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POHODOVÉ LETNÍ CENY
SENCOR SLT3226 LCD TV 82 cm, USB 5.990
PANASONIC TX-L32C3E LCD TV 82 cm 6.990
LG 32LK340 LCD TV 82 cm 6.990
PANASONIC TX-P42G30 NeoPlazma, 107 cm, net 17.490
NOKIA 1616 GSM telefon 790
Karta VÝMĚNA SKYLINK, dobíjení balíčků SKYLINK

13. července 2011 Ročník XXII. číslo 27 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919

Zahradní centrum 
v Budišově
Ing. Ladislav Molnár

Od 12. do 16. července 2011
Tel.: 568 875 403, 736 484 435.

Otevřeno: po–pá 9–17 hodin,
So 8–12 hodin

Letní prodejní 
výstava trvalek 

a okrasných trav

Velkomeziříčsko 
o prázdninách

Vážení čtenáři, o prázdninách 
vycházíme opět jako čtrnácti-
deník (z důvodu čerpání řádné 
dovolené). 
Příští číslo vyjde 27. červen-
ce. V srpnu pak 10. a 24. Uzá-
věrky budou jako vždy v před-
cházející pátky ve 14 hodin. 
V září budeme vycházet zase 
pravidelně každou středu.

Chatujte opět 
se starostou

Další chatování se starostou 
města Velké Meziříčí Rado-
vanem Necidem se uskuteční 
ve čtvrtek 21. července 2011 
od 16 do 17.30 hodin.

Výstava Tanec 
života v knihách 
Jakuba Demla

Vernisáž se koná v pátek 
22. července 2011 na zámku 
od 17.30. Výstava potrvá do 
18. 9.

Kostýmované 
prohlídky 
na zámku

Návštěvníci velkomeziříčské-
ho zámku se o víkendu 23. 
a 24 července 2011 mohou 
těšit na netradiční prohlídku, 
kdy běžný výklad nahradí 
historický příběh, který bude 
rozdělen do jednotlivých diva-
delních scének. Otevřeno bude 
od 9 do 17 hodin.

Jaroslav Svěcený 
vystoupí v kostele
V kostele svatého Mikuláše 
ve Velkém Meziříčí vystoupí 
v neděli 17. července 2011 od 
20 hodin známý český hous-
lista Jaroslav Svěcený a cem-
balistka Jitka Navrátilová. 

6 tet zahraje 
na Fajtově kopci
Vokální seskupení 6 tet s do-
provodnou kapelou bude kon-
certovat pod letní oblohou 
ve skiareálu na Fajtově kopci 
ve Velkém Meziříčí v neděli 
17. července od 17 hodin. 
Vystoupení se koná za každé-
ho počasí.

Více informací o kulturních 
akcích najdete na stranách 
7 a 8.

Připravila: Iva Horká

Hasiči zasahovali 
u stovky případů
v důsledku bouřek 

Vysočinu zasáhly bouřky do-
provázené silným větrem. První 
výjezdy HZS zaznamenaly po 
druhé hodině ranní 10. 7. až do 
dopoledních hodin hasiči odstraňo-
vali následky bouřky. Celkem byly 
jednotky požární ochrany vyslány 
k více než stovce událostí. 

Nejvíce bouřky postihly Jihlav-
sko (37 událostí), Třebíčsko (34) 
a Žďársko (33). Nejméně zasaženo 
bylo Pelhř imovsko (1 událost) 
a Havlíčkobrodsko (3 události). 

Nejčastěji hasiči odstraňovali 
popadané stromy z komunikací. 
Výjimkou ale také nebylo čerpání 
vody ze zatopených sklepů rodin-
ných domů, nebo odstraňování 
bahna ze silnic. Všechny události 
se obešly bez zranění osob. 

Druhá vlna bouřek přišla z nedě-
le na pondělí 11. 7. 

-pem, red-

Křižanovští sepsali petici 
za zachování rehabilitace

Čtyři sta patnáct podpisů na šestnácti arších se sešlo pod peticí Křiža-
novských za zachování fyzioterapeutické péče v městysu. „Nyní jsme pe-
tici i s průvodním dopisem odeslali do Všeobecné zdravotní pojišťovny do 
Prahy i veřejnému ochránci práv do Brna,“ uvádí křižanovská starostka 
Marie Smejkalová. Služba rehabilitace na tamním zdravotním středisku je 
ohrožena. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž jako jediná ze zdravotních 
pojišťoven nepodepsala smlouvu pro další trvání této péče v městysu, 
takže by měla k srpnu skončit. V Křižanově přitom fungovala po mnoho 
let, a to nejen pro tamní občany, ale i pro mnoho dalších z okolních spádo-
vých obcí. Městys na službu svým občanům navíc přispíval ročně částkou 
30 tisíc korun, což je nájem za rehabilitační místnost vybavenou lehátkem 
a dalším zařízením.                                                   Martina Strnadová

V rámci řešení dopravní obslužnosti v kraji Vy-
sočina došlo ke zrušení některých velmi ztrátových 
linek. Všechny navrhované spoje zástupci krajského 
odboru dopravy a silničního hospodářství předem 
projednali s dotčenými městy a obcemi v únoru ve 
Velkém Meziříčí. 

Šlo o spoje, jejichž tržby byly nižší než tři koruny. 
Tímto způsobem bylo od 12. června 2011 zrušeno i ranní 
spojení z Velkého Meziříčí do Jihlavy, tedy linka číslo 
760421 a konkrétně spoj č. 4. 

To přineslo značné komplikace cestujícím, kteří 
denně dojíždějí z Velkého Meziříčí do Jihlavy pra-
covat. Stěžovali si proto na velkomeziříčské radnici, 
která věc projednala s krajem. Ten problém konzul-
toval s dopravcem ICOM transport a výsledkem je, 
že spoje č. 4 a 23 budou od 18. července 2011 znovu 

Na koupališti lze zkusit zumbu, 
tetování i aquazorbing

Letní koupaliště na Paloukách ve Velkém Meziříčí láká návštěvníky 
nejen na možnost zaplavat si v čisté vodě, či se sklouznout na tobogánu. 
Během prázdninových měsíců přibudou i některé zajímavé novinky. Ne 
všechny se týkají vodních radovánek. 

Například 9. srpna od 14 do 16 hodin si všichni zájemci mohou přijít 
zacvičit dnes tolik populární zumbu. Někdo se jí zúčastnil již 9. července, 
kdy stejná akce proběhla poprvé.

O letních prázdninách se budou moci návštěvníci koupaliště také 
nechat tetovat. Ale ne natrvalo – půjde totiž o techniku air brush, což je 
v podstatě malování na tělo lihovými barvami. Vydrží zhruba čtyři až 
šest dní a vyzkoušet je může každý včetně dětí.

Mimoto lze v červenci a srpnu narazit na koupališti i na adrenalinovou 
atrakci z oblasti outdoorových aktivit, a to na aquazorbing. Jde o chůzi 
po vodní hladině, kterou můžete okusit ve velkém nafouknutém balonu. 
Pro tuto atrakci bude vyhrazena část bazénu. „Řešili jsme také možné 
připomínky, náměty nebo i stížnosti ze strany návštěvníků kvůli tomu, že 
je plavání omezováno,“ podotýká k tomu starosta Radovan Necid, jelikož 
rada města pronájmy koupaliště pro tyto letní akce schvalovala. Podle něj 
v případě, že by negativní reakce návštěvníků koupaliště převážily nad 
pozitivními, má ředitel technických služeb možnost smlouvu s provozo-
vatelem atrakce vypovědět.

Turniketový systém byl ztrátový
Někteří návštěvníci se také ptají, proč zmizely turnikety u vstupu 

na letní koupaliště, které technické služby zavedly v loňské sezoně 
na zkoušku. Díky nim si každý mohl zaplatit vstup na dobu časově 
přesně vymezenou, což se lidem zamlouvalo. Dokonce i návštěvnost 
se v důsledku toho mírně zvýšila. Ovšem co se týče fi nancí, bylo tomu 
přesně naopak, neboť zájemci o koupání právě nejčastěji platili vstup 
třeba jen na hodinu a peněz do 
pokladny koupaliště šlo výrazně 
méně. Podle ředitele technických 
služeb Jaroslava Mynáře kromě 
podstatného snížení tržeb přinesly 
turnikety i výrazné zvýšení nákla-
dů. Neboť náklady na zapůjčení 
turniketů a zakoupení potřebného 
softwaru jsou vysoké a musely by 
se ve fi nále odrazit i ve zvýšení 
ceny krátkodobých návštěv. Proto 
se vedení společnosti rozhodlo 
vrátit se k původnímu systému 
vstupného.

Martina Strnadová

Na soutoku řek Balinky a Osla-
vy ve Velkém Meziříčí byl 28. 
června 2011 poklepán základní 
kámen stavby druhé etapy Projektu 
ochrany vod povodí řeky Dyje. Jde 
o rozsáhlou akci za více než jednu 
miliardu korun, která zasahuje čtyři 
regiony – Blanensko, Jihlavsko, 
Třebíčsko a Žďársko. Její fi nanco-
vání je zajištěno v rámci Operač-
ního programu životní prostředí 
2007–2013 ze 72,7 % Evropskou 
unií, ze 4,3 % Státním fondem 
životního prostředí ČR a ze zbývají-
cích 23 % regionálními svazky měst 
a obcí. Řeší opatření ke snížení 
znečištění povrchových a odpad-
ních vod zejména v kraji Vysočina 
a částečně i v Jihomoravském.

Slavnostní zahájení projektu 
pořádal hlavní investor stavby Svaz 
vodovodů a kanalizací měst a obcí 
(Svaz VKMO) a sezval k němu 
zástupce Ministerstva životního 
prostředí ČR, zúčastněných regi-
onálních svazků, dodavatelských 
fi rem a samozřejmě i krajů, měst 
a obcí spolu s dalšími hosty. Volba 
při výběru umístění základního 
kamene stavby padla na Velké 
Meziříčí. Jeho dílčí podíl na celém 
projektu je totiž největší. 

Starosta města Radovan Necid 
proto měl tu čest uvítat všechny zú-
častněné hosty v sále Jupiter clubu: 
„Velké Meziříčí je pro dnešní den 
dobrým místem. Naše dvě řeky, kte-
ré se ve městě potkávají, byly kdysi 
pestrobarevné. A nebyly to žádné 
barvy, které lze vidět běžně v pří-
rodě. Stačilo ovšem pár let a místo 

provozovány ve stejném čase, jako před zrušením. 
„Podle údajů poskytnutých dopravcem byl spoj 

č. 23 značně ztrátový. Proto bylo přikročeno k jeho 
vyjmutí ze základní dopravní obslužnosti kraje Vyso-
čina. Předmětný spoj byl veden pouze v části vedení 
spoje č. 4., který byl zrušen dopravcem, jakožto spoj 
párový v rámci oběhu vozidel. Následkem toho došlo 
k narušení spojení mezi městy Jihlava – Velké Meziříčí 
v ranních hodinách,“ vysvětlil celý problém Jan Němec 
z oddělení správy komunikací odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství krajského úřadu kraje Vysočina.
Linka 760421, spoj č. 23 tedy bude znovu jezdit ve 
4.15 z Měřína do Velkého Meziříčí (4.25) a spoj č. 4 
ve 4.25 z Velkého Meziříčí do Měřína (4.43) a odtud 
dál do Jihlavy.

Martina Strnadová 

Autobusové spojení do Jihlavy bude obnoveno

takových barev dnes na soutoku 
můžete vidět vodní ptáky s mláďaty, 
pstruhy, vážky… Je to změna, která 
chtěla jen méně lhostejnosti, více 
odpovědnosti, trochu tvrdé práce 
a hlavně dostatek peněz. Právě 
Velké Meziříčí jich do nového pro-
jektu vkládá nejvíc. S projektem, 

Projekt ochrany vod za více než miliardu korun 
byl slavnostně zahájen ve Velkém Meziříčí

inženýrskou činností, finančním 
příspěvkem včetně správy stavby 
to pro město činí téměř 100 milionů 
korun.“ Což potvrdila i senátorka 
Dagmar Zvěřinová a připomněla 
více než padesátiprocentní podíl 
samotného žďárského svazku, jehož 
je předsedkyní. 

„Realizací projektu bude možno 
postupně naplňovat evropskou 
rámcovou směrnici o čištění měst-
ských odpadních vod,“ zdůraznila 
význam akce Hana Randová z od-
boru ochrany vod ministerstva 
životního prostředí. 

„V oboru vodovodů a kanalizací 

není obvyklé, že vlastníci vodo-
hospodářské infrastruktury do ní 
s úspěchem investují jednotky mi-
liard korun za několik posledních 
let. Není to jednoduché, neboť je 
lepší neinvestovat. Je to z hlediska 
komunální politiky líbivější. Neměli 
bychom rozkopané chodníky a ko-
munikace a ve fi nále ani vyšší vodné 
a stočné. Takže je třeba si toho 
vážit,“ uzavřel slavnostní zahájení 
stavby projektu za provozovatele 
Miroslav Klos, generální ředitel 
Vodárenské a. s.

Projekt ochrany vod povodí 
řeky Dyje II navazuje na první 
etapu, jež byla schválena Evropskou 
komisí již v roce 2002 a úspěšně 
dokončena v roce 2007 za více než 
43 milionů EUR. Příprava druhé 
etapy projektu byla zahájena rok 
poté a v roce 2009 se na ni Svazu 
VKMO z Evropské unie a Státního 
fondu životního prostředí podařilo 
získat podporu.  Sestává z 11 dílčích 
podprojektů, které řeší vybudování 
jedné nové čistírny odpadních vod 
(ČOV) o kapacitě 1 800 EO ve Vla-
dislavi, rekonstrukci a intenzifi kaci 
tří dalších ČOV. Tím se jejich kapa-
cita zvýší o 5 543 EO na celkových 
25 510 EO, a to ve Velkém Meziříčí, 
Moravském Krumlově a v Boskovi-
cích-Hrádkově. 

Dále dojde k výstavbě více 
než 53 km nové a k rekonstrukci 
20,5 km nevyhovující kanalizace.  
Novou kanalizací tak bude napoje-
no 4 198 EO. Díl stavby pak zaujímá 
i rekonstrukce 2,5 km vodovodu.

Martina Strnadová
Poklepání základního kamene Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje II ve Velkém Meziříčí. 

