1 3 18:11 10
 7. Rosice 7 3 1 3 13:9 10
 8. Vikt. Otrokovice 7 3 1 3 15:12 10
 9. Třebíč 7 2 4 1 10:7 10
10. Vyškov 7 3 1 3  9:8 10
11. Uherský Brod 7 3 1 3  7:7 10
12. Napajedla 7 2 2 3 10:10  8
13. Pelhřimov 7 2 2 3 10:12  8
14. Vrchovina 7 2 0 5  6:9  6
15. Tasovice 7 1 3 3  9:16  6
16. DOSTA Bystrc 7 1 2 4  3:14  5

II. liga ženy
Sokol VM – Sokol Měnín 54:13 
(23:7)
Od úvodních minut mělo utkání 
jednoznačný průběh. Domácí celek 
vycházel z důrazné defenzívy, po 
rychlých brejcích si již do poloča-
su s chutí zastřílel a vybudoval si 
výrazný náskok. Ze svého tempa 
a střeleckého apetýtu hráčky ne-
polevily ani po změně stran a často 
chybující soupeřky dokonale para-
lyzovaly. Basketbalovým poměrem 
si tak připsaly povinné vítězství. 
7 m – hody 6/5:2/2, bez vyloučení.
Hrály: Panáková L., Zelníčková M., 
Lavická J. – Hrůzová J. (14), Chlub-
nová J. (10), Plachetská Zu. (7), 
Klusáčková J. (7/3), Dvořáková Š. 
(6/1), Plachetská Ji. (3), Hammerová 
T. (3), Vidláková R. (3), Mejzlíková 
K. (1). Trenér ing. Tvarůžek.

-záv-
Český pohár muži

Slavia Hradec Králové – TJ Sokol 
VM 30:26 (13:12)

Naše družstvo nastupovalo do prv-
ního pohárového utkání proti zcela 
neznámému soupeři. V úvodních 
minutách jsme nezačali moc dobře, 
když jsme nedokázali z prostoru 
křídla proměnit vyložené šance 
a naopak v obraně jsme dostali 
několik laciných branek. Soupeř 
po celé utkání předváděl trpělivou 
a účelnou házenou, která nám dělala 
problémy. Postupně jsme se snažili 
zrychlit hru dopředu, a to se vypla-
tilo. Dokázali jsme otočit nepříz-
nivý stav ve svůj prospěch (10:12). 
Jenže několik individuálních chyb 
a velmi špatná střelba znamenaly 
poločasový jednogólový náskok 
Hradce. Do druhé půle jsme nastou-
pili v pozměněné sestavě a očeká-
vali jsme zrychlení a zpřesnění naší 
hry. Začátek druhého poločasu byl 
ale podobný tomu prvnímu, kdy 
jsme opět nedokázali proměňovat 
šance a soupeř se poměrně lehce 
dostával jednoduchou kombinací 
přes naši obranu. V 19. minutě do-
kázal soupeř odskočit až na rozdíl 
6 branek (25:19), naši hráči začali 

více bojovat a stáhli jsme na rozdíl 
dvou branek (26:24). To bohužel, 
ale bylo vše, protože nás přibrzdila 
zbytečná vyloučení. Tím naše cesta 
Českým pohárem končí a bohužel 
nezopakujeme úspěch z loňského 
roku. Mrzí nás brzké vyřazení 
v poháru, ale hlavně předvedená 
hra, kdy jsme se až moc přizpůso-
bovali pomalé hře soupeře, a také 
velké množství neproměněných 
brankových příležitostí.
Vyloučení: 4:7, 7 m – hody hody: 
3/2:3:2
Sled branek: 3:0, 5:4, 8:5, 8:9, 10:12, 
13:12, 14:13, 17:15, 19:17, 22:18, 
25:19, 26:24, 27:25, 29:26, 30:26 
Sestava a branky: Kotík Libor, 
Stoklasa David – Matušík Roman 
(6), Trojan Vítězslav (4), Bezděk 
Jakub (4), Chlubna Tomáš (3), Kří-
bala Petr (3), Kaštan Jiří (2), Živic 
Pavol (2), Konečný Ladislav (1), 
Strašák Pavel (1), Kříbala Pavel, 
Necid Miloš, Šidlo Ladislav. Trenér 
Vaverka Vlastimil, zodpovědný 
vedoucí Vodák Petr.

-nav-

V Mostištích 
mají nový

tenisový kurt
Od konce srpna letošního roku 
mají obyvatelé Mostišť u Velkého 
Meziříčí nový sportovní areál. 
Tenisový kurt s umělou trávou 
a patřičným oplocením byl vy-
stavěn v těsném sousedství hřiště 
a výletiště, v prostoru mezi sádkami 
a základní školou. Sportovní klub 
podle informací na svých webových 
stánkách usiloval o vybudování 
sportoviště pro tenisty několik let. 
Až v letošním roce se jeho snaha 
úspěšně završila.

Text a foto: Iva Horká

Český pohár
Humpolec B – Velké Meziříčí 
3:7
Body VM: Řikovský 3, Bazala 2, 
Kampas 2
Havlíčkův Brod – Velké Meziříčí 
10:0
Dne 4. 9. se rozběhla nová sezona 
ve stolním tenise. Odjížděli jsme na 
první pohárové utkání do Humpol-
ce, kde jsme podle očekávání zví-
tězili. V zápase zazářil Řikovský, 
který neutrpěl žádnou porážku.
O týden později jsme jeli zase ven. 
Tentokrát nás čekal o dost silnější 

soupeř Havlíčkův Brod, hrající 
o třídu výš než my. Domácí nás 
jednoznačně přehráli a spravedlivě 
zvítězili.
Poslední kolo ve skupinách poháru 
Vysočiny se hraje dne 25. 9. Nastou-
píme doma proti Žďáru a půjde nám 
pravděpodobně o druhé postupové 
místo.
Nový ročník krajských přeborů 
startuje 2. 10. První mistrovské 
utkání hrajeme doma a přivítáme 
soupeře z Jihlavy.

