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ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
Vídeň 91
Velký výběr skalniček, trvalek, okrasných trav, 
okras. dřevin, dřeviny na živé ploty. Prodej volně 
ložené mulčovací kůry, mrazuvzdorná keramika.
Pracovní doba: St, Čt 8–12, 13–17, Pá 8–12, 13–18 h
www.zahradnictvivm.cz, tel. 731 507 260

Město Velké Meziříčí získalo dotaci na obnovu kulturních památek 
z kraje Vysočina ve výši 97 tisíc Kč na restaurování nástěnných rene-
sančních maleb ve vestibulu historické budovy radnice. Restaurátorské 
práce provádí akademický malíř Pavel Procházka.

V důsledku toho budou omezeny prostory ve vestibulu budovy během 
měsíce srpna a září, ale provoz na radnici to nijak nenaruší.

Historická budova radnice z roku 1528 je příkladem renesanční stavby 
s vývojově cennou dispozicí a z těchto důvodů je zařazena do seznamu 
nemovitých kulturních památek. V minulých letech podle informací od-
povědných pracovníků městského úřadu prošla náročnou rekonstrukcí, při 
které došlo mimo jiné i k odkrytí četných kamenných prvků i obnovení 
trámového stropu v prostorách zasedací místnosti. Ve vestibulu budovy 
– mázhausu – byly odkryty a restaurovány fragmenty ornamentálních 
renesančních nástěnných maleb. Ty jsou malované technikou secca a jsou 
umístěny ve vestibulu historické budovy radnice. Jde o stylizované květy 
a plody se stonky a listy z 16. století, umístěny v šesti polích křížové klen-
by. Poslední restaurátorské práce na nástěnných malbách proběhly v roce 
1971. Během posledních třiceti let nebyly restaurátorsky ošetřeny – jsou 
pokryty anorganickými a organickými nečistotami a došlo k lokálnímu 
zesvětlení či ztemnění barevné vrstvy. Ta vrstva zpráškovatěla zestárnu-
tím pojivy barev. Místy retuše chybí úplně. Před zahájením samotných 
restaurátorských prací bude sondami proveden restaurátorský průzkum, 
který stanoví aktuální stav maleb, stav a technologii restaurování před 
čtyřiceti lety. „Ideální by bylo, kdyby se oprava nátěrů a maleb dělala po 
deseti letech,“ dodal Procházka. V další etapě pak budou malby zpevněny 
reverzibilní fi xáží a postupně odstraněny druhotné nečistoty. Nepůvodní 
defekty v omítce budou vytmeleny a doplněny napodobivou retuší. Malba 
bude nakonec zpevněna závěrečnou fi xáží.         Připravila: Iva Horká Pavel Procházka při restaurátorské práci ve vestibulu velkomeziříčské radnice.                    Foto: Iva Horká

Ve vestibulu radnice restaurují renesanční malby

Hledají jiné prostory 
pro uskladnění varhan

Velkomeziříčští radní se na svém zasedání na počátku srpna zabývali 
otázkou, kam přestěhovat varhany. Ty jsou už několik let uskladněny 
v areálu základní umělecké školy na Poříčí. Poté, co tato škola změnila 
působiště a odešla z bývalého luteránského gymnázia, kde byl nástroj 
ve varhanním sále, do budovy po integrované škole, nenašlo se vhodné 
místo, kde by mohly být postaveny a funkční. „Podmínky pro uskladnění 
takového nástroje nejsou ve stávajícím objektu dobré, zatéká tam a není 
tam ani optimální teplota. Sami jsme se o tom přesvědčili, když jsme 
jako rada školu navštívili,“ přibližuje důvody stěhování starosta města 
Radovan Necid. Podle jeho slov vedoucí odboru školství a kultury Pavel 
Stupka navrhl dvě místa, kde by mohly být varhany nově umístěny. „Buď 
v základní škole na ulici Komenského nebo na Oslavické. U obou je 
však nějaké ‚ale‘. Třeba, že by to nebylo hned. Proto jsme se dohodli, že 
budeme hledat další vhodné prostory,“ říká starosta, „uvažovali jsme ale 
také o tom, že bychom je zprovoznili. Padla zde i ta možnost, že pokud by 
se majitelům bývalého luteránského gymnázia nepodařilo objekt prodat, 
možná bychom s nimi vešli v jednání a pronajali si část nebo celou budovu. 
A varhany tam postavili. Pokud by to ale nebylo možné kvůli fi nancím, 
bavili jsme se i o prodeji varhan.“

Podle starostových slov se radní shodli i na tom, že je za současné 
fi nanční situace a s výhledem do budoucnosti jak v našem městě, tak 
v České republice, Evropě i celém světě, téměř nemyslitelné, aby město 
našlo více než čtyřicet milionů korun – alespoň podle studie staré zhruba 
šest či sedm let – na výstavbu nového víceúčelového sálu v areálu velko-
meziříčské umělecké školy.

Jasno v tom, kam s varhanami, chtějí mít radní zhruba koncem září 
a budou se snažit řešit problém koncepčně. Stěhování nástroje z místa na 
místo podle starosty věc neřeší. „My se musíme spíš zamýšlet nad tím, 
k čemu je ten nástroj vlastně určen,“ dodal R. Necid. Ideální by tedy 
bylo, kdyby mohl někde smysluplně fungovat. Konečné rozhodnutí o jeho 
dalším osudu pak bude mít velkomeziříčské zastupitelstvo.    Iva Horká
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Marie Cahová z Velké Bíteše se dožila 105 let
Stala se nejstarší 
občankou kraje
Receptem na dlouhověkost se 

zabývají experti po celém světě 
od nepaměti. Ovlivňuje ji víc ge-
netický potenciál, strava, pohyb 
či psychika? Že by od každého 
něco, nebo všechno dohromady? 
Jednoznačnou odpověď, jak zůstat 
co nejdéle fi t, zatím nikdo nenašel. 
Návod na to, jak v relativní kondici 
překročit sto let, nemá ani nejstarší 
obyvatelka kraje Vysočina Marie 
Cahová z Velké Bíteše, která desá-
tého srpna letošního roku oslavila 
úctyhodných sto pět roků. Přitom 
neměla v životě na růžích ustláno – 
maminka jí zemřela mladá, o man-
žela přišla na sklonku druhé světové 
války, dva syny Miloše a Oldřicha 
vychovávala sama. Musela je uži-
vit, proto jí nezbylo nic jiného, než 
tvrdě pracovat. Vlastnila obchod, 
poté autodopravu – jezdila dokonce 
tatrovkou, což bylo na tehdejší dobu 
poměrně nezvyklé. Zato v jídle či 
životním stylu nic zvláštního ne-
praktikovala. Jí všechno na co má 
chuť, ani sklenku vína neodmítne, 
a ráda si denně dopřává odpolední 
siestu. „Maminka je ‚masařka‘, 
nejraději má řízky, ale nepohrdne 
ani sladkým,“ říká její šestaosm-
desátiletý syn Miloš z Velké Bíteše, 
„nosíváme jí je v neděli do domova 
pro seniory, kde žije,“ doplňuje sna-
cha paní Cahové. Ta ještě dodává, 
že spánek po obědě by mohl být tím 
příznivým faktorem, jenž se odrazil 
na vysokém věku její tchýně. 

(Pokračování na straně 2.)

Velkomeziříčští radní rozhodli o navýšení paragrafu 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v městském rozpoč-
tu o dvě stě tisíc korun. Podle slov starosty Radovana 
Necida chce město Velké Meziříčí dosáhnout na dotační 
program ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), 
určený na realizaci regenerace zeleně ve Velkém Mezi-
říčí. K čemuž je potřeba také projektová dokumentace. 
Na tu má tedy nyní vyhrazeno namísto původní půlmi-
lionové částky sedm set tisíc korun. „Proběhlo již první 
kolo výběru na dodavatele této projektové dokumentace, 

Město chce investovat do zeleně. 
Proto se hodlá ucházet o dotaci

ale byli jsme ho nuceni zrušit,“ vysvětluje starosta, 
„uchazeči totiž nepředložili všechny náležitosti. Aby-
chom proces nezdržovali, zrušení proběhlo bez udání 
důvodů. Obratem jsme ale vypsali nové, přičemž jsme do 
zadávací dokumentace explicitně uvedli, co je skutečně 
nutné a na čem město trvá, aby bylo zahrnuto ve smlou-
vě o dílo.“ Například to, aby se autoři do budoucnosti 
vzdali svých autorských práv. V opačném případě by 
to totiž město omezovalo na jednoho dodavatele, pokud 
by v projektu pak chtělo pokračovat.   (Pokr. str. 2.)

Silnice II/602 v km 60,108 – 
61,708 na trase Měřín – Řehořov 
(křiž. Meziříčko) bude z důvodu 
opravy krytu silnice (frézování 
a pokládání vozovky) ve dnech 
30. 8. – 1. 9. 2011 uzavřena. Ob-
jízdná trasa povede po silnicích II. 
a III. třídy z Měřína přes obce Černá 
a Meziříčko.                         -měú-

Ilustrační foto Iva Horká

Silnice Měřín-Řehořov 
bude uzavřena

Nejstarší a nejmladší členka Cahovy rodiny – Marie, která oslavila 
105 roků, a Ester, jíž je třináct měsíců.                           Foto: Iva Horká

Dnes
prezentace

Oční optika 
Otto Němec 

slaví již 20 let
Oční optika Otto Němec oslaví 
1. 9. 2011 dvacáté výročí své-
ho založení. Rodinnou fi rmu 
stavící na profesionalitě, zku-
šenostech, tradici a na vstříc-
ném a individuálním přístupu 
k zákazníkům, založil v roce 
1991 Otto Němec. Zakladatel 
fi rmy se oboru věnuje již od 
roku 1973. Ve Velkém Mezi-
říčí začal pracovat ve Státním 
podniku Oční optika v roce 
1978. Prodejnu pak od tohoto 
zaniklého podniku odkoupil 
v srpnu 1991 i s vybavením. 
První základní rekonstrukci 
uskutečnil v roce 1997, v ro-
ce 2008–2009 pak proběhla 
druhá, kompletní přestavba 
provozovny na náměstí, kdy 
byly stávající prostory roz-
šířeny na 150 m2 a doplněny 
o vyšetřovnu pro měření zraku 
a aplikaci kontaktních čoček 
a technické zázemí.
Služeb oční optiky Otty Něm-
ce využívají také občané Velké 
Bíteše a okolí.
Více informací naleznete 
v dnešním čísle na straně 5.