Foto: Martina Strnadová

Dnes
Celostránková 

prezentace 
Horáckého 

autodružstva 
na straně 5.
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Zprávy z jednání Rady města 
Velké Meziříčí ze dne 29. 6. 2011

Rada města schválila:
● návrh „Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni“ 

mezi povinným – fi rmou ENDIS, a. s., Velké Meziříčí a oprávněným 
– městem Velké Meziříčí na užívání mostu přes řeku Oslavu

● uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Poštovní 
552/8 ve Velkém Meziříčí – Charita

● uzavření smlouvy o provádění auditorské činnosti – přezkoumání 
hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2011 se společností HB 
AUDITING, s. r. o., se sídlem Žďár nad Sázavou

● rozpočtové opatření: zdroj: 80 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství 
m. č. Lhotky
rozdělení: 80 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace Lhotky – 
Fajtův kopec

● rozpočtové opatření: zdroj: 400 tis. Kč – § 3412 stavební úpravy hřiště 
v m. č. Olší nad Oslavou, rozdělení: 400 tis. Kč – § 3111 náklady 
hrazené městem – výměna oken a dveří v Mateřské škole Olší nad 
Oslavou

● rozpočtové opatření: zdroj: 20 tis. Kč – § 3412 stavební úpravy hřiště 
v m. č. Olší nad Oslavou, rozdělení: 20 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené 
městem – projekt vytápění v Mateřské škole Olší nad Oslavou

● rozpočtové opatření: zdroj: 80 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště, 
rozdělení: 80 tis. Kč – § 2321 poradenská činnost a místní stavební 
dozor při stavbě kanalizace Mostiště

● rozpočtové opatření: zdroj: 21 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 21 tis. Kč – § 6171 místní správa – nákup 10 obrazů za účelem 
výzdoby interiéru radnice

● smlouvu o podnájmu části koupaliště s TOP 09 Velké Meziříčí, pro 
cvičení zumba

● smlouvu o podnájmu části areálu Letního koupaliště Palouky pro 
Petera Harčiarika za účelem provozování aquazorbingu

● smlouvu o podnájmu části areálu Letního koupaliště Palouky pro 
Evu Horkou za účelem provozování airbrush tetování

Rada města souhlasila:
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3967 na 

Fajtově kopci pod dálnicí za účelem umístění reklamního panelu. 
Po uplynutí zákonné lhůty budou Radou města stanoveny podmínky 
tohoto pronájmu

● ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
s přijetím účelově určených darů pro: 1. Městskou knihovnu Velké 
Meziříčí – žádost ze dne 23. 6. 2011 2. Základní školu Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13 – žádost ze dne 10. 5. 2011 3. Základní školu Velké 
Meziříčí, Oslavická 1800/20 – žádost ze dne 15. 4. 2011 4. Základní 
školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace – žádosti 
ze dne 13. 6. 2011

● se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v budově Základ-
ní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 o výměře 21 m2 za účelem 
provozování občerstvení pro žáky a učitele školy od 1. 9. 2011

● s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Strmá
● se zapojením transferů účelově určených, přijatých v květnu a červnu 

2011 do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:
částka v Kč  poskytovatel přijetí  účel
  fi nančních prostředků
1.525.000 min. fi nancí květen 2011 část. kompenza-
   ce snížení přísp. 
   na výk. st. sprá-
   vy v r. 2011
1.270.000 min. kultury červen 2011 na obnovu nem. 
   kult. památek na 
   území Města 
   VM
150.963,46 Kraj Vysočina červen 2011 projekt reg. č.
   CZ.07/1.1.01/
   01.0065
   – proplacení 8. 
   žádosti o platbu 
   – pro ZŠ Soko-
   lovská (ZM 
   21. 6. 2011)
400.385 min. zemědělství červen 2011 na činnost odb. 
   les. hospodáře 
   za období 
   I. čtvrtletí 2011
201.330 Kraj Vysočina červen 2011 dar na zájmové 
   a sportovní akti-
   vity škol
303.492 Kraj Vysočina červen 2011 dotace na soci-
   álně právní 
   ochranu dětí

● s uzavřením náměstí dne 3. 9. 2011 z důvodu konání soutěže 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně takto: od 6 hodin uzavření průjezdu spodní 
cestou z důvodu stavby pódia, od 14.30 hodin uzavření náměstí, od 
15 hodin zahájení programu, obnovení provozu v neděli v 5 hodin, 
program akce bude ukončen do 24 hodin, následuje úklid

Rada města vydala:
● nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011, kterým se vyhlašuje záměr 

zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území Lesního 
hospodářského celku Náměšť nad Oslavou a Tasov pro lesní majetky 
nacházející se v katastrálních územích Bezděkov u Velké Bíteše, 
Březí u Osové Bítýšky, Březka u Velké Bíteše, Březské, Heřmanov 
u Křižanova, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké 
Bíteše, Kadolec, Košíkov, Křoví, Ludvíkov u Velké Bíteše, Milešín, 
Nová Ves u Heřmanova, Nové Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov 
u Křižanova, Osová, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, 
Tasov, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov u Osové Bítýšky a Záblatí u Osové 
Bítýšky.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Díky nové elektronické službě na 
webových stránkách města Velké 
Meziříčí lidé přímo z domova zjistí, 
zda najdou požadovaného úředníka 
na svém pracovišti na radnici. Stačí 
zadat do adresního řádku www.
mestovm.cz a poté kliknout na 
kontakty v pravém horním rohu 
stránky. Rozbalí se jmenný telefonní 
seznam pracovníků městského úřa-
du s ikonkou panáčka před každým 
jménem. Je-li žlutá, úředník je na 
svém pracovišti přítomen. Je-li však 
šedá, hledali byste jej zbytečně, 
neboť může být na služební cestě, 
na dovolené či třeba u lékaře.

Aplikace o přítomnosti pracov-
níků městského úřadu na pracovišti 
vychází z intranetu, z elektronické-
ho docházkového systému, kam se 
všichni při příchodu do práce zaevi-
dují stejně, jako když své pracoviště 
opouštějí. Město na ni získalo evrop-
skou dotaci. „Je to další užitečná 

věc. Někdy lidé opravdu potřebují 
hovořit vyloženě s daným pracov-
níkem, neboť ne všichni na úřadu 
jsou zastupitelní,“ popisuje starosta 
Radovan Necid výhody nové služby 
občanům. Podobná funguje třeba 
i na stránkách kraje Vysočina.

„Věřím, že jde o další zprůhled-
nění správy města, a doufám, že 
to občané ocení,“ dodává ještě 
starosta. Podle něj je služba dalším 
krokem k vytvoření otevřené radni-
ce, k tomu, aby občané měli o práci 
úřadu co nejvíce informací. Právě 
proto na webu města fungují třeba 
elektronická kniha přání a stížností 
či online přenosy z jednání zastu-
pitelstva města, nedávno proběhl 
první chat se starostou. „Web je 
výborný nástroj pro budování ote-
vřené radnice. Chci jeho využívání 
ještě posílit a další novinky připra-
vuji na podzim,“ přislíbil Necid.

Martina Strnadová

Žlutý panáček napoví, 
zda je úředník radnice v práci

Lidé chtějí přechod u Alpy. 
Bude zařazen do plánu

Chodci žádají přechod přes silnici na Hornoměstské ulici – u Alpy – ve 
Velkém Meziříčí.

Radní s nimi souhlasí. Zadali proto odborům výstavby a dopravy 
městského úřadu, aby vyčíslily fi nanční náklady, neboť možností je víc. 
„Bylo by to dobré nejen pro zaměstnance Alpy, ale i pro ostatní,“ říká 
starosta Radovan Necid a dodává, „zařadíme investici do plánu na příští 
období. Nevím, zda to zrealizujeme v roce 2012, či 2013.“

Vedení města nechce přechod pro chodce s ostrůvkem. I bez něj se však 
náklady na jeho zřízení mohou vyšplhat ke čtyřem stům tisícům korun. 
Komunikace ve zhruba devítimetrové šíři musí být stažena výběhy pro 
chodce i pro vozíčkáře. Dále je nutné přechod doplnit osvětlením a prvky 
pro nevidomé. „Žádostí o přechody ve městě je víc. Který upřednostníme? 
Všechno je to samozřejmě o penězích,“ podotýká starosta. Po poradě 
s bezpečnostní komisí tedy dojde k postupné realizaci přechodů stejně 
jako dalších nutných akcí.

Město má například vypracovaný i plán oprav chodníků a komunika-
cí, které také nelze z fi nančních důvodů provést hned, stejně jako třeba 
zastřešení autobusových zastávek.

Velké Meziříčí také navštívil pracovník žďárského dopravního in-
spektorátu, který spolu se zaměstnancem zdejšího odboru dopravy projel 
a zmapoval město. „Nafotili, co je kde špatně z pohledu dopravního in-
spektorátu. Takže my půjdeme od nejhorších případů po ty méně závažné,“ 
uzavírá Necid s tím, že postupně budou všechny závady odstraněny.

Martina Strnadová

Druhá etapa Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje byla slavnostně 
zahájena koncem června ve Velkém Meziříčí. Jde o intenzifi kace čistíren 
odpadních vod a výstavbu kanalizací na Blanensku, Jihlavsku, Třebíčsku 
a Žďársku. Práce na nich nejen u nás, ale i v ostatních zúčastněných městech 
a obcích probíhají již od letošního března tak, aby do června 2013 byly ho-
tovy. Ve žďárském regionu, který má na obrovském projektu přesahujícím 
miliardu korun více než padesátiprocentní podíl, jsou dodavateli stavby 
Unistav na Velkomeziříčsku a Chemkostav na Novoměstsku. Ti byli vybráni 
až ve druhém kole výběrového řízení. „Bylo vysoutěženo mezi 55–60 % pů-
vodní rozpočtové ceny. To klade veliké nároky na správce stavby, na jednot-
livé investory a další účastníky, aby si kvalitu provedených prací, materiál 
a další záležitosti v patřičné míře uhlídali,“ uvedl Ivo Rohovský, jednatel 
hlavního investora Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí (Svaz VKMO).

Pro samotné Velké Meziříčí akce představuje fi nanční náklady téměř 
100 milionů korun. Probíhá zde intenzifi kace čistírny odpadních vod 
na 22 300 EO a současně i výstavba chybějící kanalizace v délce 2 km. 
Kanalizace se buduje navíc i v Mostištích (6,7 km) a v Oslavici (6,5 km). 
Podle sdělení prokuristy Svazu VKMO Josefa Guta je v současné době 
profi nancováno již 20 procent celkových nákladů a na Žďársku pak 
13 procent. „Spodní hranice byla dle harmonogramu 10 %, tedy jsme 
v předstihu,“ dodal ještě. Akce je fi nancována ze 77 procent z fondů EU 
a státního a třiadvaceti procenty se podílí členské svazky potažmo města 
a obce. Jak připomněl Ivo Rohovský, v současné chvíli však zatím není 
z dotačních titulů uvolněna ještě ani koruna a členské svazky tak pomalu 
budou mít profi nancován svůj vlastní podíl.
Rekonstrukce čistírny probíhá za provozu, 

ale kvalita vody tím není ovlivněna
„Co se týče kanalizace, tam se práce velmi dobře rozeběhly. Ale to 

platí i o čistírně odpadních vod, podotýkám, že jde o její intenzifi kaci 
a rozšíření za provozu. Což je velice náročné pro dodavatele, aby 
skloubil práce a samotný provoz,“ připomněla předsedkyně žďárského 
svazku a současně senátorka Dagmar Zvěřinová. Stará technologie čis-
tírny odpadních vod ve Velkém Meziříčí v podstatě bude demontována 
a nahrazena zcela novou.

„Jde o to, aby výsledný čisticí efekt byl v souladu s evropskou a českou 
legislativou z hlediska odstraňování nutrientů. Rekonstrukce je poměr-
ně složitý proces, při němž je zejména kladen důraz na to, aby čistírna 
v každém okamžiku byla schopna dostát svým povinnostem podle vodo-
právního povolení,“ zdůraznil generální ředitel Vodárenské a. s. Miroslav 
Klos a dodal, že je to celé o fázování prací a o důsledném dodržování 

Pátráli po muži
Policistům bylo 11. 7. 2011 před 

půl 6 hodinou nahlášeno podezření 
na utonulou osobu u Rajhradského 
rybníka u Velké Bíteše. Skupinka 
osob začala v ráno postrádat 34le-
tého kamaráda. Jeho věci byly nale-
zeny na břehu rybníka. Na místo se 
byli přivoláni potápěči i hasiči, kteří 
po muži pátrali. V dopoledních ho-
dinách byl muž nalezen utonulý.

Řídil pod vlivem 
alkoholu

Dvacetiletý muž je podezřelý 
ze spáchání přestupku proti bez-
pečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích. Toho se 
dopustil 9. 7. 2011, když řídil osobní 
automobil. Před 8. hodinou byl na 
ulici Vrchovecká ve Velkém Mezi-
říčí kontrolován policejní hlídkou. 
Dechová zkouška u něj odhalila 
0,89 promile.                        -PČR-

harmonogramu dodavatelem stavby. Občané se proto nemusejí obávat, že 
by se během rekonstrukčních prací zhoršila kvalita dodávané pitné vody. 
Nebude-li porušena technologická kázeň, nemělo by dojít ani k žádnému 
incidentu. Podle Klose má VAS, coby provozní společnost, s podobnými 
akcemi svoje zkušenosti a stejně i dodavatelské stavební fi rmy nejsou ve 
vodohospodářské branži žádnými nováčky.

Některé občany stavební práce obtěžují
Rekonstrukce čistírny a výstavba kanalizace je natolik rozsáhlá akce, 

že se neobejde zcela bez stížností občanů. „Ale většinou jsou podnětné. 
Občané mají tendenci zeptat se svého starosty, jak to vypadá a proč to 
tak je,“ podotkla Dagmar Zvěřinová. Což velkomeziříčský starosta Ra-
dovan Necid potvrdil: „Ano, setkáváme se s tlakem od občanů. Dotazy 
a stížnosti směřují v prvé řadě na nás. Polovina z nich jsou naprosto 
neopodstatněné věci, které se dají vyjasnit vysvětlením, na druhé straně 
jsou i věci, které je potřeba řešit. A my to děláme ve spolupráci se sta-
vebním dozorem, na setkáních, která organizujeme každý měsíc.“ Podle 
starosty se nejzávažnější problémy týkají majetkoprávních věcí. Pak jde 
o takové stížnosti či dotazy, jako třeba proč fi rma nedělá už od šesti ráno, 
proč dělá, nebo nedělá v sobotu a podobně. Přes léto pak lidem vadí asi 
nejvíc prach. „Ještě víc však budeme omezovat lidi až ve chvíli, kdy bude 
docházet k přepojování jejich přípojek na novou kanalizaci, nebo na re-
konstruovanou kanalizaci. Půjde o větší zasahování do jejich soukromí, 
předzahrádek, vjezdů apod.,“ připomněl ještě Ivo Rohovský.

Podle zákona tam, kde je vybudována kanalizace, jsou občané povinni 
se připojit, ať už se jim to líbí, či nelíbí. Jinak hrozí sankce či stavební 
uzávěra. Pro město by to mohlo znamenat i to, že by nedostalo dotaci. 
„Což by pro nás bylo smrtící,“ podotkl k tomu Necid a dodal, že oproti 
první etapě projektu Dyje mají nyní občané výhodu v tom, že Svaz VKMO 
jako investor pro ně zaplatil projektovou dokumentaci přípojky včetně 
výstavby části přípojky, která povede ve veřejné části pozemku.

Vodné a stočné bude dražší
Nejen kvůli dvěma etapám Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje, 

ale i z důvodu desetiletého plánu obnovy vodovodů a kanalizací ve fi nále 
podraží vodné i stočné. Aby bylo možno vodohospodářskou infrastruk-
turu udržet a nadále ji budovat, voda by musela stát 100 korun za kubík, 
shodli se zástupci svazku vodovodů a kanalizací. „Ale dnes nemůžeme 
mít vodu za stovku, protože sociálně únosná míra je 79 korun za kubík,“ 
připomněla Dagmar Zvěřinová. Podle podmínek dotace na projekt může 
nárůst ceny vodného a stočného ročně činit maximálně pět procent plus 
infl ace a DPH.                                                          Martina Strnadová

V projektu ochrany vod na Žďársku je 
profi nancováno již 13 procent

V pátek 8. července 2011 v 10.34 došlo na ulici Kpt. 
Jaroše ve Velké Bíteši k dopravní nehodě kamionu. Na 
místo vyjela jednotka HZS PS Velká Bíteš a SDH Velká 
Bíteš. Policie ČR řídila dopravu. Při dopravní nehodě 
došlo k zahoření, které bylo zlikvidováno před příjez-
dem jednotek a k proražení nádrže a rozlití 200 litrů 

motorové nafty. Jednotky prováděly likvidaci pomocí 
sorbentu. Nehoda se obešla bez zranění, požárem ško-
da nevznikla. Likvidačních prací se účastnily také dva 
vyprošťovací automobily Silniční a odtahové služby 
Moravskoslezská, s. r. o. Brno-Velká Bíteš.

David Dvořáček, foto: archiv SDH

Z havarovaného kamionu vyteklo 200 litrů nafty
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Soutěž Obec přátelská rodině. 
Loni uspěly Třebíč a Hrotovice,

letos mají šanci další města a obce
Více než pět milionů korun má i letos připraveno Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR pro města a obce, které podporují rodiny svých 
obyvatel. Počtvrté proto vyhlásilo soutěž Obec přátelská rodině, která 
představuje šanci na umístění pro malé obce i větší města, protože se 
soutěží v šesti velikostních kategoriích. „V loňském roce díky svým pro-
rodinným aktivitám získaly fi nanční ocenění Třebíč a Hrotovice. Letos 
soutěžní formulář přijímá vyhlašovatel až do konce července. Města i obce 
mají proto ještě dostatek času pochlubit se svými aktivitami a zařadit se 
mezi oceněné,“ připomíná Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast 
regionálního rozvoje.