-pk-
Lhotky – Rouchovany 0:10
Body Lhotky: Nevrtal, Musil, 
Rössler                              -pl-

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Radostín 1:3 (0:2)
Diváků 80. Branky: Vařílek Marek 
– Kozel Petr, Novotný Jiří, Kozel 
Josef; Rozhodčí: Mareš František, 
Tomášek Petr, Vévoda Jiří; ŽK: 
1:4.
Rad. Svratka – Bystř ice B 
4:1 (2:0)
Diváků 80. Branky: Juda Lukáš, 
Pekárek Miroslav, Dvořák Josef, 
Komínek Lukáš – Rejda Jakub; 
Rozhodčí: Stehlík Rudolf, Stratený 
Michal; ŽK: 2:2.
Nedvědice – V. Bíteš B 3:1 (2:1)
Diváků 100. Branky: Havlíček Mi-
chal, Pospíšil Jan, Prudký Zdeněk 
– Suchý Oldřich; Rozhodčí: Žilka 
Jan, Novák Vladimír; ŽK: 2:2.
Ujčov – Nová Ves B 3:0 (0:0)
Diváků 140. Branky: Richtr Tomáš, 
Zbořil Aleš, Dvořáček Michal; 
Rozhodčí: Vévoda Jiř í, Mareš 
František; ŽK: 1:1.
Svratka – Vír 3:2 (1:0)
Diváků 100. Branky: Maštalířský 
Filip 2, Mládek Jan – Řehoř Karel, 

Borový Miroslav; Rozhodčí: Naho-
dil Petr, Stehlík Rudolf, Soukupová 
Věra; ŽK: 3:3.
Bobrová – Bory 0:1 (0:0)
Diváků 50. Branky: Zikmu nd To-
máš; Rozhodčí: Porupka František, 
Mareš František, Budán Jan; ŽK: 
2:3; ČK: 0:1.
D. Rožínka – Rovečné 0:1 (0:1)
Diváků 50. Branky: Šoukal Ladi-
slav; Rozhodčí: Soukup Jiří, Souku-
pová Věra; ŽK: 1:4; ČK: 0:1.
 1. Radostín 5 5 0 0 19:5 15
 2. Bory 5 4 0 1 13:6 12
 3. Bobrová 5 4 0 1 7:3 12
 4. Nedvědice 5 3 0 2 16:10 9
 5. Rad. Svratka 5 2 2 1 17:14 8
 6. Bystřice B 5 3 0 2 12:9 7
 7. Svratka 5 2 0 3 10:12 6
 8. Vír 5 2 0 3 9:17 6
 9. Ujčov 5 1 2 2 8:8 5
10. Nová Ves B 5 1 1 3 11:14 5
11. D. Rožínka 5 1 1 3 9:8 4
12. O. Bítýška 5 1 1 3 6:10 4
13. Rovečné 5 1 1 3 3:13 4
14. V. Bíteš B 5 0 2 3 7:18 2

Zdroj: www.fotbal.cz

O víkendu 11.–12. 9. 2010 se v Kla-
tovech konalo Mistrovství České 
republiky mládeže v rapid šachu, 
na kterém se Vítek Kratochvíl 
v kategorii H12 umístil na 9. místě. 
Zároveň se v Havlíčkově Brodě 
konalo Mistrovství České republiky 
juniorů v rapid šachu, kterého se 
zúčastnil Vítkův starší bratr Josef. 
Josef se umístil na krásném druhém 
místě v kategoriích H18 a H20.  -jk-

HHK VM doma 
proti Velké Bíteši

18. 9. od 17.30 hodin
V sobotu vstoupí do přípravy 
A družstvo mužů Horáckého 
hokejového klubu. Soupeřem 

mu bude tým HC Spartak 
Velká Bíteš. První přípravné 

utkání začíná v sobotu 18. 
září v 17.30 hodin na našem 

zimním stadionu.

Středisko ekologické výchovy 
Ostrůvek
zve všechny malé i velké nadšen-
ce, kteří rádi poznávají přírodu ze 
sedla kola na
Cyklovýlet za krásami 
Velkomeziříčska.
V sobotu 18. září 2010. Sraz ve 
14 hodin před ostrůvkem. Trasa: 
Balinské údolí – Baliny – Rohy 
– Nesměřské údolí (22 km). Co 
s sebou? Kolo v dobrém technic-
kém stavu, sportovní oblečení, 
pití, něco k zakousnutí, děti do 
18 let cyklistickou přilbu. Akce se 
koná v rámci Evropského týdne 
mobility, podporuje ji město Velké 
Meziříčí v rámci programu Zdravé 
město.

So 18. 9. 14.30–16.00
Ne 19. 9. 14.00–15.30
So 25. 9. 14.30–16.00
Ne 26. 9. 13.45–15.15
Po 27. 9. 10.00–11.30
St 29. 9. 10.00–11.30
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 
10 Kč

Kynologické cvičiště AD 
Astra Dolní Heřmanice ve 

spolupráci s Městským psím 
útulkem Velké Meziříčí po-
řádají charitativní akci – trek 

i se psem

Bludička cup 
2010

19. září 2010 na Fajtově 
kopci od 9 hodin

Trasy pěší, cyklistické, kolo-
běžecké na 10, 30 a 50 km

Výtěžek z akce bude věnován 
na opravy v městském psím 

útulku.