Velkomeziříčsko 
o prázdninách

Příští číslo vychází ve středu 
7. září (z důvodu čerpání řádné 
dovolené), jeho uzávěrka je 
v pátek 2. září ve 14 hodin. Od 
7. září pak budeme vycházet 
zase pravidelně každou středu.

SOS poradna
Pravidelná poradna SOS 
(sdružení obrany spotřebitelů) 
se uskuteční dnes, ve středu 
24. 8., od 14 do 16 hodin v nové 
budově MěÚ (obecní živnos-
tenský úřad, dveře č. 4).

Nenechte si ujít 
soutěž 4 klíče…

V sobotu 3. 9. na náměstí od 
15 hodin proběhnou 4 klíče k 
velkomeziříčské bráně.
Podrobný program najdete na 
straně 8

Připravila Simona Fňukalová
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KRÁTCE 
Z VELKÉ 
BÍTEŠE

Zprávy ze zasedání Rady města 
Velké Meziříčí z 10. 8. 2011

Rada města schvaluje:
* realizaci II. etapy stavebních úprav podle předložené projektové do-

kumentace z června 2011 – stavební úpravy tělocvičny Charita Velké 
Meziříčí. Současně bere na vědomí informaci o vícenákladech v rámci 
realizace I. etapy a na základě požadavku Krajské hygienické stanice
1. Pronájem nebytových prostor od 1. září 2011 v objektu Základní 

školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 o výměře 49 m2 Hotelové 
škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí za účelem pro-
vozování občerstvení pro žáky a učitele školy

2. Pronájem nebytových prostor od 1. září 2011 v objektu Základní 
školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 o výměře 21 m2 Hotelové 
škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí, za účelem pro-
vozování občerstvení pro žáky a učitele školy

* text kroniky města za rok 2010
* rozpočtové opatření: Zdroj: 23 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 23 tis. Kč – § 6171 činnost místní správy – zpracování 
schématu MHD ve Velkém Meziříčí v podobě interaktivní mapy 
a schematického plánu

* rozpočtové opatření: Zdroj: 30 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 30 tis. Kč – § 3412 péče o sportovní zařízení – dohled nad 
stavem hřišť do konce r. 2011

* rozpočtové opatření: Zdroj: 6 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 6 tis. Kč – § 2299 vrácení zaplacené pokuty a nákladů 
řízení účastníku řízení na základě rozsudku Krajského soudu v Brně

* rozpočtové opatření: Zdroj: 200 tis. Kč – § 2333 úpravy drobných 
vodních toků – digitální povodňový plán pro ORP Velké Meziříčí
Rozdělení: 200 tis. Kč – § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
– PD, žádost na SFŽP, realizace výběrové řízení na výběr zhotovitele 
pro akci Velké Meziříčí – regenerace zeleně

* rozpočtové opatření: Zdroj: 2,4 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 2,4 tis. Kč – § 2321 výpočet posouzení kapacity mostků 
a odtokové strouhy na odvod dešťových vod pro stavební řízení akce 
Odlehčení dešťové kanalizace ul. Mírová

* rozpočtové opatření: Zdroj: 4,8 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
94,8 tis. Kč – § 2212 rezerva na opravy komunikací
Rozdělení: 4,8 tis. Kč – § 2321 vypracování PD na akci Odvodnění 
ul. Moráňská
94,8 tis.Kč – § 2321 realizace akce Odvodnění ul. Moráňská

* rozpočtové opatření: Zdroj: 25 tis. Kč – § 2212 rezerva na opravy 
komunikací
Rozdělení: 25 tis. Kč – § 2321 zřízení dešťových vpustí na ul. Nábřeží 
a K Novému světu

* rozpočtové opatření: Zdroj: 5 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 2310 zpracování PD pro trvalé odnětí z PUPFL 
(pozemky určené plnění funkcí lesa) pro akci Prodloužení vodovodu 
na ul. Sportovní

* rozpočtové opatření: Zdroj: 9 tis. Kč – § 3639 geometrické plány 
a znalecké posudky
Rozdělení: 9 tis. Kč – § 2310 úhrada vynětí pozemku z PUPFL v rámci 
projektu Vodovod Mostiště

* rozpočtové opatření: Zdroj: 75 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov
Rozdělení: 75 tis. Kč – § 2341 oprava hráze rybníka u Pacalových

* rozpočtové opatření: Zdroj: 26,4 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 26,4 tis. Kč – § 2333 dodatečné úpravy projektu protipo-
vodňových opatření

* rozpočtové opatření: Zdroj: 24 tis. Kč – § 2212 rezerva na opravy 
komunikací
Rozdělení: 24 tis. Kč – § 2212 oprava komunikace v ul. Strmá

* rozpočtové opatření: Zdroj: 17 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 17 tis. Kč – § 2310 realizační dokumentace vodovod ul. 
Sportovní

* rozpočtové opatření: Zdroj: 339 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 144 tis. Kč – § 2321 doměření dešťové kanalizace (pa-
sportizace)
195 tis. Kč – § 3322 aktualizace PD starý hřbitov Moráň

* rozpočtové opatření: Zdroj: 90 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství 
Lhotky
Rozdělení: 60 tis. Kč – § 2212 oprava místní komunikace Lhotky
30 tis. Kč – § 3631 prodloužení veřejného osvětlení Lhotky

* rozpočtové opatření: Zdroj: 100 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 100 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty

* rozpočtové opatření: Zdroj: 323 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
Rozdělení: 171 tis. Kč § 3412 plynofi kace hlavní budovy Tržiště, 23 
tis. Kč § 3612 zateplení lodžií bytů Nad Sv. Josefem, 50 tis. Kč § 2333 
úprava vodního toku V Potokách, 49 tis. Kč § 4374 nízkoprahové cent-
rum – odvlhčení zdiva, 30 tis. Kč § 3631 veřejné osvětlení u dálničního 
mostu směr Fajtův kopec

* rozpočtové opatření: Zdroj: 365 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
Rozdělení: 365 tis. Kč § 3631 nové veřejné osvětlení v části ul. Nad Tratí

* rozpočtové opatření: Zdroj: 25 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 25 tis. Kč – § 3639 vypracování znaleckého posudku na 
objekt Domova pro seniory – stanovení ceny vyhláškou pro zařazení 
do majetku města po převzetí od Kraje Vysočina

* dodatek č. 9 Smlouvy o výpůjčce ze dne 31. 12. 2005 uzavřený mezi 
Městem Velké Meziříčí a Technickými službami VM, s. r. o., kterým se 
upravuje hodnota předmětu výpůjčky u objektu Zimní stadion – sociál-
ní příslušenství na částku 2.811.920 Kč z důvodu navýšení o technické 
zhodnocení provedené nájemcem a vzápětí jeho částečný odprodej na 
základě prohlášení vlastníka a stanovení spoluvlastnického podílu

* dodatek č. 1 Pravidel o přidělování bytu v majetku města Velké Meziříčí 
do nájmu občanů

* úhradu části nákladů SVJ Bezděkov 1020/10, Velké Meziříčí ve výši 
50.000 Kč včetně DPH, které byly vynaloženy na opravu kamenné zdi 
v objektu ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí 808/7; kamenná zeď je v majetku 
Města Velké Meziříčí. Úhrada bude provedena v roce 2012 z rozpočtu 
MěSB Velké Meziříčí

* uzavření Smlouvy o zajištění dohledu nad stavem hřišť v majetku 
města Velké Meziříčí ve znění dle přílohy    

(Pokračování na straně 3.)

Tradiční 
bítešské hody

Od 7. do 14. 9. proběhnou ve 
Velké Bíteši tradiční hody.

Více v příštím čísle.

Cyklostezka
Jedním z dlouhodobějších plánů 

města je vybudování cyklostezky 
kolem potoka Bítýška a Bílého 
potoka, mezi obcemi Osová Bítýška 
– Nové Sady – Velká Bíteš – Křoví. 
Tento projekt má podporu v jednot-
livých obcích, protože již nyní jsou 
obyvateli těchto obcí intenzivně 
využívány stávající lesní cesty pro 
rekreaci. Vybudované zpevněné 
cyklostezky by zatraktivnily oblast 
Velké Bíteše pro turisty a byly by 
i alternativním spojením mezi ob-
cemi ke stávajícím komunikacím. 
K dnešnímu dni proběhlo několik 
schůzek s projektanty cyklostezek 
a dvě pochůzky s hledáním vhod-
ných tras.

Výstavba domků
Město Velká Bíteš samo nevlast-

ní, mimo místní část Ludvíkov, 
pozemky určené k výstavě rodin-
ných domů. Proto se zaměřilo na 
jednání s majiteli pozemků, aby 
ve spolupráci s nimi vybudovalo 
komunikace v těchto lokalitách, 
které budou ve vlastnictví města. 
V současnosti již proběhla před-
běžná dohoda s majiteli pozemků 
v místní části Košíkov, kteří sou-
hlasí s bezplatným převodem svých 
pozemků pod budoucí komunikaci. 
V minulém týdnu proběhlo také 
jednání s majiteli pozemků ve Velké 
Bíteši – v lokalitě Pod Spravedl-
ností –, kde v současnosti probíhá 
intenzivní výstavba RD a kde se 
předpokládá podobný postup jako 
v Košíkově. Odlišný postup je 
v lokalitě Jihlavská, kde by město 
provedlo kompletní zasíťování po-
zemků výměnou za cca polovinu 
budoucích parcel. Jiný postup je 
potom zvolen v Ludvíkově. Tam 
město v zájmu posílení výstavby 
v této malé obci prodává pozemky 
za nižší ceny, vhodné k okamžité 
výstavbě s tím, že zasíťování si vy-
řeší sami majitelé. Ti jsou povinni 
zkolaudovat stavby do 7 let. Město 
jen posílí nevyhovující vodovodní 
řád v této lokalitě.

Zvyšování 
nájemného

Rada města rozhodla o zvýšení 
a sjednocení nájemného v měst-
ských bytech na 55 Kč/m2 od 
1. 1. 2012. V současnosti se pohy-
buje výše nájemného od 36 Kč/m2 
po 55 Kč/m2. Například v sociál-
ních bytech (kde nájemníci musí 
prokazovat své příjmy a smlouvy 
mají jen na 1 rok) již od roku 2006 
platí nájemníci 45 Kč/m2, v nově 
přidělovaných bytech je to potom 
55 Kč/m2. Za tyto peníze budou 
opravovány přednostně nejstarší 
byty na ulici U Stadionu, kde se 
v příštím roce plánuje výměna 
všech plastových oken.