Cílem soutěže je motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi 
a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit. Soutěž hodnotí, jak 
se v různých místech republiky vychází vstříc dětem, jejich rodičům 
a prarodičům. „Pokud se tedy ve vaší obci daří realizovat zajímavé akce 
pro rodiny, vytvářet pro ně bezpečné prostředí, poskytovat jim fi nanční 
příspěvky nebo služby a dalšími rozmanitými způsoby je podporovat, 
přihlaste se do soutěže. Máte jedinečnou příležitost získat fi nanční 
odměnu v podobě neinvestiční dotace,“ doplňuje Martin Hyský s tím, 
že kompletní podmínky soutěže včetně soutěžního formuláře najdou 
starostové na www.obecpratelskarodine.cz.

Jak se uvádí na stránkách soutěže, účast si lze zajistit pečlivým vy-
plněním soutěžního formuláře čili přihlášky, která obsahuje dotazník 
o prorodinných aktivitách obce, města nebo městské části/městského ob-
vodu. V soutěžním formuláři je potřeba přesně specifi kovat, které uvedené 
aktivity a opatření jsou realizovány obcí, a pokud je zde spolupráce obce 
s jiným subjektem, podíl obce na dané aktivitě/opatření. Komise v každé 
velikostní kategorii vybírá několik nejlepších obcí, které poté hodnotitelé 
navštíví osobně a přesvědčí se o kvalitě prezentovaných aktivit. Obce na 
prvním, druhém a třetím místě v každé velikostní kategorii se mohou 
těšit na fi nanční odměnu, zviditelnění a medializaci obce, zvýšení prestiže 
i spokojenosti svých obyvatel.

V roce 2011 se uskuteční již 4. ročník soutěže. Vyhlašovatelem čtvr-
tého ročníku je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise 
pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center 
v ČR.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina (s využitím materiálů MPSV)

Zatímco vlastivědná tematika je 
soustředěna jen do Velkého Mezi-
říčí, není tomu tak u genealogie, 
kde se zájemcům přednáší hlavně 
metodika – zpracovávání rodopisů 
a rodinných kronik. Formou disku-
ze a za pomoci názorných pomůcek 
a příkladů se zde začínající genea-
logové seznamují s touto zajímavou 
činností. V podstatě jde o praktický 
výklad k nedávno vydané publikaci 
Hledáme své předky, která slouží 
jako pomůcka pro začínající bada-
tele. Zde najdou vše, co ke své práci 
potřebují.

Na toto téma proběhly besedy 
s badatelem a genealogem Vla-
dimírem Makovským v Třebíči, 
Lukách nad Jihlavou, Věcově, 

Velké Bíteši, Borech a samozřejmě 
ve Velkém Meziříčí. V současné 
době se připravuje beseda v Novém 
Městě na Moravě a v Náměšti nad 
Oslavou.

Pro úplnost uvádím, že samotné 
rodopisy či kroniky jednotliv-
cům a rodům naše společnost 
nezpracovává pro velkou časovou 
a fi nanční náročnost. Rovněž nepro-
vádí překlady starého písma. Může 
poskytnout jednotlivcům pouze 
metodickou či jinou radu.

Současným i budoucím bada-
telům přejeme úspěšnou práci 
a hlavně trpělivost v jejich náročné 
činnosti.

PharmDr. Helena Švecová, 
předsedkyně společnosti

Dne 14. čer-
vence 1911 po 
úspěšném vyko-
nání náročné me-
zinárodní pilotní 
zkoušky obdržel 
velkomeziříčský 
rodák Jan Čer-
mák jako první 
letec z českých 
zemí Mezinárod-
ní pilotní diplom.

Mezinárodní 
pilotní zkouška 
byla absolvována 
na letišti ve Ví-
deňském Novém 
Městě na letadle 
Libella II. Zkouš-
ka byla dvouden-
ní. Jan Čermák 
vykonal mnoho 
pro dobré jméno 
českého letectví 
i pro rodné město 
Velké Meziříčí.

Text a gra-
fi cká úprava 
pohlednice: 
Ing. Antonín 

Dvořák

Rozloučení 
se školou

V závěru června letošního roku 
se žáci devátých tříd rozloučili se 
svými základními školami, spolu-
žáky i učiteli.
Slavnostní ceremoniály se konaly 
v prostorách Jupiter clubu ve Vel-
kém Meziříčí a zúčastnili se jich 
také rodinní příslušníci a kamarádi 
deváťáků.
Ze tří základních škol, které v na-
šem městě fungují, se loučilo 
celkem sedm tříd. Ze druhé ZŠ 
na Oslavické ulici a třetí základní 
školy z ulice Školní to bylo po dvou 
třídách, z první ZŠ na Sokolovské 
pak tři třídy.
Kromě předání vysvědčení byl 
součástí rozloučení také kulturní 
program, který si školáci sami při-
pravili.                           Iva Horká

Foto: Martina Strnadová,
Iva Horká

Vlastivědná a genealogická 
společnost při Jupiter clubu

realizuje svoji činnost 
i mimo Velké Meziříčí

Před 100 lety získal letec Čermák 
mezinárodní pilotní diplom
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Apoštolská církev
vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 hodin 
v areálu bývalých lisoven, Moráň-
ská 134/2, VM.
Bližší info: www.ac-vm.cz
Kontakt: Mgr. František Kameník, 
e-mail: kamenikf@centrum.cz, 
mob. 739 600 015

Andělé na cestách
Jsou tu prázdniny, čas dovolených, odpočinku a velkého cestování. Více 

něž kdy jindy myslím na jeden biblický žalm, ve kterém se píše: „Bůh svým 
andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na 
rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.” Tato slova se mohou 
zdát naivní. Tak to přece není, že jsme vždy pod Boží ochranou a nikdy 
se nám proto nic zlého nestane. Ten, kdo to napsal, ale jistě dobře věděl, 
že se dějí různá neštěstí. Člověk však smí i uprostřed nich doufat v Boží 
blízkost a ochranu. Právě pro ni používá autor žalmu obraz andělů.

To, že andělé budou člověka nosit na rukou, je krásný obraz nejen 
o ochraně, ale také o nadzvednutí ze země. Představuju si to zcela osobně 
tak, že mě andělé povznesou nahoru. Ne pryč z tohoto světa, ale na jinou 
rovinu. Na rovinu, ze které se můžu podívat na svůj život z Božího pohle-
du. Andělé mi tak dovolí odstup od nejrůznějších neštěstí. Díky andělům 
zkrátka získám nad svým životem nadhled. S nadhledem si třeba můžu 
všimnout, že můj život nejsou jen starosti a problémy. A také, že jsem už 
tolikrát v životě byl uchráněn mnohem horšího trápení. Můžu si všimnout, 
kolik dobrých lidí mi v životě pomohlo (že by opět andělé?), kolik tzv. 
„šťastných náhod“ mě potkalo, a kolik dobrého a pěkného mi navzdory 
těžkostem pořád zbývá. Přeju sobě i vám, ať nás tito andělé provázejí na 
našich prázdninových cestách, ale i po návratu z nich.      Pavel Janošík

Českobratrská 
církev evangelická

17. 7.: 9 hodin – bohoslužby
24. 7.: 9 hodin – bohoslužby
Zveme k účast i na bohosluž-
bách, které se konají v Huso-
vě domě (U Svě tlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-

V květnu se v rámci projektu 
Příroda mostem mezi generacemi 
uskutečnilo první setkání žáků ze 
ZŠ Školní a seniorů z Pečovatelské-
ho domu ve Velkém Meziříčí.

Při vzájemném představování 
byl ve vzduchu cítit ostych. Když 
pak měl každý představit svou 
oblíbenou dětskou hru či hračku, 
pomalu stud odcházel a nakonec 
v pečovatelském domě zavládla po-
hoda a příjemná atmosféra. Nejvíc 
oblíbenými byly kolektivní hry, do-
vádění s kamarády, ale objevovaly 
se také hry jako cvrnkání kuliček, 
hraní si s panenkami, dále ježdění 
na bruslích, či počítačové hry.

Když si žáci a senioři hrají
aneb Kdo lépe zná pranostiky

„Poté přišlo na vědomosti. „Znají 
pranostiky lépe senioři nebo děti?“ 
ptala se koordinátorka projektu Mi-
chaela Brhlová. Během hry mi bylo 
jasné, že „ten umí to a ten zas tohle“, 
a když dali hlavy dohromady, nebyl 
žádný problém úkoly vyřešit. At-
mosféra radosti prostoupila celým 
pečovatelským domem a od přihlí-
žejících zaměstnanců se ozývalo: 
„To jsme tady potřebovali!“

Kladné ohlasy se na závěr ozýva-
ly od všech zúčastněných. Nezbý-
valo, než navrhnout nové setkání. 
A tak se budeme těšit v příštím 
školním roce zase všichni na vidě-
nou.       Text a foto: SEV Ostrůvek

Hasiči a policisté zaujali nejmenší
Dne 26. června 2011 se v hasičském areálu Škrejblík v Křižanově 

konalo dětské odpoledne s BESIPem a Policií ČR, pořádané místním 
sborem dobrovolných hasičů. Více než 80 dětí z městyse a okolí si přišlo 
zasoutěžit v různých disciplínách, kde nechyběly ani požární útok či 
střelba ze vzduchovky. Celé odpoledne zde byla i zástupkyně BESIPu 
se svým stánkem a zábavnou formou vysvětlovala dětem bezpečnost na 
silnicích. Zlatým hřebem odpoledne byla součinnostní ukázka Policie ČR 
a mladých hasičů – Soptíků z SDH Křižanov. Policie zatkla žháře, kteří 
podpálili domeček a poté přijela v hasičském voze zásahová jednotka 
Soptíků a hořící dům uhasila před zraky velkého publika z Křižanova 
a okolí. Odměnou za jejich výkony jim byl dlouhý potlesk a uznání. Díky 
sponzorským darům žádné soutěžící dítě neodešlo z odpoledne plného 
her a soutěží domů bez balíčku sladkostí a drobných dárků. Nechybělo 
ani vyhlášení a dekorování nejlepších míst a následné losování cen. SDH 
Křižanov děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dětského 
odpoledne, a Policii ČR – obvodní oddělení Velké Meziříčí za provedení 
ukázky, BESIPu za spolupráci v rámci bezpečnosti dětí.

SDH Křižanov děkuje všem sponzorům.             Text a foto: Zdeněk Álló

Již 13. ročník sportovního dět-
ského odpoledne pořádali hrbovští 
a svařenovští hasiči a hasičky v so-
botu 25. 6. Akce se zúčastnilo více 
než 60 dětí.

Program zahrnoval zhruba 10 
soutěžních disciplín, za jejichž 
absolvování mohly děti získat 
některou z mnoha věcných cen či 
sladkostí. Hasiči navíc využili akci 
pro malou osvětu mezi mládeží 
a dali dětem na vlastní kůži mož-
nost zakusit, jak těžké je běhání 
s hadicí. Myslivci pak na hřišti za 
hasičskou zbrojnicí měli stánek 
s vycpanými zvířaty, která měly 
děti za úkol poznávat. K dispozici 
byly dětem po celou dobu i houpač-

ka a trampolína, k občerstvení byly 
připraveny párky v rohlíku a klobá-
sy. Program začínal ve 14 hodin, 
kdy ještě rychle se měnící počasí 
ohrožovalo zdárný průběh akce. 
Nakonec však bylo během celého 
odpoledne teplo a slunečno. Odpo-
lednem provázela stejně jako loni 
Kateřina Klimešová spolu s šašky 
Petrou a Ivetou Řezníčkovými, 
ozvučení a hudbu poskytl Jan Kieč. 
Pořadatelé děkují všem sponzo-
rům a ochotníkům za pomoc při 
organizaci akce a těší se na další 
spolupráci.                              -tn-
Bohatá fotogalerie
je k nahlédnutí na adrese
www.hrbov-svarenov.czweb.org

Hrbovští pořádali sportovní den

Školáci ve Velkém Meziříčí vědí
jak správně nakládat s bioodpadem

Na konci školního roku proběhla ve Velkém Meziříčí informační 
kampaň ke třídění bioodpadu, které se zúčastnilo více než sedm set dětí 
ze všech základních škol ve městě. Občanské sdružení Ekodomov ve 
spolupráci se střediskem Chaloupky ukázalo dětem a jejich učitelům 
nejen celý proces sběru a zpracování bioodpadu, ale také poodhalilo 
smysl celého tohoto snažení.

Ohryzek Tadeáš v divadelním představení neskončil na skládce ani ve 
spalovně, ale byl spolu s ostatními rostlinnými zbytky odvezen do kom-
postárny. Žáci si s popeláři zopakovali třídění odpadů a prohlédli si nové 
nádoby na bioodpad. Celou zahradou na Ostrůvku se neslo heslo: „Kde je 
kompost, tam to žije“. Jednotlivá stádia rozkladu organické hmoty mohly 
děti zkusit poznat hmatem i čichem. A že je v kompostu opravdu živo, si 
prohlédly pomocí lup a digitálního mikroskopu. Prostřednictvím pexesa se 
seznámily s celým systémem sběru a zpracování bioodpadu. Tento systém 
zavádí město díky projektu Nákládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí.

Na závěr zbývá jen připomenout, že od dětí ohryzek šanci dostal, teď 
je na ostatních, jak s bioodpadem naloží.                      Text a foto: -sev-

Křižanovský Škrejblík vytvořil ve středu 22. června 2011 zázemí pro 
Dětský den, který byl pořádán nejen pro děti zaměstnanců společnosti 
VV SKLO, s. r. o. a pro mateřské školky, které jejich děti navštěvují, ale 
i pro veřejnost. Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí účast přibližně 
1100 osob, z toho 550 dětí včetně dětí z ÚSP Křižanov. Pro děti byly 
připraveny soutěžní hry, skákací hrad, prohlídka hasičských aut a ob-
čerstvení z McDonald’s a od pořadatele Dětského dne. Nechyběl ani 
zábavný program, při kterém vystoupili Majda z Kouzelné školky, Maxim 
Turbulenc a Inka Rybářová se svou velkou hudební Šouparádou. Po celý 
den účinkující uváděl a moderoval Jiří Doležal z Hit Rádia Vysočina. 
Soutěžilo se například ve střelbě z vodních pistolí, skákání v pytli, lovení 

rybiček, házení míčkem do šaška 
atd., všechna stanoviště byla obsa-
zena soutěžícími po celý den, takže 
bylo těžké vybrat nejúspěšnější. 
„Děti dostávaly za soutěže sladké 
odměny a pro nás bylo největší od-
měnou jejich úsměv a vidět, že jsou 
šťastné“, uvedla po vydařené akci 
Jana Vitešníková – výkonná ředi-
telka společnosti VV SKLO, s. r. o., 
která byla hlavním organizátorem 
a realizátorem celého dne. 

Text a foto: Petra Sedláčková

Dětský den se vydařil

Toulky velkomeziříčským děkanstvím 
– razítková a vědomostní soutěž

Na vybraných deseti zajímavých místech tohoto děkanství jsou při-
pravena speciální razítka, která musíte otisknout do své soutěžní karty. 

K tomu ještě musíte odpovědět na příslušnou 
otázku do soutěžní karty. Pokud to splníte 
a odešlete do slosování, můžete vyhrát věcné 
ceny! V letošním roce jsou do třetího ročníku 
Toulek zapojena tato místa: 

Radostín nad Oslavou – kostel, Velké 
Meziříčí – Tři kříže, Stránecká Zhoř 
– zámek, Bory – farní kostel, Lavičky 
– kostel, Oslavice – kaple, Křižanov – 
kaple u zámku, Kochánov – kaple, Velká 
Bíteš – kostel, Tasov – fara. Soutěž pro-
bíhá na území Děkanství Velké Meziříčí 

od 1. 7. 2011 do 5. 9. 2011. Soutěžní karty budou na cílových místech, 
v kostele sv. Mikuláše a na informačních centrech Velké Meziříčí a Velká 
Bíteš. Nápovědy k soutěžním otázkám jsou vždy na cílových místech, 
internetu apod. Výherci budou vylosováni na farním dni 10. 9. 2011. 
Pravidla soutěže a informace na internetových stránkách děkanství: 
www.dekanstvivm.horacko.com

Výhry v této soutěži jsou: rodinný výlet do maďarských termálů, bez-
drátový router, vitamínový balíček, autolékárnička, rodinný oběd v re-
stauraci, knihy, hry, puzzle, skákací míč, svítilny, školní potřeby, fotoal-
bum, polštářek, drogerie, poukázky, domácí potřeby a mnoho dalších cen.

Všem přejeme mnoho zážitků na cestách.                     -dvm-

Přehled bohoslužeb od 13. do 17. 7. 2011
Středa 13. 7.
 7.00 mše sv. za zemřelou rodinu Trnkovu a děti o. M. P.
18.00 Hrbov mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 14. 7. památka bl. Hroznaty, mučedníka
 7.00 mše sv. za rodinu Hlouškovu a rodinu Vanzerovu,
 za odpuštění všech hříchů, za Boží ochranu
 a požehnání o. L. Sz.
18.00 mše sv. za rodinu Langovu o. L. Sz.
Pátek 15. 7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
 8.00 mše sv. za oboje rodiče, manžela, zemřelé 
 příbuzné a duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za Jaroslava Novotného a rodinu 
 Brázdovu a Dvořákovu  o. M. P.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 16. 7. památka panny Marie Karmelské
 7.00 mše sv. za Marii Šoukalovou, rodiče Šoukalovy 
 a Smejkalovy  o. M. P.
18.00 mše sv. za Petra Kubíčka, Jaroslava Mejzlíka, Janu
 Mejzlíkovou, Josefa Kubíčka a Jiřího Kubíčka o. L. Sz.
 7.00 Lavičky mše sv. o. L. Sz.
Neděle 17. 7. – 16. neděle v mezidobí
7.30 mše sv. za Richarda a Anežku Šitkovy, Jana, 
 Josefa a Vlastu Kotíkovy o. P. K.
 9.00 mše sv. za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, 
 za manžele Urbánkovy, živou a zemřelou přízeň o. P. K.
10.30 mše sv. pro děti za Bohumila Sojku o. P. K.
18.00 mše sv. za Josefa Drápelu, rodinu Drápelovu 
 a za rodinu Celých  o. M. P.
11.00 Vídeň poutní mše sv. o. M. P.

Přehled bohoslužeb pro Bory a okolí
Pátek 15. 7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
18.00 Dolní Bory mše sv. za Arnošta a Annu Kostečkovy, 
 rodiče a sourozence o. M. P
Neděle 17. 7. – 16. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za rodiče Vencálkovy, 
 syna, rodiče Dohnalovy a přízeň o. M. P.

Farní oznámení
V pátek od 14 do 15.30 hodin bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání.
V sobotu v 19.30 bude 2. příprava na manželství. Děkujeme všem, kteří 
pracovali v kostele a na faře. Ve všechny středy v červenci a srpnu odpo-
ledne nebudou na faře úřední hodiny. Od 1. července probíhají Toulky 
po velkomeziříčském děkanství, pravidla najdete na nástěnce pod věží 
a na internetových stránkách děkanství a soutěžní karty jsou vzadu na 
stolku u novin. Srdečně zveme všechny děti na první prázdninové pondělí 
18. července 2011 na faře ve Velkém Meziříčí. Bližší informace najdete 
na nástěnkách pod věží a na internetových stránkách děkanství. Další 
sbírka bude na elektřinu v kostele.                                              -PLSz-



Čerpací stanice a myčka
V roce 1996 jsme postavili jako součást areálu čerpací stanici. 

Prodáváme paliva výhradně od fi rmy ÖMV, což se nám osvědčilo jak 
z hlediska zaručené kvality, tak bezproblémové spolupráce s touto fi r-
mou. Prakticky od začátku prodáváme PHM také na čipové karty, což se 
nám osvědčilo. Součástí čerpací stanice je prodej LPG. Spousta menších 
i větších fi rem v našem městě a regionu tento způsob využívá.

Neustále se snažíme zlepšovat služby v této oblasti. Minulý rok pro-
běhla rekonstrukce na čerpací stanici, výměna stojanů, komunikačního 
systému, přidali jsme tankomat a plničku kapaliny do ostřikovačů. To 
vše svědčí o tom, že se v této oblasti snažíme provádět kvalitní služby 
pro zákazníky Velkého Meziříčí a celého okolí.

K čerpací stanici samozřejmě jednomyslně patří také služby v mytí 
vozidel, jak ruční mytí, tak kartáčové mytí. Tuto službu jsme zavedli v roce 
2003 rozšířením areálu čerpací stanice o mycí kartáčovou linku od fi rmy 
Christ a o ruční mytí. V letošním roce jsme po osmiletém provozu provedli 
výměnu kartáčové mycí linky za novou moderní s textilními kartáči, která 
je vzhledem k umývaným automobilům velice šetrná a věříme, že trend 
nástupu mytí u nás v roce 2003 bude dále pokračovat a budou z myčky 
vyjíždět jen samí spokojení zákazníci.

Nesmíme také zapomenout, že Horácké autodružstvo Velké Meziříčí 
a Velká Bíteš bylo na základě velice solidních výsledků za uplynulé období 
oceněno a její předseda, pan Vlastimil Zachoval, byl vyhlášen fi nalistou 
soutěže o manažera roku 2010 v České republice.

Zásluhu na těchto výsledcích má nejen on, ale celý kolektiv pracovníků 
Horáckého autodružstva.

Horácké autodružstvo děkuje touto cestou všem svým zákazníkům, 
že využívají veškerých služeb, které naše fi rma nabízí.

Text: Vlastimil Zachoval
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Vzorovou prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li 
o tuto formu celostránkové placené propagace vaší organiza-
ce zájem, zavolejte na tel. číslo 732 203 787 nebo 739 100 979. 

-ivh-

Ohlédnutí do historie

Historie Horáckého autodružstva sahá do doby před více jak 50 lety. 
Firma se zabývala opravami celé škály vozidel různých značek, hlavně 
však vozidel Škoda a dále opravami Wartburgů, Trabantů, Fiatů 600, 850, 
polských Fiatů 125, polských Fiatů 126 „Maluchů”, Oltcitů atd.

Horácké autodružstvo, které mělo v této době vedení v Třebíči, se 
zabývalo kompletními opravami jak mechanickými, karosářskými, tak 
lakýrnickými.

Družstvo jako celek tehdy také vychovávalo učňovskou mládež v oboru 
mechanik, karosář, lakýrník.

To dokazuje fakt, že převážná většina subjektů provádějících 
autoopravárenství ve Velkém Meziříčí a okolí má kořeny v Horáckém 
autodružstvu.

Převážná činnost spočívala ve službách neboli opravách vozidel. 
Prodejem vozidel se začala fi rma zabývat až v roce 1988, a to prodejem 
legendárního Favorita. Do této doby se dala nová vozidla kupovat přes 
Mototechnu. V této době vedl družstvo jako předseda pan Emil Dobro-
volný, nynější majitel fi rmy Auto Dobrovolný.

Novodobá éra
Novodobá éra začala v roce 1992, kdy se po delimitaci třebíčské druž-

stvo rozdělilo na další menší družstva. Jedním z nich je i HAD Velké 
Meziříčí jako samostatné družstvo. Od tohoto roku byl zvolen předsedou 
představenstva Vlastimil Zachoval.

Začátky nebyly samozřejmě jednoduché, ale postupně fi rma stavěla 
salony, inovovala prostory, servisní zařízení, převzala servisní smlouvy 
na VW užitkové, vybudovala čerpací stanici, kartáčovou myčku vozidel, 
ruční mytí, vedlejší provozovnu s certifi kovaným prodejem a servisem 
vozidel Škoda ve Velké Bíteši atd.

Provádíme komplexní certifikovaný záruční i pozáruční servis, 
karosářské a lakýrnické práce na vozidlech Škoda a Volkswagen užitkové 
vozy. Laky a karosářské opravy provádíme na všech typech vozidel.

Servisní a opravárenská činnost byla vždy nosným programem 
našeho družstva. Proto jsme v této oblasti investovali nemalé prostředky 
na výstavbu nové dílny na vozidla VW užitkové, na nové zvedáky, nové 
geometrie a celé řady dalších technologických zařízení a diagnostiky, 
bez kterých si opravu dnešních moderních vozidel nelze ani představit. 
Nyní nás čeká oprava dílny vozidel Škoda, na kterou se nám podařilo 
zajistit dotaci z EU fondů „EKOENERGIE“. Zcela přebudovanou máme 
také lakovnu s novým odsávacím zařízením a zcela novou technologií 
„SYMACH“ sloužící k velkému urychlení průběhu lakovacích prací, 
a tím zkrácení času potřebného na opravu.

V oblasti prodeje nabízíme celou škálu vozidel Škoda a VW užitkové, 
různé možnosti fi nancování jak za hotové, tak na leasing, popřípadě na 
úvěr.

Nabízíme také výkup nebo zprostředkování prodeje vašeho starého 
vozu.

Dále prodáváme náhradní díly a příslušenství na všechny vozy Škoda 
a na všechny vozy VW užitkové i osobní.

Máme stabilizovaný kádr padesáti pracovníků a snažíme se neustále 
zlepšovat svoje služby, abychom udrželi stále náročnější trend jak v prodeji 
nových vozů, tak v servisních službách. Naším mottem je: „Komplexní 
služby zákazníkům“.                                           

Text: Vlastimil Zachoval

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO – PRODEJ, LEASING A KOMPLETNÍ SERVIS VOZIDEL
VELKÉ MEZIŘÍČÍ A VELKÁ BÍTEŠ

Nová dílna se nachází ve dvoře HAD.         Foto: Vlastimil Zachoval ml.

Budova HAD ve Velkém Meziříčí v roce 1993. Vpopředí (druhý zleva) 
předseda Vlastimil Zachoval.                                Foto: Archiv HAD VM

Prodejna i servis HAD 
jsou také ve Velké Bíteši

Horácké autodružstvo Velká Bíteš vzniklo jako vedlejší provozovna Ho-
ráckého autodružstva Velké Meziříčí v roce 1994 celkovou rekonstrukcí 
zakoupeného areálu starého domu v ulici Lánice č. 60.

Již v této době bylo našim záměrem vytvořit ve městě Velká Bíteš 
jednak prodejnu náhradních dílů na vozidla Škoda a následně i menší 
opravnu s měřením emisí tak, aby zákazníci z města a okolí měli tuto 
službu zabezpečenou a nemuseli jezdit za opravami do vzdálenějších 
míst. Myslíme si, že se tento záměr podařil.

V současné době v provozovně zabezpečujeme certifi kovaný prodej 
a servis vozidel Škoda (záruční i pozáruční) na nově vybudované dílně, 
měření emisí, dále leasing vozidel Škoda a prodej náhradních dílů 
a příslušenství a poskytujeme tak veškeré služby početné rodině vozidel 
Škoda ve městě a jeho blízkém okolí.                Text: Vlastimil Zachoval

Prodejna HAD ve Velké Bíteši.                  Foto: Vlastimil Zachoval ml.

Servis HAD ve Velké Bíteši.                         Foto: Vlastimil Zachoval ml.

Čerpací stanice je součástí komplexu HAD, v jejím těsném sousedství je 
také moderní myčka.                                     Foto: Vlastimil Zachoval ml.

Vysoce moderní myčku, šetrnou k lakům vozidel, uvedlo HAD do provozu 
letos v červnu.                                             Foto: Vlastimil Zachoval ml.

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 566 523 141
Email: hadvm@horacke-vm.cz
Předseda: Vlastimil Zachoval
Mobil: +420 608 666 320

Horácké autodružstvo Velká Bíteš
Lánice 60, 595 01 Velká Bíteš
Telefon: 566 533 062, fax: 566 533 061
Email: hadvb@horacke-vm.cz
Vedoucí: Zdeněk Mazánek
Mobil: +420 608 666 327

www.horacke-vm.cz

KONTAKTY

Interiér současného autosalonu ve Velkém Meziříčí.
                                                             Foto: Vlastimil Zachoval ml.

Výstavba provozovny HADu ve Velké Bíteši.                Foto: archiv HAD.
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Prodám
■ Jawu 21/05 Pionýr, r. v. 1971, 
modré barvy, STK do r. 2015, 
dobrý stav, cena dohodou. Tel.: 
737 466 628.
■ Jednorychlostní babetu v dob-
rém stavu, silniční kolo a pultový 
mrazák 210 l – provozu schopný, 
v dobrém stavu. Tel.: 774 249 053.

Prodám učebnice pro 1. ročník, 
obor slaboproudá elektrotech-
nika pro střední průmyslová 
školu v Třebíči, nové i použité 
v dobrém stavu. Cena dohodou 
i se slevou. Tel.: 739 361 370.

Prodám úplně nový rotoped 
Venus Ergo (nevhodný dárek), 
do 130 kg tělesné váhy, záruka 
5 let. Původní cena 9.990 Kč. 
Cena dohodou i se slevou. Tel.: 
739 361 370.

■ Secí mašinu – 3 m, 20.000 Kč. 
Dále prodám 4 ovce à 500 Kč, 5 jeh-

ňat à 1.500 Kč. Tel.: 604 112 330.
■ Šroubovací i obyčejné skleni-
ce 0,7 l na zavařování nebo pro 
včelaře na med, asi 100 ks. Tel.: 
732 408 515.
■ Malířskou barvu Procolor odstín 
Dulox 104/R, červená 4 litry, cena 
150 Kč. Vana You 185×85, nepouži-
tá, cena 3.000 Kč. Tel.: 776 714 926.
■ Kompletní obývací stěnu, 4,2 m, 
mahagon s vysokým leskem. Dále 
k tomu sedačku se dvěma křesly 
a konferenční stolek. Cena doho-
dou. Tel.: 605 524 331.
■ Lednici Znassi – Spazio, 1,5 roku 
stará, výška 154 cm, mrazák dole – 
2 šuplíky, bílá, jako nová. Cena 
3000 Kč. Tel.: 603 977 130.
■ Simson elektronic. Dále kola 
na mopeda S 11, S 22, Jaweta, kola 
na skútr Tatran 3,00-14. Skla na 
skleník. Tel.: 606 149 288.
■ Díly na Škodu Favorit. Tel.: 
739 924 200.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní, 
dále sadbové brambory odrůdy Bela-
na, Adéla, Marabel. Tel.: 566 544 576, 
607 299 168 po 17.  hod ině .

Prodám zámkovou dlažbu. 
Použitá, větší množství. 

Levně.
Tel.: 724 008 113

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.
Mostiště 93
přijme do pracovního poměru

fyzioterapeuta/fyzioterapeutku.
Požadavky: osvědčení o odborné způsobilosti, registrace.
Nabízíme: výhodné platové podmínky.
Žádosti zasílejte na adresu:

Erika Ambrožová, vrchní sestra nemocnice,
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. Mostiště 93,
594 01 Velké Meziříčí.