Bioplynová stanice
Město několikrát jednalo se 

zástupci firmy B-bio, kteří mají 
zájem o výstavbu bioplynové sta-
nice v areálu místní zemědělské 
firmy. V rámci tohoto projektu 
by mohla být na BPS napojena 
centrální kotelna sídliště, které by 
tak bylo připojeno na levný zdroj 
tepla. Vzhledem k nabídce fi rmy 
ČEZ na instalaci jejich kogenerační 
jednotky, která by také přinesla 
snížení ceny tepla, bylo osloveno 
VUT v Brně se žádostí o posouzení 
obou nabídek. Na základě tohoto 
posudku by potom rada města roz-
hodla o dalším pokračování jednání 
s uvedenými fi rmami.

-měú vb-

Trápení řidičů s velkými výtluky 
na silnici II/602 v úseku od Jablo-
ňova do Rudy skončilo. Kraj totiž 
zmiňovaný úsek dal opravit. Kromě 
toho je také nově spravena část 
kolem obory, kousek za Velkým 
Meziříčím. Rekonstrukce krajské 
vozovky si vyžádala několikadenní 
uzavírku a s ní spojenou objížďku, 
která vedla přes Dolní Heřmanice 
a Tasov. Komunikace byla vzá-
pětí po položení nového povrchu 
opatřena nezbytnými postranními 
i středovou čarou.

„Úsek opravy silnice II/602 mezi 
Rudou a Jabloňovem je součástí 
stavby ‚Oprava havarijních krytů 
II/602 Velká Bíteš – Meziříčko‘,“ 
upřesňuje Aleš Fučík z Krajské 
správy a údržby silnic (KSÚS) kraje 
Vysočina, „v rámci této stavby jsou 
a budou opraveny ještě úseky Velké 
Meziříčí pod dálničním podjezdem 
a úseky mezi křížením se silnicí 
III/34824 Meziříčko – Měřín. Cílem 
stavby je oprava nejhorších obrus-
ných vrstev výše uvedené silnice do 
doby celkové rekonstrukce vozovky, 
která se předpokládá v roce 2014.“

Celkem se oprava podle sdělení 
A. Fučíka týká 4,838 km silni-
ce s celkovou proinvestovanou 
částkou 8,955 milionů Kč včetně 
DPH. Opravu zajišťuje Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, 
dodavatelem stavby je Strabag a.s. 
Staveniště bylo předáno 27. 7. 2011, 
ukončení se předpokládá do půlky 
září 2011. „V současnosti jsou zcela 
hotovy dva úseky opravy,“ dodal 
technicko-správní náměstek KSÚS 
Vysočiny.

Iva Horká

Silnice z Jabloňova do Rudy je nově opravena

Nesrovnatelně lepší jízda je nyní po nově opravené silnici od Jabloňova 
do Rudy, a to pro všechny druhy motorových i nemotorových vozidel.

Foto: Iva Horká

Město chce investovat do zeleně…
(Pokračování ze strany 1.)

Starosta doufá, že tentokrát dodavatele zmíněné 
projektové dokumentace vyberou. „Naše představa 
je, že bychom s pomocí této dotace mohli ve městě 
do zeleně investovat až patnáct milionů korun, což 
je částka bez projektové dokumentace,“ přiblížil R. 
Necid. Ten poukázal na množící se stížnosti z řad 
obyvatel – jednomu vadí, že se stromy ve městě kácí, 
druhý si zase stěžuje na nedostatek slunečního svitu ve 
svém bytě, protože mu okna zakrývá vzrostlá vegetace. 
Proto město přistoupilo k tomu, že stav nechá posoudit 
nezávislými odborníky.

V prvním kole bylo obesláno celkem jedenáct sub-
jektů, nabídku pak nakonec poslali pouze tři uchazeči. 

Marie Cahová z Velké Bíteše se dožila 105 let
Stala se nejstarší občankou kraje

(Pokračování ze strany 1.) To ale 
není jediný aspekt, dlouhověkost 
mají Cahovi v genech. „Maminčin 
otec zemřel, když mu bylo přes de-

vadesát,“ přidává ještě Miloš Caha.
Sama oslavenkyně se podle svých 

slov domnívá, že nejdůležitější 
je v životě zdraví a slušnost. „To 

ostatní 
už přijde 
samo,“ 
podotý-
ká Marie 
Cahová, 
která i ve 
vysokém 
věku dbá 
o  s v ů j 
zevněj-
šek tak, 
j a k  s e 
na ženu 
patří. 
Elegant-
n í účes, 
vkusné 
šperky 
i obleče-
ní.

Pocho-
pitelně je 
t a ké  u ž 
několika-
násobnou 
babičkou, 
praba-
bičkou 
i prapra-
babičkou. 
K je j í m 
oblíbe-

Marie Cahová z Velké Bíteše oslavila 105. narozeniny a je tak 
nejstarší občankou velkomeziříčského regionu.

Foto: Iva Horká

ným aktivitám patřila vždy četba 
knih, ale také muzika. „U nás se 
vždycky zpívalo,“ pronesl na jedné 
z dřívějších oslav syn Miloš. A ten 
také na svoji maminku prozradil, 
že jí největší radost udělalo, když 
se dožila pádu bolševiků.

K významnému životnímu jubi-
leu jí tedy pochopitelně přišli popřát 
i zástupci města, kraje i bítešského 
domova důchodců a sboru pro ob-
čanské záležitosti, ale pochopitelně 
také rodina. Jedna vnučka, operní 
zpěvačka, přijela až z Itálie, druhá 
žije v Americe, tak si nechala 
opatřit alespoň fotky a podpisy 
přítomných. Nejstarší a nejmladší 
členka Cahovy rodiny – Marie, 
které je 105 let, a třináctiměsíční 
Ester, se ale na zmíněné oslavě na 
bítešské radnici sešly.

Město Velká Bíteš se může pyš-
nit i tím, že v něm na pár dní žila 
i nejstarší občanka České republiky. 
Byla jí Františka Kožnarová, která 
se dožila 107 let. Zemřela letos 
v únoru. V bítešské městské kroni-
ce se to ale hemží i dalšími jubilei 
jak jednotlivců, tak manželských 
párů, které oslavily ojedinělá vý-
ročí svatby.

Nejstarším doloženým obyva-
telem naší země byla podle údajů 
Wikipedie Emílie Doležalová, která 
zesnula v roce 2004 ve věku 110 let 
a 153 dní.

Iva Horká

Přitom se podle sdělení starosty cenové nabídky od 
sebe velmi lišily. Ale nakonec stejně nebyly podmínky 
splněny a řízení se opakuje.

„Pokud získáme dotaci, jsme schopni záměr zpra-
covat během roku a půl. V opačném případě bychom 
na tom pracovali postupně, po částech,“ říká starosta, 
„ale rozhodně do toho chceme jít, protože z vlastní 
zkušenosti vím, že lidi ve Velkém Meziříčí zeleň velmi 
zajímá – zaznívá to na všech setkáních s občany, na 
chatu či v elektronické knize přání a stížností. A to 
i přesto, že Ekologická stopa ukázala, že jsme na tom 
– z měst, které byly hodnoceny – velice dobře. Ale lidé 
mají pocit, že je to málo.“

Iva Horká
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(Pokračování ze strany 2.)
* uzavření dodatků k Příkazním smlouvám na pronájem nebytových 

prostor se Základními školami Velké Meziříčí – Sokolovská 470/13, 
Oslavická 1800/20 a Školní 2055, a to ve znění dle přílohy a pověřuje 
starostu města jejich podpisem

* roční akční plán v oblasti MA21 projektu Velké Meziříčí – Zdravé 
město a Místní Agenda 21 na rok 2011

* návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemků města parc. č. 4765/1 
a 5901 na Fajtově kopci s právem umístění nové trafostanice, pojistkové 
skříně NN a nového zemního kabelu NN, právem provozování, oprav 
a údržby a zřízení práva věcného břemene na dobu trvání předmětné 
stavby

* návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch fi rmy Te-
lefónica Czech Republic, a. s. Praha k tíži pozemků města parc. č. 
2804/3 a 2814 na ul. Novosady v obci a k. ú. Velké Meziříčí, v nichž 
je uloženo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě – s právem jejího provozování, oprav a údržby na dobu trvání 
předmětné stavby

* návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemku PK parc.č. 75/1 v k. ú. 
Mostiště s právem uložení přípojky NN do tohoto pozemku, právem 
provozování, údržby a oprav na dobu trvání této stavby

* návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch fi rmy VAKU-
UM BOHEMIA, s. r. o., Jihlava k tíži pozemku města parc. č. 5648/1 
na ul. Jihlavská, k. ú. Velké Meziříčí s uložením kabelové přípojky VN 
pro fotovoltaickou elektrárnu

* návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce, a. s. České Budějovice k tíži pozemků města parc. č. 5901 
a 5903 v k. ú. Velké Meziříčí (lokalita Fajtův kopec) s umístěním dvou 
podpěrných sloupů VN a venkovního vedení VN izolovaným vodičem 
s právem vstupu na pozemky, provozování, oprav a údržby. Zřízení 
věcného břemene na dobu trvání této stavby

* návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distri-
buce, a. s. České Budějovice k tíži pozemků města v Jidáškách, k. ú. 
Velké Meziříčí parc. č. 5280/97 a 5280/96 s právem uložení přípojky 
VN do těchto pozemků, právem provozování, oprav a údržby na dobu 
trvání stavby

* návrh smlouvy o vzájemných právech a povinnostech mezi městem 
a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, která se týká stavby Velké 
Meziříčí – kanalizace a vodovod, ul. Nádražní, Nad Tratí a dotýká se 

Zprávy ze zasedání Rady města…

Organizátoři vzdělávacího kur-
zu pro seniory, kterým je Kraj 
Vysočina ve spolupráci s Vysokou 
školou polytechnickou Jihlava, 
upozorňují na to, že se blíží termín 
uzavírky pro podání přihlášek do 
nového kurzu Univerzity třetího 
věku s názvem Zdravý životní styl 
seniorů. Místem konání vzděláva-
cího cyklu je Domov pro seniory 
Velké Meziříčí a projekt je určen 
pro seniory z domovů pro seniory 
a domovů pro osoby se zdravotním 
postižením Kraje Vysočina, a širo-
kou veřejnost.