Tel.: 566 512 384, e-mail.: ambrozova@nszmostiste.cz

nejen zahradní nábytek

od 15. 7. zahajujeme výprodeje

posezonní výprodej zahradního nábytku
výprodej čalouněného interiérového nábytku

Přijďte si vybrat, čekají vás velké slevy.
Provozní doba v podnikové prodejně

pracovní dny 7,00 – 17,00
soboty 8,00 – 12,00

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

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Tel.: 566 523 414 www.ingeld.cz

■ Plně funkční šuplíkový mra-
zák Zanussi ZV 180 R, zakoupen 
3/2001, rok je nevyužíván. Rozmě-
ry š+v+hloubka 124+55+60, spotře-
ba 0,75, energetická třída B. Cena 
3.000 Kč. V případě zájmu volejte 
tel.: 603 179 020 (Blízkov).
■ Automatickou pračku zn. Cros-
ley. Zachovalá. Tel.: 739 239 134.
■ Med. Smíšený, ne řepkový, cena 
80 Kč. Tel.: 603 321 271.
■ Dveře vchodové plastové bílé 
a hnědé a různá okna. Dále zahrad-
ní domek, bránu, branku a pletivo. 
Vše nové z neuskutečněné stavby. 
Přivezu. Tel.: 777 106 709.
Koupím
■ Poštovní známky, pohledy, 
obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné 
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 
nebo tel.: 724 229 292.
■ Vykoupím vaše odhlášené auto. 
SMS prosím na tel.: 739 720 050.
■ Mikrometrická měřidla 25–
50 a šicí stroj obuvnický levora-
menný nebo pravoramenný. Tel.: 
566 524 006.
Nemovitosti
■ Prodám byt 3+1 v OV ve Velkém 
Meziříčí. Celková plocha 72 m2, 1. 
patro, balkon, nová plastová okna. 
Cena 1.650.000 Kč. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám byt 1+1 v OV o celkové 
výměře 30,8 m2 včetně vybavení, 
po modernizaci, orientace na jih, 
v blízkosti vlakové zastávky. Tel.: 
603 535 512.
■ Prodáme pozemek v průmys-
lové části města Velké Meziříčí, 
výměra cca 3 ha. Na pozemku je 
plyn, VN 22 kW, možnost zřídit 
samostatný sjezd. Cena k jednání. 
Aloha Team, tel.: 777 619 540

■ Prodám rodinný domek ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu města 
4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Nejsme RK. Tel.: 733 658 714.
■ Prodám byt 3+1 v OV. Za-
teplený, zrekonstruovaný. Tel.: 
602 144 641.
■ Prodám garáž na ul. Družstev-
ní, el. 220 V, pěkná. Cena dohodou. 
Tel.: 737 884 643.

■ Prodám rekreační chatu u obce 
Cyrilov po kompletní rekonstrukci, 
tel.: 736 473 821.

Požadujeme
– vyučení v oboru elektro
– praxi v oboru min. 3 roky
– platné zkoušky – § 7, vyhl. 
č. 50/1978Sb.

– zkouška d le § 14, v yh l .  č . 
50/1978Sb. o odborné způsobi-
losti v elektrotechnice pro řízení 
činnosti na vyhrazených el. zaří-
zeních do i nad 1000 V, obj. tř. A+B 
včetně hromosvodů výhodou

– vazačský průkaz výhodou
– alespoň základní znalost práce 

na PC
– platné řidičské oprávnění sk. B
– schopnost rozhodnout se
– odpovědnost, spolehlivost, komu-

nikativnost
– psychickou odolnost a dobrou 

orientaci v krizových situacích

Společnost MERO ČR, a. s.,
zabývající se přepravou
a skladováním ropy
se sídlem v Kralupech nad Vltavou,
hledá pro posílení svého týmu pro pracoviště ve Velké Bíteši,
vhodné kandidáty/kandidátky na místo:

TRASAŘ
Náplň práce
– kontrola svěřeného úseku trasy ropo-

vodu v souladu s provozními předpisy 
a pokyny nadřízeného

– zajištění drobných oprav a údržby 
(elektro) na svěřeném úseku ro-
povodu

– evidence kontrolní činnosti, identifi -
kace a hlášení závady

– operativní rozhodování př i řešení 
nestandardních situací

– komunikace s externími společ-
nostmi.

Nabízíme
– různorodou práci v úspěšné a stabilní 

společnosti
– zajímavé fi nanční ohodnocení
– nadstandardní zaměstnanecké 

výhody.

Jestliže vás naše nabídka zaujala a máte zájem zúčastnit se výběrového řízení, 
očekáváme strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: zamestnani@mero.cz 
nebo na adresu: MERO ČR, a. s., personální úsek, Veltruská 748, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou.
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat uvedených 
v zaslaném životopise pro společnost MERO ČR, a.s. dáváte souhlas k jejich 
zpracování, uchování v personální databázi za účelem získání zaměstnání po 
dobu trvání výběrového řízení.

■ Prodám řadový RD 4+1 v Bobro-
vé, s garáží, koupelna, ústřední tope-
ní. 1,499 mil. Kč. Tel.: 777 587 965.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, ve-
likost kolem 500 m2. Předem děkuji 
za nabídky na tel. 723 241 888.
Pronájem
■ Hledám pronájem bytu 1+2 
i s garáží ve Velkém Meziříčí a blíz-
kém okolí. Zn: Ne ve Žďáře nad 
Sázavou. Nabídky do redakce.
■ Pronajmu byt 3+1, ul. Mí-
rová. Tel.: 608 882 252, e-mail: 
bytmirovavm@seznam.cz.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici Bezručo-
va. Volný od srpna. Tel.: 734 454 341.
■ Pronajmu dlouhodobě RD s ga-
ráží v klidné části Velkého Meziříčí. 
Tel.: 605 186 457.
■ Pronajmu garáž na Františko-
vě. Tel.: 776 031 603.
■  Pronajmu gará ž  ve  V M 
za gymnáziem pod tratí. Tel.: 
725 760 110.
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu byt 3+1 na ul. Gen. Jaroše, 
částečně zařízený, od 1. 8. 2011. Tel. 
774 495 876.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, nájem 5.500 Kč + spotře-
ba, nezařízený, nová kuchyň, volný 
ihned. Volejte po 15. hodině na tel.: 
602 837 411.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí na ul. Bezděkova. Na-
stěhování možné od 1. 10. 2011. 
Byt je v 1. nadzemím podlaží po 
rekonstrukci (zděné jádro, nová 
koupelna, WC, okna, vestavěné 
skříně, šatna, kuchyňská linka, 
podlahové topení).  Nájem 5.500 Kč 
+ inkaso. Tel. 737 972 090, email: 
tomas.dufek@email.cz
Různé
■ Vyjížďky na koni. Hledám 
spolehlivého a zkušeného člověka 
staršího 16 let pro ježdění na koni. 
Tel.: 725 686 083 (Měřín).

Naučím základy jízdy na 
koni v angl ickém i wes-
t e r n ové m  s t y l u .  M o ž -
nost výjížděk do terénu. 
Tel.: 603 104 380, e-mail: 
meggikone@seznam.cz

■ Hledám spolucestující na třísměn-
ný provoz z Velkého Meziříčí do Jih-
lavy a zpět. Více na tel.: 608 308 044.
■ Zdarma nechám na navážku 
vlastního pozemku uložit kamení 
a hlínu např. z výkopu atd. Tel.: 
731 447 196.
Daruji
■ Kdo daruje zachovalou kuchyň-
skou linku? SMS prosím na tel.: 
739 720 050.
■ Darujeme milá koťata. Tel.: 
737 365 033.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139, Velké Meziříčí,
přijme pro posílení svého týmu spolupracovníka na pozici:

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ
V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU

Požadujeme:
* SOU/SŠ technického zaměření * manuelní zručnost, přesnost 
* praxe v oboru vítána * zkušenosti s problematikou zpracování 

plastů vítány * schopnost týmové spolupráce
Náplň práce:

* upevňování forem * seřizování vstřikovacích lisů a manipulátorů 
* spouštění výroby konkrétního výrobku * dohled na kvalitativní 

parametry * optimalizace výrobního procesu
Nabízíme:

* platové podmínky v závislosti na výsledcích * 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy * 6 týdnů 
dovolené * příspěvek na dopravu, příspěvek na stravování * další 

zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. akce apod.)

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku doplněnou životopi-
sem na adrese:

Lisovna plastů, spol. s r.o., Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 502 551, e-mail: milan.blazek@lisovnavm.cz

Zřizovatel Městys Křižanov, Benešovo nám. 12, 594 51 Křižanov
vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

konkurzní řízení
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola a mateřské škola, 
U Školy 321, 594 51 Křižanov, IČ: 433 80 662

Požadavky: předpoklady pro výkon funkce ředitele/ky školy a od-
borná kvalifi kace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, 
příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad 
o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele/ky, doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe 
potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní ži-
votopis, koncepci rozvoje a řízení školy, čestné prohlášení v plném 
znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971), písemný 
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurz-
ního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění, další požadavky stanovené zřizovatelem.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete do 12. 8. 2011 na adresu 
zřizovatele. Obálku označit: Konkurz ZŠ – neotvírat!
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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

KINO JUPITER CLUB
 ČERVENEC A SRPEN 2011

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Středa 13. ve 20 hodin
RIO
Animovaná rodinná dobrodružná komedie USA z tropické, barevné 
a roztančené Brazilie. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 96 minut
Pátek 15., sobota 16. v 18.30 hodin
KUNG FU PANDA 2
Dvojnásobně pandastické.
Animovaná rodinná komedie USA, český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 76, 74 Kč 91 minut
Pátek 5. srpna, sobota 6. srpna ve 20 hodin
WESTERNSTORY
Střelená komedie nabitá létem.
V hlavní roli Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bob 
Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml, Pavel Lan-
dovský. Komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 96 minut
Pátek 12. srpna v 18.30 hodin, sobota 13. ve 20 hodin
V PEŘINĚ
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia.  
Velkolepé je obsazení fi lmu, kde zpívá a tančí kurážná a možná trošku 
potrhlá Lucie Bílá a Karel Roden se představí tak, jak jste ho ještě neviděli. 
Silnou sestavu tvoří i Jiří Mádl, Anna Stropnická, čerstvá držitelka Českého 
lva Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nikol Moravcová, Arnošt Goldfl am, 
Nina Divíšková. Dětských rolí se ujali Amelie Pokorná a Matěj Převrátil. 
Režie František A. Brabec. Hudební komedie ČR. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 103 minut
Středa 17. srpna v 20 hodin
THOR
Bůh. Rebel. Legenda. V hlavní roli Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Rene Russo. Akční dobrodružný fan-
tasy fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 114 minut
Pátek 19., sobota 20. ve 20 hodin
LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Režie: Petr Nikolaev. V hlavní roli Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, 
Roman Luknár, Karel Roden, Veronika Kubařová, Sabina Remundová, 
Jan Budař. Válečný fi lm ČR. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 80, 82 Kč 126 minut

Večer, když slunce zemi opustilo, 
Tvé srdce se navždy zastavilo. 
Odešel jsi od nás večerní tmou, 
odešel jsi jen s bolestí svou.
Dne 10. července jsme vzpomněli 
10. výročí, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan 
Václav Dvořák 
z Pustiny. 

S láskou vzpomínají manželka, 
rodiny Skryjova, Motáčkova 

a dcery.

Dne 10. července uplynulo 5 smutných let, 
kdy zemřela paní 
Zdeňka Kuřátková. 
Vzpomeňte s námi. 

Rodina Teplých a dcera Zdenka

Musela navždy odejít, 
i když její skromné přání bylo žít.
Dne 16. 7. 2011 uplyne 10 let, kdy 
nás navždy opustila paní 
Marie Švomová. 

Stále vzpomíná 
dcera Eva s rodinou.

Tak báječný člověk neměl odejít, 
jak bez Tebe máme dál žít? 
Byl jsi sluncem 
a smyslem našeho života, 
slova těžko vysloví, 
co jsi pro nás znamenal. 
Scházíš.
Dne 14. července 2011 uplyne 1 rok 
od úmrtí našeho milovaného man-
žela a tatínka, pana 
Zdeňka Fikejze 
z Olší nad Oslavou. 
Dne 2. srpna 2011 by se býval dožil 
36 let. 

S láskou a bolestí v srdci 
vzpomínají manželka Mirka 

a dcera Janička.

Vítání léta na Březejci
s nádechem divokého západu

Čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Příběh o lásce a válce. On ostřílený lodník, který už prožil na své lodi 
Africká královna kdeco, a jediné po čem touží je v klidu a závětří si uží-
vat. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Těžko byste hledali 
nesourodější pár než jsou oni dva… Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hraje: Hana Maciuchová.
Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin 
Zahálka a další.
Středa 9. listopadu 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč. 
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 
Změna programu vyhrazena!                                                    -zh-

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Hrají: 
Linda Rybová/Martina Delišová, David Švehlík a Richard Krajčo (za tuto 
roli dostal Cenu Thálie v roce 2004)
Říjen 2011 v 19.30 hodin, Agentura Hanzlíček

Proč jít do Městské knihovny Velké 
Meziříčí v pondělní podvečer 1. srpna?

Protože se setkáte s rybáři v zahradě!
Jan Opatřil ze Žďáru nad Sázavou přiblíží dětem mezi stromy v 18.30
Dobrodružství kapříka Metlíka. Bohumír Machát z Velkého Meziříčí 
připomene dospělým u ohně ve 20 hodin Jak se krotí sumec.
Co vás čeká?
Určitě: autorská čtení i pohodová povídání
Jistě: děti velké hádání o malé ceny a dospělé dosud 
nepublikované texty
Možná: prodej knih či autogramiády
Třeba: obrázky ve větvích, herna v trávě, dobroty z ohniště
Doufáme, že: zvolíte staré oblečení do přírody, přibalíte něco na opékání, 
deku a klidně i sedátko, nebude hustě pršet! – to by ze setkání s rybáři 
v zahradě sešlo!                                                                                      -iv-

Výstava Tanec života v knihách 
Jakuba Demla se bude konat u pří-
ležitosti 50. výročí úmrtí spisovate-
le. Vernisáž se uskuteční v pátek 
22. července 2011 v 17.30 hodin 
v prostorách muzea.

Muzeum Velké Meziříčí v mi-
nulosti získalo část knižní po-
zůstalosti Vladimíra Evermoda 
Balcárka, tyto knihy budou tvořit 
základ výstavy. V Demlově fondu 
má muzeum v prvních vydáních 

Slovo k Otčenáši Františka Bíl-
ka, Homilie, Notantur Lumina, 
Hrad smrti, Tanec smrti, téměř 
kompletní Šlépěje a řadu dalších 
titulů, fond obsahuje i část z pře-
kladů, jež Deml vydal – Život svaté 
Dympny, Slavíka svatého Bona-
ventury či Život Ruysbroecka Po-
divuhodného. Některé knihy mají 
působivá věnování (např. „Panu 
Alex. Balcárkovi, soudci, Jakub 
Deml, kněz souzený 17. VII 1912“, 

Vl. E. Balcárkovi či Františku 
Záviškovi). 

Výstava by měla představit Dem-
lův život tak, jak se ukazuje a odráží 
v jeho knihách, jeho blízké (umělce, 
přítelkyně, příbuzné), výtvarnou 
stránku jeho knih, nejvýraznější 
polohy jeho díla, zároveň však při 
zasazení do dobového kontextu i 
to, jak ve třicátých letech tíhnul ke 
krajním protižidovským názorům.

 -muz-

Muzeum otevře výstavu o Jakubu Demlovi

Návštěvníci velkomeziříčského zámku se o víkendu 
23. a 24. července mohou 
těšit na netradiční prohlídku, 
kdy běžný výklad nahra-
dí historický příběh, který 
bude rozdělen do jednotli-
vých divadelních scének. 

Díky náhle objevenému 
pergamenu se návštěvníci 
setkají s literátem Tomášem 
Štítným ze Štítného. S jeho 
pomocí se příchozí seznámí 
s dějinami a poznají jak 
majitele panství, tak i jejich 
služebnictvo.

„Pocítíme tlak třicetileté 
války a poznáme i samot-
ného Albrechta z Valdštej-
na. Největším překvapením 
však bude závěr prohlídky, 
při kterém všichni diváci 
přijdou celé věci na kloub. 

Jako každý rok tak i letos připravili zaměstnanci 
a klienti Dětského střediska Březejc Vítání léta. Tato 
akce je již tradiční a je vždy poslední akcí před prázd-
ninami. I my jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili. 
Dlouho jsme se nerozmýšleli a už jsme se těšili na den, 
kdy se vydáme na Březejc. Jelikož se letošní Vítání léta 
neslo ve westernovém duchu a dobové obleky hostů 
byly vítány, rozhodli jsme se, že se po něčem poo-
hlédneme. Nemuseli jsme dlouho přemýšlet a oslovili 
jsme taneční skupinu Kosatky při TJ Sokol z Velkého 
Meziříčí a ta nám ochotně zapůjčila krásné kostýmy. 
Teď už nám nic nebránilo v tom, abychom v pátek 
24. června odpoledne vyrazili na Březejc.

Ze začátku se sluníčko schovávalo za mraky a sem 
tam nějaká kapka spadla, ale nakonec se umoudřilo 
a nastal krásný slunečný den. Při příjezdu na dětské 
středisko jsme si připadali jako v opravdovém westerno-
vém městečku, jak z dob osidlování Divokého západu. 
Všude kam se člověk podíval, viděl saloon, banku, 
teepee, všichni – hosté, rodiče, klienti, zaměstnanci, 
vychovatelé, učitelé, se procházeli v dobovém oblečení 
(které si sami vyrobili nebo ušili a bylo opravdu sty-
lové). Ve 14 hodin začala na „hlavní ulici“ show. Pony 

expres až z nedalekých Martinic přivezl skutečnou paní 
hraběnku, kterou přivítal ředitel Dětského střediska 
Březejc M. Štěpánek. Tak a teď už mohlo začít malé 
divadelní představení, které si pro všechny připravili 
klienti a vychovatelé, s názvem Život na divokém 
západě, kde nechyběly postavy Tornádo Lů, Buffalo 
Billa jako kovboje s vůní střelného prachu, stateční 
indiáni, odvážní hrdinové ale i záludní padouši, a tak se 
návštěvníci mohli vrátit do historie se vším všudy.

Poté už následovala volná zábava, kde jsme se mohli 
procházet po „westernovém městečku“ – tu navštívit 
saloon, kde se čepovala výborná limonáda, nebo si 
zajít do teepee, kde se opékaly výborné buřty, ochutnat 
tradiční grilované makrely nebo zavítat do místního 
saloonu, kde se podávaly výtečné dobrůtky, které pro 
všechny návštěvníky v podobě rautu připravila hotelo-
vá škola Světlá, a také se osvěžit skvělými míchanými 
nápoji spojenými s barmanskou show. Pro návštěvníky 
malé, velké i dospělé byly připraveny soutěže např. 
rýžování zlata, hod tomahavkem, kde jste za odměnu 
mohli získat drobné sladkosti nebo volnou vstupenku 
do westernového městečka Šiklův mlýn. Během odpo-
ledne jsme mohli vidět ukázky country tanců v podání 

klientů dětského střediska. 
Hrálo se a zpívalo. Strávili 
jsme zde krásné letní odpo-
ledne a ani jsme se nenadáli 
a byl tu podvečer, kdy se 
začali všichni pomalu loučit 
a rozjíždět do svých domo-
vů. I my, i když neradi jsme 
se rozloučili a odjeli domů 
s krásnými nezapomenutel-
nými zážitky. 

Děkujeme za pozvání. 
Bylo nám s vámi nádher-
ně.
Hana a Miloš, Jupiter club 

Velké Meziříčí

Kostýmované prohlídky „Tajemství velkého pergamenu“
Opět nás čeká zábava plná napětí, humoru a vkusné 

improvizace,“ zve na netra-
diční výlet do historie Jiří 
Šnábl z pořádající agentury 
Modua.

Během vystoupení se 
představí více než dvě desít-
ky herců. Kostýmované pro-
hlídky realizuje příspěvková 
organizace Vysočina Tou-
rism. Cílem akce je zvýšení 
návštěvnosti historických 
památek v kraji Vysočina. 
Kromě Velkého Meziříčí 
byly do projektu vybrány 
zámky v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, Žirovnici a v Ná-
měšti nad Oslavou.

Otevřeno bude od 9 do 
17 hodin. Dospělí zaplatí 
90 korun, děti od šesti do 
patnácti let 60 korun.     -muz-

Foto: p. Trutnová

Městská knihovna Velké Me-
ziříčí oznamuje každoroční 
omezení provozní doby v čer-
venci a srpnu do 16.30 a mi-
mořádné uzavření od 1. 8. do 
12. 8. 2011 kvůli výměně oken 
a dveří. Omlouváme se a dě-
kujeme za pochopení.      -iv-



Velké Meziříčí 2011–2012
Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o. 

pro vás připravil cyklus šesti koncertů pod záštitou starosty města Velkého 
Meziříčí ing. Radovana Necida. Koncerty se konají za podpory Kraje 
Vysočina a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011, vstupné: 250/180 Kč 
(děti, studenti, senioři) 
Souboj k lav írn ích improv i zátorů  – 
23. 11. 2011, Zdeněk Král, Tomáš Ibrmajer – kla-
vír. Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři).
Slavnostní novoroční koncert s přípitkem 

starosty 3. 1. 2012
Moravské klavírní 
trio a hosté – Jana 
Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle, 
Miroslav Zicha – 
cello, Miki Isochi 
(Japonsko) – mezzo-
soprán, další operní 
sólista v jednání, 
vstupné: 180/130 Kč 
(děti, studenti, se-
nioři).
Romantické kytary 
Karla Fleischlin-
gera – 14. 3. 2012, 
vstupné: 150/120Kč 
(děti, studenti, se-
nioři).
Koncert mladých 
umělců – Trom-
b o n ov ý  r e c i t á l 
18. 4. 2012, vstup-
né: 150/120 Kč (děti, 
studenti, senioři).
Dámské kvarteto 
Beladona Quartet 
– 20. 5. 2012, vstup-
né: 150/120Kč (děti, 
studenti, senioři).

Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, 
přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. Výhody předplatného: výběr 
nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty, úspora 
440 Kč při koupi dětské či studentské abonentky, úspora 440 Kč při koupi 
abonentky pro 1 osobu, úspora až 535 Kč na osobu při koupi abonentky 
pro 2 osoby, zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem. 
Dárek k abonentce: Ke každé zakoupené abonentce obdržíte jako dárek 
CD s hudbou klavírního improvizátora Zdeňka Krále. Slevy: 50 % ze 
vstupného na jednotlivé koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel hudby 
držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné doprovodné osobě (abonentka 
je nepřenosná).

Předprodej vstupenek a abonentek a bližší info: Jupiter club, s. r. o., 
Náměstí 17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004, 
566 782 001, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz
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VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

16. 7. Bagr cup Studenec
Koncert houslisty

22. – 23. 7. 2011
Fajtův kopec
Open air festival
Velké Meziříčí

a cembalistky
Jitky Navrátilové
neděle 17. července 2011
ve 20 hodin
kostel sv. Mikuláše
Studenti a důchodci 180 Kč,  v před-
prodeji 220 Kč, na místě 280 Kč.

pátek 21. října 2011 
19.30 hodin, velký sál JC. 
Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpoz-
ději do 28. 9.
Rezervace a prodej vstu-
penek na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 
(001).

…koncert pod letní oblohou…
neděle 17. července 2011 v 17 hodin

Ski areál Fajtův kopec. Koná se za každého počasí.

Dlouho očekávaný festival pro-
běhne 22. – 23. 7. 2011 a má roz-
hodně co nabídnout. Proč si tedy 
nenechat ujít zrovna letošní ročník? 
Jeden z důvodu je, že Fajtfest, někdy 
také nazývaný moravský svátek 
metalcoru, nabídne v tomto roce 
hned několik unikátních lákadel.

Pátek: první kapela v 17.30 hodin, Cry Of Ares, Hate Control, Chaos In 
Head, Bethrayer, Sunset Trail, Hazydecay, Smash Hit Combo, Straight. 
Sobota: první kapela v 15 hodin, Sic.Engine, Point Blank Range, Delite, 
Barricade, Head2down, Status Praesents, F. O. B., Hope, Expect Any-
thing, Overhype.

Další lákadla: 1. Pivo pro prvních 100 příchozích u baru zdarma a to po 
oba dva dny! Free pivka se začínají točit s nástupem prvních kapel-Cry 
of Ares (pátek), Sic-Engine (sobota). 2. Během festivalu budou probíhat 
i bleskové soutěže o hodnotné ceny našich sponzorů (Omen tattoo, Matrigo 
internet). 3. Průběh festivalu natáčen profesionálním týmem kameramanů 
z Polska, kdy do týdne po festivalu budete mít možnost získat speciální 
festivalové CD. 4. Aby vám neunikl merchandise vaší oblíbené kapely, 
rozhodli se organizátoři zřídit tzv. Merchandise-stánek, kde bude mít 
každá kapela po svém koncertu autogramiádu, fotit se a prodávat svůj 
merchandise. Některé kapely vytváří speciálně merchandise pro Fajtfest. 
Například francouzští Smash Hit Combo, což znamená, že merch, který 
uvidíte na Fajtfestu nebude k sehnání nikde jinde.

Také letos je pro fanoušky připraveno Fajtfest taxi. Parkování vedle 
areálu, ZDARMA 300 parkovacích míst. Spát je možné ve stanovém 
městečku přímo v areálu ZDARMA. 

Více na www.fajtfest.com. Jednodenní vstupné 200 Kč, dvoudenní 
vstupné 280 Kč. ZTP a děti do 10 let v doprovodu rodičů ZDARMA. Vstu-
penky si můžete objednat na fajtfest@seznam.cz nebo na tel.: 733 658 673. 

Těší se na vás Fajtfest tým Bob, Despou, Markéta.

Sbor dobrovolných hasičů Lhotky vás zve na 
Lhoteckou pouť.

Sobota 23. 7. 2011 v 19 hodin, na pouťovém výletě, hraje skupina 
M.E.Š. Občerstvení s pečeným seletem. Neděle 24. 7. 2011 – mše 
svatá, fotbal – ženatí proti svobodným, skákací hrad pro děti, pose-

zení s hudbou pana Rozmarina.

ZUMBA v Jupiter clubu
Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční 
zkušenosti, věk a kondici. Zumba je krásné spojení tance, 
aerobního pohybu a příjemné latinsko-americké hudby.
Každý čtvrtek, začíná se 29. září 2011, velký sál Jupiter 
clubu od 15 let neomezeně, zkušený lektor Jiří Bánovský 
z Taneční školy AURA.
I. kurz: 18.30 – 19.30 hodin, II. kurz: 19.30–20.30 hodin
Nabídka:

1. Předplatné – 10 lekcí – 500 Kč/50 Kč 1 lekce
Termíny:
29. 9. 2011 1. lekce  3. 11. 2011  6. lekce
6. 10. 2011 2. lekce 10. 11. 2011  7. lekce
13. 10. 2011 3. lekce 17. 11. 2011  8. lekce
20. 10. 2011 4. lekce 24. 11. 2011  9. lekce
27. 10. 2011 5. lekce  1. 12. 2011 10. lekce

2. Předplatné – 5 lekcí – 300 Kč/60 Kč 1 lekce, nejsou datumově určeny 
lekce, určí si je každý sám.

3. Jednotlivé vstupy: 80 Kč/1 lekce
Info pro předplatné: nelze se odhlašovat, můžete za sebe poslat náhradní-
ka. Přihlásit se do kurzu ZUMBY je možné na tel.: 566 782 004-5, e-mail: 
program@jupiterclub.cz, pronajem@jupiterclub.cz (jméno příjmení, tel. 
kontakt, nejpozději do 20. 9. 2011 včetně zaplacení). Upozornění: od 17. 7. 
do 19. 8. 2011 přijímáme přihlášky pouze elektronicky.
Nezapomeňte, že tempo si určuje každý sám bez ohledu na kolegyni 
či lektora, není úmyslem vás zničit, ale naopak naladit a dodat energii 
a radost z pohybu. Radost ze ZUMBY můžete předat v podobě dárkového 
poukazu.                                                                                         -prog-

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení v pondělí 12. září 2011, ukončení do konce prosince 2011.
Uzávěrka přihlášek 10. září 2011. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu 
–vždy v pondělí, (26. 9. 2011 – nejsou), každé pondělí ve velkém sále JC.
Ples v bílém a závěrečná Barevná prodloužená.
I. kurz – začátek v 17 hodin
(gymnázium, střední škola řemesel a služeb, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(hotelová škola Světlá a obchodní akademie, 
střední škola řemesel a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů 
Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, 
prodloužené za doprovodu živé hudby.
Cena celého kurzu: 900 Kč. Je možno se přihlásit 
se třídou i individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní 
lekce, Ples v bílém a závěrečná Barevná prodloužená. Platba v hotovosti 
s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky.
Vstup pouze ve společenském oděvu. Informace a přihlášky na program.
oddělení Jupiter clubu tel. 566 782 004 (005), otevřeno po–pá 8–16 hodin 
nebo na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.

Jupiter club, s. r. o., uvede

Zábavný pořad se Zdeňkem Troškou
Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny.
Úterý 13. září 2011 v 19.30 hodin v kinosále JC. Vstupné: 200 Kč.
Pořad je přeřazen z 16. 5. 2011, zakoupené vstupenky zůstávají v plat-
nosti.

Žalman a spol.
Pondělí 26. září 2011 v 19.30 hodin v kinosále JC. Vstupné: 190 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na obě akce od 22. srpna 2011 na tel.: 
566 782 004, 001 nebo na programovém oddělení JC. Změna programu 
vyhrazena!

NA KUKANDU
Přijďte objevit svět kolem nás přes objektiv třech mladých foto-
grafů. Nová výstava FOTOGRAFIÍ ve výstavním sále  Městské 
knihovny Velkém Meziříčí probíhá od 11. 7. 
do 1. 9 s malou přestávkou od 1. do 12. 8. 
Nahlédneme na svět očima Martiny Mun-
duchové, Pavly Švecové a Petra Dvořáka.  
Fotograf ie zachycují prchavé momenty, 
tajemné detaily i kouzlo přírody. Neváhej-
te a nakoukněte! Těšíme se na vás. -SB-
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ŠACHY

Milan Volf nastoupil jako trenér A-týmu mužů FC Velké Meziříčí 
před dvěma lety. Nyní k 30. červnu 2011 mu skončila smlouva a vedení 
klubu se rozhodlo ji neprodloužit. Na jeho místo nastupuje kouč Tomáš 
Maruška, dříve vedoucí sportovních tříd v Českých Budějovicích, a Milan 
Volf odchází trénovat brněnskou Spartu.

Před nástupem k A-týmu do Velkého Meziříčí jste trénoval Sokol 
Šanov, pak FC Pálava Mikulov, pak Polnou… takže divize ve Velkém 
Meziříčí, to byla vaše nejvyšší soutěž?

Ještě v Rakousku jsem dělal v jednom klubu hrajícího trenéra. Ano, 
divize je moje nejvyšší soutěž a teď ve Spartě Brno to bude stejná úroveň.

Za vašeho vedení vloni dosáhl zdejší fotbalový klub největšího 
úspěchu v historii – 4. místo v divizi. Je to největší úspěch i ve vaší 
trenérské kariéře?

Ono se to dá těžko porovnávat. Podle tabulkového umístění ano. Ale 
já si toho cením stejně, jako výsledku v letošním ročníku, protože jsme 
sázeli na vlastní odchovance a hráče. Nepřivedli jsme žádné posily. Kádr 
jsme doplnili hráči z B-mužstva, z dorostu a myslím si, že nebýt obrovské 
marodky na jaře, mohli jsme mít podstatně lepší výsledky. Samozřejmě, 
špatný stín může na celou sezonu vrhat nepovedených pár zápasů ke 
konci jara. Ale to už byla marodka úplně extrémní, kdy nám v posledních 
kolech chybělo čtyři až šest hráčů. A po loňských divizních dorostencích 
či hráčích z B-týmu nemůžete chtít, aby byli tahouny mužstva. Já bych 
tedy ten loňský úspěch řadil stejně. Když pracujete v mužstvu, kde nejsou 
peníze na nákup hráčů a podaří se vám záchrana, může to být stejný 
úspěch, jako když s někým postoupíte nebo skončíte třetí.