Termín odevzdání přihlášek 
je nejpozději do 26. srpna 2011 
na adrese koordinátora vzdělávání 
uvedené na př ihlášce. Zájemci 
o studium najdou přihlášky na 
webových stránkách Kraje Vyso-
čina, Vysoké školy polytechnické 
Jihlava a Domova pro seniory 
Velké Meziříčí. Výuka ve Velkém 
Meziříčí bude symbolicky zahájena 
1. září letošního roku poutavou 
přednáškou ThMgr. Milana Kla-
petka „Základy životní rovnová-
hy“. Dále se účastníci kurzu mohou 
těšit například na téma správné 

Termín uzávěrky přihlášek 
vzdělávání seniorů se blíží

stravování, pohyb a životospráva 
seniorů, ale i trénování paměti, 
mezilidské vztahy, komunikace, 
zdraví a nemoc a řada dalších zají-
mavých oblastí studia.

Výuka bude probíhat jednou za 
14 dní v učebně Domova pro seni-
ory ve Velkém Meziříčí a uskuteční 
se ve dvou skupinách. První bude 
určena pro uživatele domovů pro 
seniory a domovů pro osoby se 
zdravotním postižením Kraje Vy-
sočina a ve druhé skupině budou 
obyvatelé z řad veřejnosti ze spádo-
vé oblasti Velkého Meziříčí. Kapa-
cita učebny je omezena na 25 osob, 
takže pokud má ještě někdo zájem 
o dané vzdělávání, ať příliš neotálí 
s přihlášením se ke studiu.

Organizátoři projektu srdečně 
zvou všechny přihlášené seniory ke 
studiu na Univerzitě třetího věku ve 
Velkém Meziříčí.

B l i ž š í  i n f o r m a c e  p o d á : 
Mgr. Táňa Křížová, referent od-
dělení sociální správy, odbor soci-
álních věcí, tel.: +420 564 602 811, 
724 650 136, fax: +420 564 602 427, 
e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz. 

-krú, ds-

Podhorácká kapela, Rouchovanka, Muzikanti Ladislava Prudíka 
a Moravěnka s Jiřím Helánem – kapely, které hrály na třetím ročníku 
Heřmanické dechovky. V přírodním areálu v Dolních Heřmanicích se 
sešlo početné publikum, na něž čekala nejen zmíněná přehlídka písní, ale 
v závěru večera také taneční zábava s místní skupinou L. Prudíka a zpěvá-
ky Milanem Čechem, Věrou Novotnou a Markétou Prudíkovou. Zmíněná 
domácí kapela kromě známých lidových písní hraje též vlastní skladby 
od autora Ladislava Prudíka, například Neodcházej lásko, jež zazněla na 
třetím ročníku. Kromě toho má v repertoáru i moderní písničky, které 
posluchačům v sobotu 13. srpna rovněž nabídla – kupříkladu Vzdálený 
hlas v podání Věry Novotné či Most přes minulost nebo Halelujah, jež 
zazpívala Markéta Prudíková, a další.

V roli moderátora se letos představil čtyřiašedesátiletý zpěvák Jiří 
Helán. Ten se podle svých slov zpěvu a zmíněné hudbě věnuje od roku 
1972, začínal mimo jiné ve věhlasné Moravance, posléze zakotvil – až 
dosud – v Moravěnce. „Tady hrajeme poprvé,“ zmínil Helán. Předchozí 
dva ročníky Heřmanické dechovky uváděli Karel Hegner a Jožka Šmukař. 

Moravěnka hrála heřmanickým posluchačům poprvé

Jiří Helán nejenže moderoval třetí ročník Heřmanické dechovky, ale 
také zpíval s Moravěnkou.                                                 Foto: Iva Horká

Hráči na trubku (zprava) – Petr Křivánek a Ladislav Prudík ml., který 
je kapelníkem skupiny Muzikanti Ladislava Prudíka.    Foto: Iva Horká

Vzniknou nové naučné stezky 
v Balinském a Nesměřském údolí

Indiánského náčelníka jedoucího na statném hnědákovi doprovázeli 
ostatní členové kmene Mawadaní. Ti si navíc na náměstí ve Velkém Meziříčí 
začátkem srpna‚ rozbili‘ svoje prostorné týpí. V indiánském duchu se totiž 
nesl táborový pobyt dětí z Křižanova a okolí, který našel svoje prázdninové 
útočiště na louce mezi obcemi Rohy a Hodov, nedaleko Velkého Meziříčí. 
A právě do centra našeho města se indiánský kmen vydal plnit svoje úkoly 
v rámci tematických soutěží. Tábor trval zhruba týden, během něhož děti 
zažívaly dobrodružství při hrách, ale také podnikaly výlety po okolí spojené 
s poznáváním historických a kulturních památek v daném regionu.    Iva Horká

Indiánský kmen zavítal 
do Velkého Meziříčí

◄ Indiánský náčelník na koni, doprovázený ostatními členy indiánského 
kmene, budil v centru Velkého Meziříčí zaslouženou pozornost – vypadal to-
tiž jako skutečný původní obyvatel amerického kontinentu.   Foto: Iva Horká

Policisté varují všechny oby-
vatele kraje Vysočina před faleš-
nými exekučními výměry, které 
v průběhu 17. a 18. srpna někteří 
podnikatelé a drobní živnostníci 
z Jihlavska, Pelhřimovska a Žďár-
ska obdrželi. Nejčastěji šlo o falešný 
exekuční výměr doručený přímo na 
doručovací adresy. Všechny tyto 
výměry byly podepsány exekuto-
rem JUDr. Markem Holečkem, 
exekutorem Praha 1, Ovocný Trh 
8. Ti, kteří tato oznámení obdrželi, 
o žádných dluzích nevěděli a žád-
né dluhy nemají, proto se obrátili 
s oznámením na Policii ČR. Během 

dvou dnů policie přijala 25 oznáme-
ní. Na internetových stránkách Čes-
ké exekutorské komory je odkaz, 
který varuje před tímto falešným 
exekutorem. Policisté všechna při-
jatá oznámení prověřovala. „Nyní 
bychom chtěli touto cestou veřejnost 
varovat, aby lidé na tyto výměry ne-
reagovali a o jejich obdržení infor-
movali Policii ČR“, uvedla tisková 
mluvčí oddělení PČR kraje Vysoči-
na JUDr. Dana Čírtková. Celý pří-
pad falešného exekutora pak v pátek 
18. srpna převzal k dalšímu šetření 
celorepublikový Útvar pro odhalo-
vání fi nanční kriminality.      -PČR-

Policie varuje
před falešným exekutorem

Město Velké Meziříčí v současné 
době začíná s realizací projektu „Pro-
pagace naučné stezky Balinské údolí 
a Naučné stezky Nesměřské údolí“.

Projekt je spolufi nancován z Re-
gionálního operačního programu 
NUTS II Jihovýchod. Celkové 
výdaje jsou plánovány ve výši 
580 tis. Kč, výše dotace je 536,5 tis. 
Kč.

Údolí, kterými prochází naučné 
stezky podél řek Balinky a Oslavy, 
se nachází v těsné blízkosti Velkého 
Meziříčí. V dnešní době představují 
tato říční údolí fragmenty zachova-
lé krajiny navazující bezprostředně 
na hranici města. Setkáme se zde 
nejen s cennými přírodními prvky, 
ale i s ukázkami harmonického 
soužití člověka s přírodou.

Na trasách bude celkem insta-
lováno 24 informační panelů a 9 
interaktivních panelů pro děti. 
Vznikne malý a velký okruh Ba-
linským údolím, který bude pro-
pojen s malým a velkým okruhem 
Nesměřským údolím. 

V současné době je vyznačena 
pouze naučná stezka Balinským 
údolím (cca 5 km), která bude 
doplněna o několik nových inter-
aktivních panelů. Velký okruh (cca 
14 km) bude navazovat na stávající 
malý z Balin a povede přes obce 
Uhřínov, Šeborov, Svařenov a Hr-
bov a zpět do Velkého Meziříčí. 

V Nesměřském údolí vznikne 
malý okruh (cca 3 km) od mostu 
u čistírny odpadních vod po levém 
břehu řeky přes Letnou k Panské 
hájence a přes most zpět po pravém 

břehu. Velký okruh (cca 15 km) 
bude pokračovat od Panské hájenky 
přes rekreační středisko Nesměř, 
Říhákův mlýn do Oslavy, Dolních 
Heřmanic, Petrávče a zpět do Vel-
kého Meziříčí. 

Naučné stezky budou propojeny 
spojovacím okruhem (cca 8 km) 
z Balin přes Osové k Panské hájence 
v Nesměři.

V rámci projektu budou také 
zpracovány a vydány informační 
materiály pro obě naučné stezky – 
zvlášť pro děti a dospělé.

Na webových stránkách města 
vznikne nový portál věnovaný těm-
to přírodním lokalitám, na kterém 
naleznete mapky samotných okru-
hů i blok informací, které seznámí 
populárně naučnou formou s pří-
rodou v obou lokalitách. Web bude 
sloužit jako informační (aktuality, 
přehled akcí) a poradenské místo/
portál (poradna).

Nové stezky budou zpřístupněny 
veřejnosti na jaře v roce 2012.

V současné době se připravují 
trasy a informační panely, proto 
hledáme všechny, kteří by chtěli 
přispět – turisty, fotografy, pamět-
níky, přírodovědce atp. 

Zájemci mohou kontaktovat Tu-
ristické informační centrum (Rad-
nická č.p. 29, Velké Meziříčí) buď 
osobně, telefonicky (566 781 047) 
nebo emailem (ic@mestovm.cz).

Srdečně všechny zveme na prv-
ní setkání pracovní skupiny, které 
proběhne dne 5. září v 17 hodin 
v zasedací místnosti budovy 
Radnice, dveře č. 216.         -MěÚ-

pozemků města parc. č. 2886/7, 2886/2, 2702/1, 2742, 5620/2, 2748/1, 
5620/1, 5685, 2743 a 2744 v k. ú. Velké Meziříčí.

Rada města bere na vědomí:
* zprávu o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2011
* zprávu o činnosti MěSB Velké Meziříčí za 1. pololetí 2011, včetně 

př hledu nákladů a výnosů z hlavní a vedlejší činnosti za 1. pololetí 
2011

* výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM, s. r. o. za 
1. pol. roku 2011.