Ale co se týče tabulkového čtvrtého místa v divizi, tak ano, minulý 
ročník byl z tohoto pohledu nejlepší v mé kariéře.

V podstatě jste už odpověděl i na moji další otázku – proč jste klesli 
ze čtvrtého místa až na deváté…

Já bych samozřejmě nechtěl snižovat kvalitu hráčů, ale v každém muž-
stvu máte lepší a horší a když vám vypadnou ti lepší ze základní sestavy 
a nahradíte je těmi nezkušenými, musí se to někde projevit. Jak jsem říkal, 
marodka nás zasáhla, měla na závěrečné zápasy obrovský vliv.

Kdo všechno vám citelně chyběl?
Celou jarní sezonu nehrál Patrik Mucha, vynikající střední obránce. 

Dál od utkání v Uherském Brodě Lukáš Berka, defenzivní záložník, bez 
kterého se de facto nedá hrát, protože dělá „černou práci“, kdy zastaví 
protiútoky soupeřů. Jirka Jaroš naskočil po dlouhodobém zranění až v prů-
běhu jara. Jirka Hort občas vypadl z osobních důvodů. Ze stejných důvodů 
nehrál Zdeněk Mucha, Miloš Netrda v posledním utkání… František 
Pokorný měl z předposledního zápasu šitou hlavu, to znamená, že do 
soubojů v posledním utkání nešel naplno. Milan Souček, v zimě k nám 
přiřazený z B-mužstva, se ukázal ve velmi dobrém světle jako základní 
člen sestavy, bohužel – zlomená lýtková kost… a když se to nasčítá, tak 
těch absencí je strašně moc. Musel jsem alternovat změnami v postech – 
útočníka jsem dal na obránce a podobně – to se muselo projevit na naší 
hře. Vždy, když se některý hráč uzdravil a nastoupil, v tom samém zápase 
jsme přišli o jiného.

Kolikrát v týdnu jste trénovali a jak jste to zvládal skloubit s prací 
a dojížděním domů do Šanova?

Tréninky jsme měli v zimě čtyřikrát týdně a v létě třikrát. Já jsem 
samozřejmě chtěl, abychom trénovali čtyřikrát celou sezonu, protože 
bychom měli čas na nacvičování standardních situací a různých jiných 
věcí, na které není v třífázovém týdenním cyklu čas. Ale v rámci úspor 
cestovních nákladů jsme měli po přípravě trénink třikrát týdně.

A co se týče mého času, pro mě bylo trénovat zde nejlepší, co mohlo 
být, protože pracuji ve Velkém Meziříčí, mám tady kancelář, takže jsem 
po práci zajel na hřiště a až potom domů. Nebyl to pro mě žádný problém.

Když jste do Velkého Meziříčí nastupoval, v rozhovoru pro náš 
týdeník jste jako jeden z cílů uvedl – přitáhnout do ochozů víc divá-
ků. Podařilo se?

Když to řeknu zkráceně, víc diváků se mi přilákat nepodařilo, takže to 
asi značí, že divácký potenciál je stejný a že už asi k žádnému rapidnímu 
zvýšení diváckého zájmu nedojde. Návštěvy tady byly fantastické. V mi-
nulém ročníku nejlepší z celé divize, letos asi druhé po Vrchovině. Myslím 
si, že nějakých 600–700 diváků by sem stejně nechodilo, i kdybychom 
hráli o třetí či druhé místo.

Jak se mužstvo za dva roky vašeho působení změnilo?

Změnilo se asi dost. Když jsem přišel, byli tu někteří hráči na hostování, 
skončili a postupně je nahradili hráči z vlastních řad.

To byl třeba Lukáš Staněk, na něm byla, myslím, hra hodně po-
stavená…

Dá se říct, že Staňka nahradil Jirka Jaroš, ale zase se zranil, takže od 
září nebyl k dispozici. Dostal se do toho pořádně až v dubnu, květnu, kdy 
začal nastupovat pravidelně a bylo vidět, že pokud nedá branku Jaroš, 
tak ji nedá asi nikdo.

Ale to, předpokládám, není dobře, aby všechno stálo na jednom 
hráči?

To samozřejmě není dobře. My jsme měli na podzim štěstí, že o stře-
leckou potenci se postaralo celé mužstvo, protože Jaroš byl zraněný. 
Podzim nám tedy vyšel, ale jarní část sezony od přípravy – to už jsem 
viděl, že je to špatné, že nejsme schopni z ničeho vstřelit branku. Měl jsem 
k dispozici dopředu Milana Ďuricu z B-mužstva, Vlastu Berana, mladého 
hráče, Zdeňka Veselého a těm se prostě nedařilo tak, jako v podzimní 
části sezony. Takže jsem čekal a modlil se, aby se aspoň Jirka Jaroš dal 
do pořádku. Vstřelit branku, to byl problém našeho mužstva na jaře.

Kdybyste měl současné A-mužstvo zhodnotit, v čem je jeho největší 
síla?

První věc, že ti kluci drží spolu. 
Parta, řekl bych, je vynikající. Pak 
jsme těžili z fyzické připravenosti, 
náš fotbal byl založen na bojovnos-
ti. Využívali jsme předností našich 
hráčů. Měli jsme vynikající krajní 
záložníky – Miloš Netrda, Jarda 
Dufek – na centrech do pokutové-
ho území jsme postavili hru. Měli 
jsme výbornou obranu, i když podle 
inkasovaných gólů to tak nevypadá. 
Snažil jsem se využít ty lepší fotba-
lové vlastnosti hráčů a na nich hru 
založit. Měl jsem jiné představy, 
že bychom hráli víc útočně, víc 
agresivně. Ale jestliže mám vpředu 
Jirku Jaroše, který moc neběhá, 
ale zase vstřelí branku, tak po něm 
nemůžu chtít, aby lítal po celém 
hřišti a napadal obránce soupeře. 
Takže jsme v jarní části hráli jinak 
než na podzim, kdy vepředu hráli 
Vlasta Beran a Zdeněk Veselý, kteří 
jsou atleticky výborně připravení 
a samozřejmě měli za úkol napadat 
rozehrávku soupeře. Tím jsme se 
dostávali k míči a vždycky jsme 
mužstva takovým stylem hry pře-
kvapili, a proto i vyhrávali. Bohužel 
se v jarní části Zdeňkovi a Vlastovi 
vůbec nedařilo.

Je mezi současnými mladými hráči v mužstvu některý, jenž má 
potenciál na to, hrát vyšší soutěž?

Myslím si, že určitě. Z mladých hráčů Jarda Dufek, ten v pohodě může 
hrát třetí ligu. Pak Miloš Netrda, pokud na sobě zapracuje a nebude neo-
choten bránit, Patrik Mucha, Milan Souček a Jarda Krejčí. Ti starší hráči 
již nemají ambice a hlavně je pro ně přednější zaměstnání.

Měl jste jako trenér volnou ruku ve všem?
Ve všem jsem určitě měl mít, co se týká sportovní stránky. Nějaké 

tlaky ovšem byly, ale k tomu bych se nerad vyjadřoval. Já vždycky, když 
někam přijdu trénovat, pracuji s hráči, které dostanu. Po nikom nechci 
drahé nákupy, ale vyžaduji, abych si mohl trénovat a stavět do utkání, koho 
uznám za vhodné. Já jsem s hráči celý týden, já vím o jejich sportovní 
formě a mám svoji představu, jak bych chtěl, aby hráli. Pokud by měl 
někdo jiný rozhodovat o tom, kdo bude hrát a kdo ne, pak bych tu přeci 
nemusel být. A jelikož nejsem na fotbale závislý, dělám si trenéřinu podle 
svého. Vždy říkám, aby mě nechali dělat moji práci, nebo ať mě vyhodí. 
A to, že jsem neovlivnitelný, mně, domnívám se, ublížilo.

K tomu nechcete říct víc?
Já nemám, co bych řekl. K 30. 6. mi skončila smlouva a klub se rozhodl 

mi ji neprodloužit. Na to má samozřejmě svaté právo, za to se na něj vůbec 
nezlobím. Jenom mě mrzí, jakým způsobem jsem se to dozvěděl. A co 
kolem toho proběhlo. Ale důvody, ty mně nikdo neřekl.

Jediné bylo, že v návaznosti na to, co vyšlo v tisku, jsem měl s prezi-
dentem klubu pětiminutovou schůzku, kdy mi přišel oznámit, že se mnou 
už nepočítá, a omluvit se, že to vyšlo v tisku dříve.

Ale samozřejmě, to už člověk cítí, jestli s ním klub počítá nebo nepočítá. 
Já už jsem to cítil někdy v únoru, v březnu, že to není úplně optimální. 
Myslím si, že vše již bylo dopředu dané a nepomohlo by mně, ani kdybych 
vyhrál soutěž jen s dorostenci.

Je něco, co byste chtěl dodat závěrem?
I přes to, co se stalo, přes odchod, jaký byl, si vážím toho, že klub 

FC Velké Meziříčí mi dal možnost zde působit. Líbilo se mi tady a mys-
lím si, že já i hráči jsme odvedli kus dobré práce – jak po sportovní, tak 
i po sponzorské stránce díky fi rmě Nowaco, kde pracuji. Jsem si jist, že 
jsme reprezentovali dobře město i klub, ovšem to si někteří uvědomí až 
později. Co se týče hráčů, musím říct, že byli fantastičtí, chtěli na sobě 

pracovat. Myslím si, že vzájemná 
symbióza byla dobrá, vycházeli 
jsme spolu perfektně. Nemůžu říct 
špatného slova na to, že by se událo 
něco negativního v kabině, alespoň 
já o ničem nevím. Byl jsem s tímto 
angažmá maximálně spokojený 
a posunulo mě v mé kariéře zase 
dál. A to samozřejmě také díky klu-
kům, protože nejsem chytrolín, kte-
rý by všechno věděl, i oni mě leccos 
naučili. Perfektně se mi s nimi 
spolupracovalo a nezapomenu na 
zdejší kluky do konce života.

Je dobře, že neodcházíte s ne-
gativními pocity…

Samozřejmě některé negativní 
pocity mám, ale netýkají se muž-
stva, kluků, ale některých osob 
v klubu. To se stává, že si ne vždy 
a všude všichni lidé sednou, ale 
měli by spolu alespoň komunikovat 
a ne, jak to bylo zde, že nejdůleži-
tější lidé v klubu nebyli schopni 
nakonec ani pozdravit. Já mám 
ovšem čisté svědomí. Ale když to 
vezmu v globále, tak klub jako FC 
a s ním kabina A-mužstva – to jsou 
jenom samá pozitiva. I když některé 
věci jsem chtěl dělat jinak, ale ne-
podařilo se mi je prosadit.

Které věci to byly?
Řeknu to asi tak, všude jinde je A-mužstvo mužů top v klubu. To zna-

mená, že má nejlepší podmínky a všechno se dělá pro ně – může trénovat 
na trávě, když chce a kolikrát chce, je nejlépe materiálně zabezpečeno 
a tak dále a tak dále. A-mužstvo totiž zviditelňuje klub i město. Tady 
panovalo maximálně tak rovnostářství… a na to já mám jiný názor. Já 
jsem to respektoval, i když se mi to nelíbilo, ale nějak jsme tím s hráči 
propluli. Zanadávali jsme si a bylo. Možná i takové věci nás semkly. Proto 
jsem se jim snažil v rámci svých možností občas přilepšit.

A do Sparty se těšíte?
Určitě se těším. Obecně znám klub i hráče. Dvakrát jsme proti nim hráli, 

dále, když jsem sledoval naše budoucí soupeře, tak jsem několikrát byl i na 
Spartě. Co je dobré, mají výborné tréninkové podmínky, dvě travnatá hřiš-
tě, dvě hřiště s umělou trávou v jednom areálu, takže nemusíte cestovat ji-
nam na umělou a jinam na přírodní trávu, mají posilovnu. Navíc je to nový 
impuls pro mě i pro hráče. Stejně jako pro velkomeziříčské hráče bude 
novým impulsem, když sem přijde někdo jiný. Vždycky asi změna, nová 
práce vede k pozitivnímu nabití člověka.  Text a foto: Martina Strnadová

Mladí sportovci z Vysočiny se ve 
dnech 21. 6. – 26. 6. 2011 zúčastnili 
Her V. letní olympiády dětí a mlá-
deže ČR, která proběhla v Olomouc-
kém kraji. Výprava kraje Vysočina 
získala během celých her celkem 
13 medailí – 1 zlatou, 7 stříbrných 
a 5 bronzových. Nejúspěšnější spor-
tovce reprezentace přivítal 30. 6. 
hejtman kraje Jiří Běhounek v sídle 
Krajského úřadu kraje Vysočina.
Jedinou zlatou medaili získali bratři 
Mário a Richard Sztojkové ve stol-

ním tenise mentálně postižených 
sportovců. O stříbrné medaile se 
postarali Marika Zahradníčková 
v triatlonu, Martina Homolová 
(Velké Meziříčí) v atletice, Stanislav 
Merunka (Velké Meziříčí) v boccie, 
Šimon Adamec v atletice, a kolektiv 
házenkářek (Hana Kratochvílová 
a Markéta Partlová – Velké Meziří-
čí). Jednu stříbrnou a jednu bronzo-
vou získal Vojtěch Sauber v plavání 
a Michaela Dvořáková si vyplavala 
jednu stříbrnou a dvě bronzové. 

Medailisté z olympiády u hejtmana

O zbývající bronzové se postarali 
Tereza Čechová v orientačním běhu 
a Richard Sztojka ve stolním tenise.
Na slavnostním setkání se spor-
tovci podělili o své zážitky z her 
a poskytli zákulisní informace 
z jednotlivých sportovních klání. 
Hejtman kraje na závěr poděkoval 
sportovcům i jejich trenérům za 
vzornou reprezentaci, popřál hodně 
sportovních i osobních úspěchů 
a předal drobné odměny všem 
přítomným.                          -nech-

Přebor Velkého Meziříčí 
v bleskovém šachu

Přebor našeho města a přilehlého 
okolí v blitzkách na 2×5 minut se 
uskutečnil ve čtvrtek 7. července; 
hrálo se v hospůdce „Na Poříčí“ při 
Domu zdraví, a to v době od 18 do 
22 hodin. Utkal se dvakrát každý 
s každým, pochopitelně s obměnou 
barvy kamenů – šlo tedy o jakési 
„férové dvojpartie“. Konečné po-
řadí nejlepších:
1. Josef Kratochvíl ml. 14,5 b.
2. Tomáš Mrazík 13,5 b.
3. Miroslav Bárta 12,5 b.
4. Josef Janák 9 b.
5. Milan Čtveráček 7 b.
6. Miloš Kučera (Mostiště) 6 b.
7. Josef Dvořák (Měřín) 5 b.
Na čtyřech předních příčkách se dle 

předpokladů ocitli výhradně mladí 
hráči, kteří se vyznačují rychlým 
myšlením, obratností, důvtipem 
a herní pohotovostí.
Novému šampiónovi našeho města 
pro rok 2011 upřímně gratulujeme 
– je jím zdejší papírově nejsilnější 
hráč, osmnáctiletý Josef Kratochvíl 
(sice bydlí ve Velkém Meziříčí, ale 
hrává soutěže družstev za oddíl 
Caissa Třebíč + za Gordic Jihlava). 
Jeho vítězství se koneckonců dalo 
očekávat, a skutečně se i očekávalo. 
Na závěr jednu mírně pichlavou 
poznámku: všechny př ítomné 
a zúčastněné posléze dost mrzelo, 
že někteří starší a zkušení tahači 
fi gur dostali strach se v „bláznivých 
bleskovkách“ jakkoli angažovat, 
a proto radši poněkud nehrdinsky 
zůstali nakonec v závětří svých 
domovů… Pro jistotu.            -vp-

Dotace města sportovním oddílům 
na rok 2012 je určena pro  sportovní 
oddíly, které pracují s mládeží ve 
Velkém Meziříčí nebo jeho  míst-
ních částech.
Žádost o dotaci musí být podána 
nejpozději 31. 7. 2011 na podatelně 