Rada města souhlasí:
* Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijímá na-

bídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku 
příspěvkové organizaci a uděluje písemný souhlas s likvidací předmět-
ného majetku uvedeného v přehledu, těmto příspěvkovým organizacím 
v pořizovacích cenách: ZŠ VM, Sokolovská 470/13 – majetek školy 
(zařízení v tělocvičně Charity) 92.907,60 Kč
Základní umělecká škola VM – majetek školy 6.690 Kč

* se zapojením transferů účelově určených, přijatých v červenci 2011, 
do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:
– částka 172 787,20 Kč, poskytovatel Kraj Vysočina; přijata v červenci 

2011; f. p. projekt reg. č. CZ.07/1.1.01/01.0065, za účelem proplacení 
9. žádosti o platbu pro ZŠ Sokolovská Vel. Meziříčí

– částka 10 400 Kč; poskytovatel úřad práce; přijata v červenci 2011; 
Dohoda o vyhrazení společensky účelného prac. místa a poskytnutí 
příspěvku č. ZRA-S-3035/2011 (5 200 Kč), a č. ZRA-S-3042/2011 
(5 200 Kč)

* s hodinovou sazbou 200 Kč za pronájem tělocvičny v budově hasičské 
zbrojnice s účinností od 1. září 2011

* s výpůjčkou tělocvičny v Hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí na 
školní rok 2011/2012 pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

* s výpůjčkou hasičské zbrojnice na nepravidelnou zájmovou 
činnost ve školním roce 2011/2012 pro Dům dětí a mládeže Vel-
ké Meziříčí.

* s podpisem Charty 2011 (Evropský týden mobility)
* se záměrem vyhlásit soutěž Vánoční město (podzim, zima), Rozkvetlé 

město (jaro, léto)
* s provedením stavebních úprav společenské místnosti ve sportovním 
areálu Na Tržišti, který je v majetku města. Rozsah a způsob provedení 
bude projednán s odborem výstavby.
Rada města schválila termín předání návrhů a podkladů k rozpočtu 
na rok 2012, a to do 30. 9. 2011. Návrhy a podklady budou předány 
starostovi města.                             

Ing. Radovan Necid, starosta města

OKÉNKO RADNICE II.  566 781 111

Josef Prudík, starosta obce Dolní Heřmanice, která uvedenou akci pořádá 
ve spolupráci s Ladislavem Prudíkem st., uměleckým vedoucím skupiny 
Muzikanti L. Prudíka, si po koncertní části pochvaloval jak její úroveň, 
tak návštěvnost, ale i nezbytné počasí.

V závěru přehlídky, která trvala od šestnácté hodiny do půl deváté 
večer, pozval moderátor všechny příznivce na autorský galakoncert, 
který se koná třicátého září od osmnácté hodiny v Pasáži Národního 
domu v Třebíči. Komponovaný pořad připravila dechová hudba Šohajka 
z Dolních Bojanovic a budou se v něm prezentovat současní autoři dechové 
hudby Ladislav Prudík a Václav Maňas ml. První část bude věnována 
Prudíkovým skladbám, druhá pak Maňasovi, jednomu ze současných 
nejúspěšnějších autorů. Pořadu krásných melodií a písniček v brilantní 
interpretaci Šohajky budou zmíněni autoři osobně přítomni.

Samotní Muzikanti L. Prudíka pak podle sdělení kapelníka zahrají 
k tanci a poslechu v neděli 30. října letošního roku v Jupiter clubu.

Iva Horká
(Více fotek na www.velkomeziricsko.cz)
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Gaudium et spes
V poslední mojí nedělní úvaze jsem psal o tom, že velmi často naše 

znalost křesťanství a katolické církve není dostačující. A proto bych chtěl 
aspoň trošku přiblížit „nové“ učení Učitelského Úřadu Církve. Ono tak 
úplně není nové, neboť vznikalo v šedesátých letech XX. stol. Je ale 
„nové“, neboť mnoho lidí je doposud nezná.

Gaudium et spes – Radost a naděje je název Pastorální konstituce 
o církvi v dnešním světě, která je plodem II. Vatikánského Koncilu 
(1962–1965), který už sám o sobě byl velkou nadějí světa a církve. Papež 
Jan XXIII., který zahájil ono setkání 2500 biskupů prohlásil: „Chci nechat 
otevřená okna církve, abychom viděli na lidi venku a oni se zase mohli 
dívat dovnitř.“ Církev se otevřela světu a změnila své postoje v mnoha 
základních věcech. To se však také setkalo a bohužel setkává s odmíta-
vými postoji některých věřících.

Vznik toho dokumentu byl nemalou „revolucí“. Tři roky trvaly dis-
kuze o konečné podobě dokumentu, která se skoro úplně odlišovala od 
předkoncilních návrhů. Konstituce zejména vytyčuje vztah mezi církví 
a okolním světem. Církev se nechce uzavírat sama do sebe, ale otevřít 
se světu. Problémy světa jsou i problémy církve. To deklarují už první 
slova konstituce: Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště 
chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí 
Kristových učedníků...

A jaké jsou ony problémy, úzkosti atd.? To uvidíme příště.
P. Lukasz Szendzielorz

Odhalení pamětní desky
kněze Františka Pařila v Heřmanově
Dne 18. září bude na hřbitově v Heřmanově odhalena pamětní deska 
spojená s konáním pietní akce k uctění jeho památky.
Kněz František Pařil pocházel z Vidonína u Heřmanova. V 50 letech 
byl odsouzen k trestu smrti v Babickém procesu a v Jihlavě popra-
ven. Po revoluci pak byl plně rehabilitován a byla prokázaná jeho 
nevina. Shodou podivných okolností byly jeho zpopelněné ostatky 
ukradeny a jeho tatínkem tajně pohřbeny v jeho rodišti – na hřbitově 
v Heřmanově.
(Doba konání bude upřesněna v příštím čísle týdenku VMsko – pozn. 
red.)                                                                                            -th-

Strom se pozná 
po ovoci

Prezentace knihy a výstava 
o P. Cyrilu Šímovi proběhne 
v neděli 11. září 2011 od 8.30 
v prostorách vzdělávacího 

centra v Křižanově.
P. Cyril Šíma, myslitel a kněz 
řádu dominikánů, za doby 
totality velice kladně půso-
bil v Křižanově, kde je také 
pohřben.                  -th-

Dechová hudba Vysočanka nahrá-
la další v pořadí již čtvrtou zvukovou 
nahrávku – CD, která tentokrát nese 
název „Duše muzikanta“. Její zvlášt-
ností je, že skladby které obsahuje, 
jsou od různých autorů – hudebních 
skladatelů, avšak pouze od jediného 
textaře, a to Jaroslava Hájka. Autory 
skladeb jsou: Jan Čiviš, Viliam Bé-
reš, Jan Lipold, Antonín Pecha, Jiří 
Volf, Zdeněk Voráč, Ladislav Pru-
dík, Ladislav Mikl, Václav Maňas 
ml., Antonín Tichý, Vladislav Suda, 
Jiří Tesařík a Ada Doško. Textař 
Jaroslav Hájek je velmi plodný autor, 
píše pro 201 kapel u nás i v zahraničí 
a jeho texty jsou překládány do 
angličtiny, němčiny, polštiny a slo-
venštiny. Celkem má na svém kontě 
279 písniček a věříme, že vzhledem 
k jeho aktivitě ještě další přibudou.

Zvukové nosiče Vysočanky (MC, 
CD) jsou následující: v roce 1998 
to byla „Vysočanka Vyhrává“, dále 
v roce 2006 „Chodíme Vysočinou“, 

v roce 2009 „Vánoce s Vysočan-
kou“ a letos to bude nejobsáhlejší 
nahrávka s názvem „Duše muzi-
kanta“. Symbolické křty těchto 
nahrávek se uskutečnily vždy 
v Brtnici o brtnické pouti nebo o vá-
nočním koncertu. Také letos bude 
symbolický křest nové nahráv-
ky součástí programu tradičního 
pouťového setkání dechovek, a to 
v neděli 28. 8. 2011. Dechová hud-
ba o brtnické pouti má již 32letou 
tradici. Celkem se na ní vystřídalo 
23 nejrůznějších dechovek, některé 
hrály i třikrát, jiné dvakrát. Nikdy 
však nechyběla brtnická Vysočanka 
a pět ročníků dokonce odehrála 
sama. Letos společně s Vysočankou 
vystoupí „Šeucouská muzika“ ze 
Skutče s kapelníkem Josefem Ská-
lou, „Muzikanti Ladislava Prudíka“ 
z Dolních Heřmanic s kapelníkem 
a hudebním skladatelem Ladisla-
vem Prudíkem a program obohatí 
a zpestří brtnické mažoretky.    M. Z.

Duše muzikanta

Žádost o pomoc při šetření dopravní nehody
Policie České republiky žádá o pomoc při šetření dopravní nehody, ke 

které došlo dne 5. srpna v době asi od 22 do 22.10 hodin. Při ní na ulici 
Vlkovská ve Velké Bíteši u kulturního domu došlo ke střetu nezjištěného 
vozidla s cyklistou, který při dopravní nehodě utrpěl zranění a musel být 
ošetřen ve zdravotnickém zařízení. Řidič nezjištěného vozidla z místa 
dopravní nehody odjel, aniž by zraněnému cyklistovi poskytl první pomoc 
nebo zajistil lékařské ošetření. Žádáme tímto případné svědky události, 
aby se přihlásili na tel.: 974 282 251, na lince 158 anebo na kterékoliv 
služebně Policie České republiky.   prap. Bc. Miloslav Kovařík, inspektor;

npor. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí obv. odd. PČR

Objasnili krádeže benzínu
a měděných okapů

Na základě zjištěných skutečností a vzájemné spolupráce s obvodními 
odděleními z Velkého Meziříčí a Náměště nad Oslavou, mohl policejní 
komisař z oddělení obecné kriminality ve Žďáře nad Sázavou zahájit 
trestní stíhání šestadvacetiletého muže ze Žďárska. Ten svojí trestnou 
činnost páchal převážně na Velkomeziříčsku. Policisté zadokumentovali 
a prokázali mu případy, kterých se dopustil v období od listopadu loňského 
roku do dubna 2011.

Svoji činnost zaměřoval na krádeže měděných okapů a okapových svodů 
z rekreačních objektů, rodinných domů, ale i z kaple a budovy obecního 
úřadu v Otíně. Obviněný poškodil a odcizil přes 30 metrů měděného 
materiálu, čímž způsobil majitelům škodu nejméně 15 500 korun. Dále 
odčerpával benzín z osobních automobilů. Přineseným nástrojem poškodil 
palivovou nádrž, ze které odčerpal benzín, čímž odcizil přes 100 litrů 
a majitelům vozidel tak vznikla škoda mimo poškození nádrží ve výši 
7 700 korun. Policejní orgán proti němu zahájil trestní stíhání pro přečin 
krádeže a přečin poškození cizí věci. Za jeho trestnou činnost mu hrozí 
trest odnětí svobody až na dva roky.

Odčerpal 200 litrů nafty
Policisté přijali 17. srpna 2011 telefonické oznámení o poškození a ná-

sledné krádeži nafty ze zaparkovaného stroje u Ořechova, kde pachatel 
poškodil uzamčenou palivovou nádrž a následně odčerpal 200 litrů mo-
torové nafty, čímž způsobil předběžnou škodu za 7 400 korun.

Nedávejte zlodějům šanci
Pokud nechcete přicházet o své věci a zároveň hledat servis, kde vám 

opraví poškozené vozidlo, buďte obezřetní ke svým věcem. Než opustíte 
vozidlo, prohlédněte si jej, zda jste neponechali peněženky, klíče, kabelky, 
batohy či elektroniku na viditelných místech a zda jste jej uzamknuli. 
Právě viditelně odložené věci nejčastěji přilákávají zloděje. Ten si je může 
prohlédnout jako ve výkladní skříni a stačí opravdu malá chvilka, kdy se 
vybraného objektu zmocní. Pokud zapomenete vozidlo uzavřít, má lapka 
cestu například k odloženému mobilnímu telefonu ještě jednodušší. Letos 
za sedm měsíců bylo policistům na Žďársku nahlášeno přes pět desítek 
případů, kdy si pachatel z vozidla odnesl odložené věci. Majitelům byla 
způsobena škoda ve výši přes 126.000 Kč. Poslední dva případy byly 
nahlášeny v těchto dnech.

Na Bítešsku opustil majitel vozidlo na 25 minut. Když se ve 22.30 ho-
din k vozidlu vrátil, zjistil, že mu chybí peněženka s doklady a platební 
kartou. Vůz byl zaparkovaný 8. srpna 2011 před domem, a proto ho zřejmě 
i zapomněl uzamknout. Škoda je vyčíslena na 500 korun.

Řídil a pak havaroval po požití alkoholu
Dne 9. srpna po 15. hodině projížděl řidič Opelu Corsa Košíkovem ve 

směru od Velké Bíteše směrem na Ludvíkov. Při průjezdu levotočivou 
zatáčkou v křižovatce nezvládl řízení vozidla, začal prudce brzdit a do-
stal smyk. Ten nezvládl, vyjel mimo silnici a pravým bokem narazil do 
obvodové zdi u domu. Bezprostředně po dopravní nehodě byl řidič na 
místě kontrolován policejní hlídkou z Velké Bíteše, zkouška na alkohol 
byla pozitivní a způsobená škoda se pohybuje okolo 7 000 korun.

Rozbil čelní sklo na zaparkovaném autě
Během noci z 2. na 3. srpna pravděpodobně dlažební kostkou rozbil 

neznámý pachatel přední čelní sklo u Peugeotu 406, čímž způsobil 
majiteli vozidla škodu okolo 8 000 korun.                                      -PČR-

Srdečně vás všechny zveme na

Znovuotevření sokolovny po 80 letech,
které navazuje na předešlá Rozloučení s prázdninami. Proběhne 3. září 
2011 v křižanovské sokolovně a za ní od 10 hodin.

Budete moci poprvé nahlédnout do nově vybudovaného volnočasového 
centra. Těšit se můžete na ukázku kování nožů či uměleckou řezbu do 
dřeva. Hudební kulisu bude vytvářet kapela TEAM ROCK a další menší 
či větší muzikanti. Pro děti budou připraveny nejrůznější soutěže a skákací 
hrad. V sokolovně budete moci zhlédnout výstavu o historii Sokola a naší 
sokolovny se zajímavostmi z budování volnočasového centra.

Vaše chuťové buňky zajisté potěší grilované klobásy, míchané nápoje, 
točené pivo, kofola apod. V rámci znovuotevření proběhne také Roládový 
jarmark (navazující na Perníkářský, Bábovkový a Koláčový). O rolády 
půjde hned ve 4 kategoriích – o nejchutnější a nejhezčí slanou roládu 
a o nechutnější roládu a nejhezčí sladkou roládu. V případě zájmu přineste 
své rolády 3. září 2011 nejpozději do 9.45 hodin do sokolovny.

Neváhejte a přijďte se podívat.                                                      -nag-

Každoročně připravuje 
bítešský klub kultury 
a Město Velká Bíteš ve 
spolupráci s Muzejním 
spolkem Velkobítešska 
a národopisným soubo-
rem Bítešan oblíbené 
tradiční hody. Letos pro-
běhnou v týdnu od stře-
dy 7. do 14. září 2011. 
Pořadatelé opět připra-
vují pestrou nabídku 
kulturních a dopro-
vodných akcí (zábavy, 
folklórní vystoupení, 
výstavy, pouťové atrak-
ce, jarmark na náměstí, 
otevření sklípků). Týden 
hodového veselí odstar-
tuje ve středu 7. září 
v 17 hodin na náměstí 
postavením máje za do-
provodu Bítešské kape-
ly. Hlavní program hodů 
pak vyvrcholí o víkendu 
10. a 11. září.          -red-

Plán bohoslužeb od 24. do 28. 8. 2011
Středa 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 7.00 mše sv. za Růženu Šenkovou a manžela, 
 Dagmar Sitařovou a manžela a duše v očistci o. L. Sz.
18.00 Lavičky mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 25. 8.
7.00 mše sv. za rodiče Sedlákovy a duše v očistci o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelou Marii Zetelovou a rodinu o. L. Sz.
18.00 Vídeň mše sv. o. M. P.
Pátek 26. 8.
 8.00 mše sv. za rodiče Lázničkovy, Ficovy, Navrátilovy 
 a dceru Miladu a duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za dary ducha svatého pro rodinu o. L. Sz.
13.00 mše sv. domov pro seniory o. M. P.
Sobota 27. 8. – památka sv. Moniky
 7.00 mše sv. za Josefa a Marii Kadlecovy, prarodiče Františka
 a Josefu Kadlecovy, babičku Ludmilu 
 a tetu Ludmilu, Jaromíra Láňka a Jiřinu Šilerovou o. M. P.
18.00 mše sv. za zemřelého Zdeňka Mejzlíka 
 a celou rodinu o. L. Sz.
Neděle 28. 8. – 22. neděle v mezidobí
 7.30 mše sv. za Petra Slabého, Jarmilu, zemřelé rodiče
 Nebohovy, živou rodinu Slabých a duše v očistci o. L. Sz.
 9.00 mše sv. za rodiče Hugovy, Večeřovy, 
 bratra Jaroslava a tetu Růženu o. M. P.
10.30 mše sv. pro děti za Marii a Eduarda Oulehlovy o. M. P.
18.00 mše sv. za zamřelou rodinu Neužilovu, Baštařovu 
 a za Boží ochranu pro celou rodinu 
 a za duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
V pátek od 14.00–16.30 bude adorace a od 14.00–15.30 bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele 
a na faře. V sobotu v 19.30 bude 1. příprava na manželství. V neděli po 
večerní mši sv. bude setkání spolku Ludmila. Na faře jsou v prodeji stolní 
kalendáře na rok 2012 za cenu 55 Kč.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 26. 8.
17.30 Horní Bory adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za rodiče Mrázkovy, syna a živé a zemřelé 
 z rodinyMrázkovy o. M. P.
Neděle – 28. 8. – 22. neděle v mezidobí
 9.45 Horní Bory mše sv. za Vojtěcha a Josefu Kubalovy 
 a jejich žijící i zemřelé děti s rodinami o. L. Sz.
Farní oznámení: Prosíme farníky o přípravu dožínkových věnců a ky-
tiček na pouť v Dolních Borech, která bude 4. září 2011.           -P.L.Sz-

Tradiční bítešské hody 2011

Ve Lhotce se bude konat pietní akce
Obec Ruda a Obec Tasov si vás dovolují pozvat na pietní akci 
do Lhotky u Velkého Meziříčí při příležitosti 60. výročí počátku 
perzekucí, zahájení procesů nuceného vystěhování zemědělských 
obyvatel, tzv. kulaků. Začátek akce je v sobotu 10. září 2011 ve 
14 hodin u kaple sv. Cyrila a Metoděje. V rámci této piety bude 
odhalena i pamětní deska připomínající tuto událost s uvedením 
jmen rodin vystěhovaných ze Lhotky. Mši bude sloužit pan farář 
R. D. Mgr. Pavel Kryl z Římskokatolické farnosti Tasov.
Další program: výstava dobových dokumentů a fotografi í, prodej 
tematických knih atd.

Ing. Karel Dvořák, starosta obce Ruda
(Více o tématu přineseme v některém z příštích čísel Velkomeziříčska.)

Uplynulá zima prověřila, jak ka-
ždý včelař zabezpečil svá včelstva, 
aby úspěšně přežila celé zimní 
období. Po prvních jarních včelích 
proletech začínají se však znovu ob-
jevovat zprávy, které naznačují, že 
i na Vysočině se rozmáhá nejhorší 
metla včelařů – mor včelího plodu.

Proti této nakažlivé chorobě 
zatím neexistuje úspěšné léčivo, 
a tak nezbývá, než takto napadené 
včely likvidovat, a to spálením. 
Pálí se celé úly již s usmrcenými 
včelami, ale i ostatním zaříze-
ním a pomůckami, se kterými se 
v tahových včelách pracuje. Aby 
se tyto informace potvrdily nebo 
vyvrátily, provedl Výzkumný ústav 
včelařský v rámci celého kraje Vy-
sočina celoplošné vyšetření všech 
včelstev, které v tomto prostoru 
včelaři mají. Na základě zaslaných 
vzorků od jednotlivých včelařů a po 
jejich laboratorních vyšetřeních 
jsme se dozvěděli, že na území, 
které obhospodařuje ZO včelařů 
Velké Meziříčí je z celkového počtu 
stanovišť 12, které jsou napadeny 
tímto nebezpečným morem.

Ve spolupráci s Okresní vete-
rinární správou ve Žďáře n. S. se 
proto znovu rozběhla podrobná dia-
gnostika každého včelstva z těchto 
12 stanovišť. Konečné stanovisko 
laboratoře Krajské veterinární 

Objevil se včelí mor
správy v Jihlavě bylo, že na 7 
stanovištích musí být utraceno 68 
včelstev a zlikvidováno veškeré 
zařízení včelnic. Jsou to včelstva 
v prostoru k. ú. Dolních Heřmanic, 
Lhotky u Velkého Meziříčí, Petráv-
če a samotného Velkého Meziříčí.

Současně s tímto rozhodnutím 
se ke zdolání této nebezpečné 
nákazy – moru včelího plodu – 
zřizuje plošné ochranné pásmo 
zahrnující celkem 37 obcí. Včelař-
ská základní organizace a obecní 
úřady v ochranném pásmu obdržely 
mapu celého pásma a text nařízení 
Krajské veterinární správy Jihlava.