Druhý ročník závodu

v sobotu 23. července 2011 
na sjezdovce Fajtův kopec 

Velké Meziříčí
TERÉNNÍ TROJKOLKY
prezence 12–14 hodin, 

trénink 14–15 hodin, start 
15 hodin

startovné 100 Kč
Afterparty s kapelou Sulin (TR)

www.skivm.cz

Druhý ý oročník závoduýý

MÚ nebo odeslána poštou s poštov-
ním razítkem stejného data.
Kompletní informace k podmínkám 
poskytnutí dotace vč. formulářů 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách města – www.mestovm.cz 
– aktuality.                        -vill-

Dotace města na sport

Léto na Fajt’áku 2011
17. 7. 6tet pod letní oblohou
21.–23. 7. Fajt fest – open air 
festival
23. 7. Horsefeathers MTB 
slopestyle (bike park)
5.–7. 8. Moto žvanec na Faj-
ťáku
5. 8. Arboc, Fortix – taneční 
zábava
6. 8. Bad Victim, Mawataki
26. 8. Šikmá plocha – taneční 
zábava 

Skiareál Fajtův kopec
Provoz vleku každý víkend 

so, ne 11–19 hodin
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ATLETIKAMistrovský titul v požárním útoku putuje do Lhotek
Družstvo dorostenců SDH Lhotky 
Sport završilo sezonu 2010/11 
účastí na mistrovství republiky, 
které se konalo 5. a 6. července na 
atletickém stadionu v Ostravě – 
Vítkovicích.
Cesta k účasti v nejvyšší soutěži 
byla dlouhá a náročná, ale na jejím 
konci je titul mistrů republiky! Vše 
začalo již zimní přípravou – část 
kluků docházela na atletické trénin-
ky Sokola VM pod vedením Zuzany 
Villertové. V zimě také odvedli 
kluci spoustu práce na dostavbě 
překážek pro lhotecké hasičské 
cvičiště. Jen co roztál sníh, přidali 
k výkonnostním tréninkům i tech-
nickou přípravu, nácvik překážek 
a požárního útoku.
Ok resní kolo (28. kvě t na ve 
Lhotkách) i krajské kolo v Petrovi-
cích (12. června) bylo vinou našich 
vlastních chyb napínavé a rozhodo-
val vždy až požární útok. Fakticky 
zde ale družstvo nemělo silnějšího 
soupeře a v obou případech zvítězi-
lo. V Ostravě nás ale čekalo 14 pro-
tivníků z celé ČR, mnozí špičkově 
připravení, někteří se mistrovství 
účastní i opakovaně.
Sestava družstva na MR: Luboš 
Křehlík, Michal Konečný, Jan Hejl, 
Tomáš Voda, Jiří Horký a Stanislav 
Drápela, z kolektivu SDH Velké 

Meziříčí se přidali Marek Chlubna 
a Radek Švihálek. Trenéři Jiří Ka-
man, Martin Kaman.
Běh na 100 metrů po prvních poku-
sech nevypadal slavně, neměli jsme 
ani 5 časů nutných k dokončení 
disciplíny. Ve druhých pokusech 
se však zadařilo! Zejména Tomáš 
Voda s časem 17,39 a Luboš Křehlík 
17,46 se dostali mezi 10 nejlepších 
stovkařů celého mistrovství. Osob-
ní rekord si ale výrazně vylepšili 
všichni naši běžci. Za součet 5 časů 
jsme si zapsali krásné 5. místo v této 
disciplíně.
Štafetu 4× 100 metrů kluci absol-
vovali s pádem a v čase kolem 63 
sekund, což bylo daleko za oče-
káváním a znamenalo 6. místo do 
celkového pořadí.
Chyba ve vědomostních testech 
o požární ochraně nás bohužel 
odsunula průběžně na 10. místo 
a pro zlepšení nálady bylo nutné 
zaběhnout skvěle požární útok. A to 
se také podařilo!
Kluci využili svoje zkušenosti 
ze žďárské ligy a rozběhli útok 
s minimálními chybami. Rychlý 
koš, strojník perfektně odvzdušnil 
čerpadlo a poslal vodu vpřed v ten 
správný okamžik. Kluci u hadic 
byli všichni na svých místech 
a proudaři se plně soustředili na 

nastříkání 10 litrů vody do terčů. 
Časomíra se zastavila na hodnotě 
28,15 sekund!
Nakonec se nikdo ze soupeřů 
nedostal pod 29 sekund a opět se 
tedy potvrdilo to, že „Vysočina má 
nejlepší útok“. Titul mistrů repub-
liky v požárním útoku pro rok 2011 
putuje do Lhotek!
V celkovém hodnocení nás toto dílčí 
vítězství posunulo na 6. místo. Ví-
tězství obhájil perfektně připravený 
Zbožnov z Pardubického kraje.

Dokázali jsme si, že v běžeckých 
disciplínách se můžeme měř it 
se současnou republikovou špič-
kou. Zároveň se potvrdilo, že bez 
systematické atletické přípravy 
a patřičného zázemí už dnes není 
možné věnovat se požárnímu sportu 
s vysokými ambicemi. Zkušenosti 
z dorosteneckého mistrovství určitě 
využijeme i v postupových soutě-
žích v kategorii dospělí.

-kam-
Foto: Jana Křehlíková

Nejúspěšnější česká posádka cross-
country Rallye Miroslav Zaple-
tal – Tomáš Ouředníček (Velké 
Meziř íčí) zvítězila v na BAJA 

Zapletal a Ouředníček s přehledem zvítězili
CARPATHIA v Polsku.
Česká posádka Zapletal – Ouřed-
níček se po více jak roční závodní 
pauze po těžké nehodě při rallye 

Dakar 2010 opět dostává do formy.
Při závodě v polské Stalowa Wola 
dovedl Zapletal svůj nový tovární 
BMW X3 s velkým náskokem 
vítězně do cíle.
Závod je započítán do FIA Cen-
tral Europe Zone, mezinárodní-
ho mistrovství České republiky, 
mistrovství Polska a mistrovství 
Maďarska.
Ve slušně obsazeném závodě (36 
aut) nedal Mirek Zapletal žádnou 
šanci ani úřadujícímu mistrovi Ma-
ďarska B. Szalayovi (sám Zapletal 
je mistrem Maďarska 2009) a po 
350 km rychlostních zkoušek vy-
hrál s náskokem více jak 7 minut.
Miroslav Zapletal skvělý výsledek 
okomentoval: „Nejhezčí trasy ve 
střední Evropě. Tento závod jsme 
již jednou vyhráli v roce 2009, tehdy 
ještě s Mitsubishi Pajero. Letošní 
mocnou zbraň, naše nové BMW X3, 
jsme původně přivezli především 
kvůli otestování nového nastavení. Zleva Tomáš Ouředníček, Miroslav Zapletal.         Foto: Marian Chytka

O uplynulém víkendu ve dnech 25. 
a 26. června 2011 proběhly na Faj-
tově kopci v areálu Horsefeathers 
bikeparku dva závody – v sobotu 
druhý ročník Fajtova duelu hor-
ských kol v paralelním slalomu, 
a slalom horských trojkolek
V duelu byla startovní listina velice 
bohatá na jezdce. Závody se jely 
nejdříve formou kvalifi kace, podle 
které se utvořily dvojice do vyřa-
zovacích bojů, kde byly vidět i vy-
rovnané souboje kolo na kolo. Čím 
více se pavouk zužoval, jízdy se 
značně přiostřovaly a zrychlovaly, 
pneumatiky klouzaly a nejednoho 
jezdce potkalo setkání se zemí. Do 
finálových bojů se nakonec pro-
kousal 4X Petr Muhlhans a Staňa 
Michal, spolu s freestylers jezdci 
v HF triku Láďou Klauzem a To-
mášem Markem.
Celkové pořadí v druhém ročníku 
Fajtův duel je následující:
1. místo Tomáš Marek – Praha
2. místo Petr Muhlhans – Praha
3. místo Láďa Klauz – Rakovník
4. místo Staňa Michal – Přerov
Ihned po skončení duelu na kolech 

Závody v bike a horských trojkolkách na Fajtově kopci
bylo vše připraveno ke startu te-
rénních trojkolek, kterými Ski klub 
Velké Meziříčí přes léto disponuje 
a jsou k mání i pro širokou veřejnost.
Závod v trojkolkách se jel na předem 
vytyčené trati mezi brankami na 
dvě měřené jízdy, které se sčítaly. 
Přihlásilo se 15 jezdců, mezi nimiž 
byla jedna odvážná slečna, která se 
rozhodla změřit síly s muži. Za její 

statečnost zde přichází poklona, 
protože Hanka Blažková předvedla 
v měřených jízdách plynulost a roz-
vahu oproti dravým chlapům, kteří 
do toho šli místy opravdu po hlavě. 
Časy ve slalomu se na trati pohybova-
ly v rozmezí od 35 vteřin do 48 vteřin
Celkové výsledky Fajtův slalom 

trojkoly (součet dvou jízd):
1. místo Láďa Klauz – Rakovník – 

S BMW se účastníme Světového po-
háru FIA a před dalším závodem ve 
Španělsku jsme potřebovali zjistit, 
jak se chová nově nastavený motor 
a nové vodou chlazené brzdy.“
Navigátor Tomáš Ouředníček do-
dává: „Velmi příjemné vítězství, 
které nás samozřejmě nabije sebe-
vědomím, a to určitě potřebujeme. 
Mirek je zase ve skvělé formě, byl 
to pro nás jeden z nejrychlejších 
závodů, na lesních cestách jsme 
dosáhli rychlosti 155 km/h a na 
krátkém a úzkém asfaltovém úseku 
i 178km/h. Tenhle vůz je ten nejlep-
ší, ve kterém jsem kdy seděl. Skvělá 
technika a skvělý pilot – to dává 
naději na skvělý výsledek!“
Potěšením je, že se i další posádky 
týmu OffroadSport velmi slušně 
umístily:
Pelc – Pelcová (Mitsubishi Pajero) 
– 5. místo a polská posádka Sobec-
ki – Marton (Mitsubishi Pajero) 
6. místo.                                    -kle-

3. kolo atletických přípravek
V sobotu 25. června uspořádal atle-
tický oddíl TJ Slavoj Pacov 3. kolo 
krajského přeboru atletických 
přípravek. Závodů se zúčastnilo 
120 dětí ročníků 2000 a mladší ze 
6 oddílů kraje Vysočina.
Těmito závody skončila „jarní“ část 
atletické žákovské sezony, dále po-
kračovaly jen soutěže dospělých.

Chlapci r. 2000–2001
(uvádíme umístění do 10. místa)
7. Filip Vošmera

Chlapci 2002 a mladší
5. Štěpán Fiala
7. Jan Rosa
3. štafeta 4 × 60 m (Fiala, Rosa J., 
Zedníček, Dvořák)

Děvčata 2000–2001
1. Karolína Jelínková
2. Eliška Běhounková
6. Anna Leščenková
2. štafeta 4 × 60 m (Jelínková, 
Běhounková, Buchtová K., Leš-
čenková A.)

Děvčata 2002 a mladší
6. Amálie Dvořáková
7. Kateřina Leščenková
4. štafeta 4 × 60 m B (Švihálková, 
Dvořáková, Mašterová, Leščen-
ková K.)

Atletika – soutěže družstev
V posledním červnovém víkendu 

opět probíhaly soutěže družstev 1. 
a 2. ligy (za družstva Spartaku Tře-
bíč hostují v těchto soutěžích Petr 
Holánek a Martina Homolová).
Ve 3. kole 1. ligy mužů v Táboře 
Petr Holánek v běhu na 3000 m 
přek. časem 9:23,06 vyhrál a zis-
kem 11 bodů přispěl ke 2. místu 
družstva mužů Spartaku Třebíč. 
Po třech kolech je toto družstvo 
na 1. místě a v polovině září bude 
bojovat v baráži o postup do nej-
vyšší atletické soutěže družstev 
– extraligy.
Martina Homolová se 3. kola 2. ligy 
žen tentokráte nezúčastnila – úspěš-
ně reprezentovala kraj Vysočina na 
Hrách 5. letní olympiády dětí a mlá-
deže ČR v Olomouci.

M ČR v atletice dospělých
Průběh a výkony premiéry mistrov-
ství republiky mužů a žen na dráze 
v Brně poznamenal silný déšť, 
chlad a vítr.
Bohužel toto počasí nepřálo ju-
niorovi Petru Holánkovi při jeho 
posledním pokusu splnit limit na 
juniorské ME v Tallinnu. Svým 
zatím nejhorším letošním časem 
na 3000 m překážek 9:41,79 obsadil 
13. místo.
Časem 9:23,06 z posledního červ-
nového víkendu tak zůstal 15 vteřin 
za limitem a na ME startovat nebu-
de.                                          -vill-

Petráveč spolek pořádá turnaj v malé kopané

23. 7. 2011 v Petrávči na fotbalovém hřišti
Prezence týmů: 7.30–8.00, parkování před KD.
Plocha: travnaté hřiště (45 × 18 m). 
Herní systém: určení dle počtu přihlášených týmů. 
Počet týmů: max. 10, hra 4 + 1, 
počet střídajících hráčů omezen na 4. 
Rozhodčí zajištěn. 
Startovné: 1 100 Kč. 
Občerstvení zajištěno po celý den v těsné blízkosti hrací plochy v KD, mož-
nost využít tenisový kurt vedle hřiště, tribuna + párty stan Starobrno.
1. cena: celé prase + diplom, pohár
2. cena: 50 l sud Starobrna 11° + diplom, pohár
3. cena: 30 l sud Starobrna 11° + diplom, pohár
4.–10. cena: věcné ceny + diplom
Přihlášení týmů a veškeré info na tel.: 774 057 836 Adam Bartl, 737 939 769 
Mgr. Helena Bartlová, 728 533 323 Aleš Žák.
Místo v turnaji zajištěno po zaplacení startovného.
Generálním partnerem akce je Pivovar Starobrno a obec Petráveč.
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

● parkur st.
70–80 cm
● parkur st.
80–90 cm
● parkur st.
100–110 cm
● parkur st.
110–120 cm
● židličková, násle-
duje přehlídka chlad-
nokrevných koní
● barel race – jízda 
mezi sudy na čas
● skoková soutěž 
pro diváky o nejlep-
šího skokana

Odpolední posezení ve společnosti živé hudby
Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat přihlášky na tel. 732 277 101 
nebo email na jsgranus@seznam.cz
Jezdecké závody jsou bez licencí, otevřené pro všechny věkové 
kategorie jezdců i různá plemena koní. Občerstvení a pěkné ceny 
zajištěny.
Více info na www.jsgranus.blog.cz

V sobotu 30. července 2011 pořádá Jezdecká stáj Granus

Jezdecký den ve Stránecké Zhoři
Program:
10.00 začátek první skokové soutěže

čas 70,21 s
2. místo Lóda Řezáč – Ivančice – 
čas 72,10 s
3. místo Dan Krajčí – Praha – čas 
72,38
4. místo Jiří Koch – Třebíč – čas 
72,51
V neděli se pak jely závody four-
cross, kdy se vedle sebe postavili na 
trať hned čtyři závodníci najednou. 
I zde byla slušná účast asi 20 bikerů. 
Dorazili dokonce i zahraniční zá-
vodníci až ze Slovenska. Závod byl 
členěn na kategorie hobby a rookie. 
Jednotlivá kola se sčítala.
Celkové pořadí kategorie Rookie:
1. Tomáš Abendroth – Liník nad 
Bečvou – 62 bodů
2. Josef Kozina – Velké Meziříčí 
– 49 bodů
Celkové pořadí kategorie Hobby:
1. Marek Peško – Pezinok – 66 bodů
2. Petr Muhlhans – Praha – 55 bodů
3. Denis Drozd – Hranice – 45 bodů
4. David Spurný – Hranice – 32 bodů
Více informací o pořadí závodní-
ků a fotografi e můžete zhlédnout 
na www.tbike.cz, www.4xc.cz, 
www.skivm.cz                        -ski-