V tomto ochranném pásmu je 
zakázán jakýkoliv přesun zařízení, 
včelstev a včelích produktů za sta-
novenou hranici pásma. Zamořená 
stanoviště se musí celá asanovat. 
Tato opatření budou trvat 12 měsíců 
od doby utracení posledních včel-
stev z vyhlášených ohnisek moru.

Není to radostná zpráva tam, kde 
se včelaři chlubí svými úspěchy, ale 
pevně věřím, že při odpovědném 
př ístupu k plnění stanovených 
podmínek, dodržování hygieny ve 
včelstvech a včasném reagování na 
nalezené problémy, se nám podaří 
i tento úkol úspěšně zvládnout. Vše 
záleží na každém včelaři.

Alois Hájek, předseda ZO Českého 
svazu včelařů Velké Meziříčí

Bítešské hody 2010    Foto: Iva Horká

Českobratrská 
církev evangelická

28. 8.: 9 hodin – bohoslužby
4. 9.: 9 hodin – bohoslužby s vys-
luhováním večeře Páně, 17 hodin – 
setkání střední generace na sborové 
zahradě
Zveme k účast i na bohosluž-
bách, které se konají v Huso-
vě domě (U Světlé 24). Více: 
www.velke-mezirici.evangnet.cz

-PJ-
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OČNÍ OPTIKA OTTO NĚMEC SLAVÍ 20 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Pohled do historie

Zakladatel fi rmy Otto Němec pracuje jako oční optik již od roku 1973 
a oboru oční optiky zasvětil celý svůj život. Ve Velkém Meziříčí začal 
pracovat ve Státním podniku Oční optika v roce 1978, kdy vystřídal své 
předchůdce, pana Snášela a pana Bureše.

Zboží bylo v tomto období do optik rozdělováno centrálně a výběr 
brýlových obrub byl velmi omezený. Obruby byly převážně plastové 
(acetátové), kovové obroučky byly spíše výjimkou. Podobná byla situa-
ce i u brýlových skel – neexistovalo žádné zušlechtění nebo povrchové 
úpravy a dodací doba skel s vyššími dioptrickými hodnotami byla až dva 
měsíce. Situace se začala lepšit až koncem osmdesátých let. Všechna skla 
se do brýlí brousila ručně na brusu, neexistovaly žádné brousicí automaty.

S otevřením západního trhu začala nejen v oboru oční optiky nová 
éra. Brýlové obruby bylo najednou možné vybírat z velkého množství 
zboží od desítek dodavatelů. Také nadnárodní výrobci brýlových čoček 
konečně našli cestu na český trh a český zákazník se začal seznamovat 
s více než čtyřicetiletým zpožděním např. s lehkými plastovými čočkami 
nebo s multifokálními brýlovými čočkami (brýlová skla s dioptriemi na 
všechny vzdálenosti), které byly vyvinuty fi rmou Essilor již roku 1959.

Mezníkem byl rok 1991, kdy celorepubliková síť Státního podniku Oční 
optika zanikla a byla zprivatizována. V srpnu 1991 prodejnu i s vybavením 
Otto Němec zakoupil, a převzal tím zodpovědnost za vlastní živnost.

V roce 1997 proběhla první základní rekonstrukce prostor provozovny 
a v roce 2008–2009 druhá a kompletní přestavba, při níž byly prostory 
provozovny rozšířeny na 150 m2. Byla vybudována vyšetřovna pro měření 
zraku a aplikaci kontaktních čoček a technické zázemí.

V roce 1998 byla zřízena pobočka také ve Velké Bíteši.

Prezentaci sestavila ing. Ivana Horká. Máte-li o tuto formu celo-
stránkové placené propagace vaší organizace zájem, zavolejte na tel. 
číslo 732 203 787 nebo 739 100 979.                                             -ivh-

Oční optika a optometrie dnes

Ve stopách svého otce kráčí potomci pana Němce – syn Marian a dcera 
Veronika. Ti se rozhodli pokračovat v rodinné tradici a věnovat se oční 
optice a optometrii. Vystudovali bakalářské studium na VŠ, obor opto-
metrie. Oba jsou registrováni na Ministerstvu zdravotnictví ČR a plně 
akreditováni ke svému povolání – zabývají se měřením oční vady (tedy 
měřením dioptrií), kontrolou předního segmentu oka (rohovka, spojivka, 
víčka), odborným poradenstvím v oblasti správného vidění a aplikací 
kontaktních čoček.

Investovali jsme do moderních vyšetřovacích přístrojů a v roce 2004 za-
počali s měřením zraku a od roku 2005 aplikujeme kontaktní čočky. Přístro-
jové a personální vybavení aplikačního střediska podléhá státním zákonům 
a přísným kritériím. Naše provozovna ve Velkém Meziříčí všechna kritéria 
splňuje a získala registraci a statut nestátního zdravotnického zařízení.

Na co jsme náležitě hrdi, je, že v naší fi rmě obslouží zákazníka vždy 
jen kvalifi kovaní odborníci s patřičným vzděláním – oční optici nebo 
optometristé. Podporujeme další vzdělávání našich zaměstnanců, účast-
níme se školení, přednášek, workshopů, výstav a veletrhů nebo kongresů 
v programu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických po-
volání. Jsme členy profesních organizací Společenstva českých optiků 
a optometristů a České kontaktologické společnosti. V potenciálu našich 
zaměstnanců se setkávají mnohaletité praktické zkušenosti i nejmoder-
nější vědecké poznatky.

V našich provozovnách je pro zákazníky nachystáno více než 2.000 
brýlových obrub nejrůznějších tvarů, barev, materiálů, designu. Jsme rádi, 
když našim zákazníkům brýle od nás dobře slouží a sluší, když se v nich 
cítí dobře a přirozeně. Při výběru také bereme v úvahu oční vadu – to, 
kolik „má člověk dioptrií“, poradíme a upozorníme na různé možnosti 
korekce – záleží na materiálu brýlových čoček, úpravách (antirefl exní vrs-
tva, zabarvování), ztenčení (zlepší estetiku) a mnoha jiných parametrech. 
V oblasti brýlových čoček spolupracujeme především s francouzskou 
fi rmou Essilor.

Máme velmi dobrou spolupráci s místními i bítešskými očními lékaři. 
Práce, kterou děláme, nás baví a je pro nás koníčkem – a takto přistupu-
jeme i k našim zákazníkům – jsme tu pro ně! Naše motto je „Kompletní 
péče o váš zrak!“ Cílem je, aby byli naši zákazníci spokojeni se svým 
viděním a aby se v brýlích nebo kontaktních čočkách od nás dobře cítili 
a rádi se k nám vraceli!

Otto Němec při práci, rok 1978.                          Foto: archiv O. Němce

Interiér oční optiky Němec ve Velkém Meziříčí po kompletní rekonstrukci. 
Foto: Marian Němec

Provozovna ve Velké Bíteši

V roce 1998 nás oslovil MUDr. Štefek s nabídkou prostor pro zřízení 
nové provozovny ve Velké Bíteši. Zde trvalá provozovna oční optiky 
nikdy nebyla, proto jsme jeho nabídku využili a své služby nabídli také 
občanům z Bíteše a okolí. V únoru letošního roku jsme se ve Velké Bíteši 
přestěhovali – naše provozovna je nyní stále v Hrnčířské ulici, jen o jeden 
dům vedle. Získali jsme větší prostory, a můžeme tak našim zákazníkům 
nabídnout více zboží, rozšířili jsme otevírací dobu a v průběhu podzimu 
letošního roku chystáme pro bítešské občany také další služby – měření 
zraku a aplikaci kontaktních čoček. Právě procházíme náročným získáním 
statutu nestátního zdravotnického zařízení.

Přístrojové vybavení
Dynamický rozvoj oboru oční optiky klade neustále se zvyšující nároky 

na přístrojové vybavení. Na vybavení naší oční optiky jsme právem hrdi.
Veškeré zábrusy brýlových čoček již 10 let provádíme na brousicím 

bezšablonovém CNC automatu Kappa od francouzské fi rmy Essilor.
Při měření zraku používáme autokeratorefraktometr Zeiss, který 

objektivně změří dioptrie oka a poloměry křivosti rohovky ve všech 
směrech. Naměřené dioptrie se pak pečlivě ověřují na polarizovaném 
optotypu Multivisus. Ke zjištění poměrů rohovky pro správnou aplikaci 
kontaktních čoček využíváme štěrbinovou lampu Topcon.

Nejmodernější přístroj využíváme i při centraci multifokálních 
brýlových čoček. Ty jsou určené pro zákazníky, kteří již potřebují různé 
dioptrie na různé pohledové vzdálenosti (potřebují brýle na dálku i na 
čtení, i na počítač, i na vaření, zkrátka na vše). Dioptrie se v multifokálu 
mění plynule bez viditelného přechodu. Váš pohled pomalu klouže od vi-
dění do dálky v horní části přes vidění na střední vzdálenost až po vidění 
do blízka ve spodní části – vše zcela přirozeně a bez jakékoliv námahy. 
Naprosto přesná centrace je zde rozhodující, je základem dobrého vidění. 
V naší oční optice k tomu využíváme špičkového přístroje RVT terminál 
fi rmy Zeiss.

Dále našim zákazníkům nabízíme výběr brýlových obrub po-
mocí počítače. Více informací je na webových stránkách firmy 
www.optika-nemec.cz.

Screeningové vyšetření zraku
Na začátku letošního roku připravili naši optometristé program pro 

děti z deseti mateřských škol z Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a okolí. 
Při této akci jsme provedli screeningové vyšetření zraku téměř pěti stům 
dětí, z nichž jsme 54 dětí (11 %) odeslali k dalšímu podrobnějšímu vyšet-
ření k očním lékařům. Vyšetření slouží k včasnému záchytu závažných 
zrakových vad – pokud jsou totiž některé oční vady zachyceny v před-
školním věku, existuje vysoká šance na jejich nápravu a je umožněn další 
fyziologický vývoj oka. Že šlo o zajímavou akci, dosvědčuje i fakt, že 
jsme byli vedením Společenstva českých optiků a optometristů požádáni, 
abychom o screeningovém vyšetření informovali také odbornou optickou 
veřejnost v profesním časopise Česká oční optika.

Text: Bc. Veronika Kroulíková a Bc. Marian Němec

Dne 1. 9. 2011 slaví Oční optika Otto Němec dvacáté výročí svého 
založení. Optika Němec je rodinná fi rma, která staví na profesiona-
litě, zkušenostech a tradici a na vstřícném a individuálním přístupu 
k zákazníkům.

Marian Němec při vyšetřování na štěrbinové lampě při aplikaci kon-
taktních čoček.                                                      Foto: archiv O. Němce

Pro zákazníky
Ve čtvrtek 1. 9. 2011 slavíme výročí dvaceti let 

založení fi rmy Oční optika Otto Němec.

Slavte s námi!
Jako poděkování za vaši přízeň jsme pro vás připravili

20 % SLEVU
na kompletní sortiment – brýlové obruby, brýlové 
čočky, kontaktní čočky, pouzdra, roztoky, doplňky,

zkrátka

NA VŠE!
Ve Velkém Meziříčí mimořádně otevřeno do 20.00!

Akce platí i pro pobočku ve Velké Bíteši,
zde otevřeno do 17.00.

Provozovna optiky v Hrnčířské ulici ve Velké Bíteši.   Foto: Jiří Michlíček

KONTAKTY

Velké Meziříčí
Náměstí 81/5

Tel.: 566 522 293
E-mail:

optika@optika-nemec.cz

Přesná centrace multifokálních brýlových čoček pomocí digitálního 
přístroje RVT terminál.                                              Foto: Marian Němec

Velká Bíteš
Hrnčířská 127

Tel.: 566 531 566
E-mail:

optika-bites@optika-nemec.cz

www.optika-nemec.cz



Punto. Obojí nepoškozené. Tel.: 
744 185 844.
■ Použitý stavební materiál 
(sádrokarton, OSB desky, profi ly 
na sádrokarton, fasádní polysty-
ren). Tel.: 776 611 016, e-mail.: 
juraparizek@seznam.cz.
■ Balíky slámy. Tel.: 731 757 711.
■ Pšenici ozimou a ječmen jarní. 
Dále prodám konzumní a sadbo-
vé brambory, odběr brambor od 
poloviny září, odrůdy Marabel, 
Adéla a Belana. Volejte nejlépe 
po 17. hodině na tel.: 607 299 168, 
566 544 576.
■ Zateplené desky na unibuňku 
1×2,6 m, 15 ks + podlaha; lamináto-
vou stavební boudu 1,8×1,6 m včet-
ně rozvaděče; válec na hoblovky 
40 cm – 2 nože. ND na Škodu 120 – 
přední blatníky, pozink., dobrá kola 
atd. Skleněné cihly. Ceny dohodou. 
Tel. 608 338 617 (P. Milota, Sviny).
■ Chladničku Zanussi ZRG, 
155 l. Skleněné police, malý mra-
záček. Rozměry 85×50×50 cm. 
V záruce, zakoupena 11/2010. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 732 868 744.
■ Škodu Favorit + LPG, nákladní 
přívěsný vozík vhodný za traktor. 
Tel.: 724 071 828.
■ Holandský nábytek z masiv-
ního dubu. Krásnou obývací stěnu 
254×57×198 (d, š, v), cena 4.000 Kč, 
dále skleník v top stavu 120×53×156 
za 4.000 Kč, šatní skříň 153×60×20 
za 4.000 Kč, jídelní stůl 114×84×75 
rozložitelný na 188 nebo 151 cm × 
84×75 za 3.000 Kč. Možno koupit 
samostatně i jako komplet. Vo-
lejte večer po 18. hodině na tel.: 
603 104 380, 603 894 011.
■ Traktor Zetor 4011, bez TP, 
zachovalý a plně funkční, cena 
40.000 Kč.  Volejte večer po 
18. hodině na tel.: 603 894 011, 
603 104 380.

(Pokračování na straně 7.)
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CZanidis, s. r. o., 
rostoucí a dynamická společnost specializující se na distribuci 
a komercionalizaci krmiv, doplňků a příslušenství pro domácí 
mazlíčky v ČR a SR, 
hledá na HPP: 

Pracovníka logistiky / administrace
Hlavní náplní práce je veškerá administrativa spojená především s prodejem ale i nákupem zboží 
(jako komunikace se zákazníky a dodavateli, fakturace zboží, poprodejní servis zákazníkům, 
skladové hospodářství, řešení reklamací), dále pak plánování a koordinace expedice (plánování 
jednotlivých rozvozových tras, komunikace s dopravci).

V případě zájmu zašlete svůj stručný životopis v českém a anglickém jazyce na adresu 
CZanidis, s. r. o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, e-mail: prace@anidis.cz. 
Můžete jej také zanechat osobně přímo v sídle společnosti CZanidis, s. r. o. 

Požadujeme: 
Trestní bezúhonnost, ukončené střední vzdělání, 
angličtinu na komunikativní úrovni, znalost 
práce na PC, řidičský průkaz sk. B, odpovědnost, 
fl exibilitu, samostatnost, komunikační schop-
nosti, asertivitu, proaktivní přístup k řešení 
úkolů a problémů.

Nabízíme: 
Zajímavé fi nanční ohodnocení dle osobnostního 
růstu a zkušeností (nástup 16 tisíc Kč hrubé-
ho), stabilní zázemí společnosti s mezinárodní 
účastí.

Obchodní společnost
ADAMS & DOUGLAS s. r. o.,
Praha 5, Stodůlky, Za  Mototechnou 2587/1, PSČ 155 00

přijme na pobočku ve Velkém Meziříčí 
pracovníka/pracovnici na pozici 

referent zahraničního obchodu.
Požadavky:
● vzdělání SŠ, VŠ
● znalost AJ – aktivně, RJ – aktivně 
● uživatelská znalost PC ( MS Offi ce) 
● řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
● dobré komunikační schopnosti 
● vysoké pracovní nasazení
● časová fl exibilita (časté služební cesty)
● schopnost samostatné práce
● spolehlivost

Písemné žádosti s životopisem posílejte na el. adresu:
adams-douglas@centrum.cz. 
Budeme reagovat pouze na písemné žádosti.

pro začátečníky, mírně po-
kročilé, pokročilé a kurzů 
pro děti a studenty proběh-
ne ve dnech 8., 9. a 15. září 

v 17.30 hodin v malé učebně 
Jupiter clubu (nad restaurací).

Mgr. Jitka Bártová,
tel.: 608 909 121,

e-mail:
pruvodcevm@seznam.cz.

KURZY ANGLIČTINY 2011/2012
pro začátečníky (úplné),

mírně pokročilé a pokročilé
pod vedením Mgr. Petry Táborské
v rozsahu 50 vyučovacích hodin

 (od října 2011, 2 hodiny týdně 
na ZUŠ Poříčí, vhodné pro žáky, 

studenty i samouky)
cena: 3.500 Kč.

(Předběžné přihlášky a informace 
na tel.: 776 328 632, doba konání 
kurzů stanovena na 1. informa-
tivní schůzce v úterý 20. 9. 2011 

v 17 hodin v učebně na ZUŠ Poříčí)

Cvičení Pilates
Nové kurzy pro začáteční-
ky, více a středně pokročilé 

začnou od 13. září 2011.
Více na tel.: 777 125 119.

přijme

Info: 724 137 214.

21

Ekonom konzult GROUP, s. r. o., Poříčí 11, Velké Meziříčí hledá

Požadavky: znalost mzdové problematiky, Microsoft offi ce (Outlook, 
Word, Excel), znalost WinFasu výhodou. Pracovní úvazek: zkrácený. 
Nástup možný ihned, zástup za dlouhodobou nemoc. Životopisy za-
sílejte na vlfi c@tiscali.cz do 29. 8. 2011, bližší informace u ing. Fice, 

tel.: 603 533 187, 566 524 101.

ČS Benzina (VM, Jihlavská)
oznamuje, že terminál Sazky je opět v provozu!
Dále rozšířila své služby o prodej stáčeného vína

zn. Vinium Velké Pavlovice.
Prodám

■ Pšenici 400 Kč/q, ječmen 
360 Kč/q. Baleno v pytlích po 
50 kg, Měřín. Tel.: 732 914 159.

■  Starší elektr ický sporák 
(300 Kč) a starší ledničku (300 Kč). 
Tel.: 777 005 231.
■ Obraceč Ton v dobrém stavu za 
2.000 Kč. Tel.: 721 447 221.
■ Fiat Brava 1,6, 16 V, r. v. 2000. 
Najeto 127 000 km, stříbrná meta-
líza, el. okna, el. zrcátka, dálkové 
ovládání centrál, klimatizace, 
alv kola, přední mlhovky, po-
zink. karoserie. Výborný stav. Tel.: 
603 769 672.
■ Černobílý kočárek Trecco, 
trojkombinace, používaný 6 mě-
síců + pláštěnku a tašku na kočár 
se záručním listem. Jako nový, 
cena 3.200 Kč (původní 6.000 Kč). 
Dále prodám autosedačku Chicco 
0–13 kg, barva limetka, se záruč-
ním listem a síťkou proti hmyzu. 
Cena 800 Kč (původní 1.400 Kč), 
používaná 8 měsíců. Dětskou po-
stýlku Chicco z masivu používanou 
6 měsíců. Zcela nová se zeleným 
povlečením Chicco, za 5.000 Kč 
(původní cena 8.000 Kč). Hrací 
dečku Chicco 450 Kč, nová, pů-
vodní cena 700 Kč. Dále prodám 
spoustu oblečků na mimi (0–12 
měsíců) různých značek, cena do-
hodou. Tel.: 737 949 428.
■ Ruční pračku, křeslo houpa-
cí – dřevěné s výpletem, křeslo 
ušák. Frézu na dřevo, sekačku 
elektrickou, sporák kombinovaný, 
stolek pod televizi. Cena dohodou. 
Stěhovaní. Tel.: 777 995 131.
■  Kompletní sadu z imních 
pneu 155/70 × 13 na kolech Fiat 

Ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, p. o.
vypisuje výběrové řízení na pozici

pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti
s místem výkonu práce Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí

Kvalifi kační a jiné požadavky:
SŠ vzdělání ■ samostatnost ■ zodpovědnost ■ nekonfliktní 
jednání ■ smysl pro týmovou práci ■ velmi dobré komunikační 
schopnosti a schopnost jednat s lidmi ■ velmi dobré organizační 
schopnosti ■ výborná znalost českého jazyka ■ časová fl exibilita 
■ znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, Internet ■ řidičské 

oprávnění skupiny B
Výhodou:

VŠ vzdělání sociálního zaměření ■ znalost světového jazyka
Typické činnosti vykonávané na této pozici:

koordinace vzdělávání na pracovišti Univerzity třetího věku v sídle 
organizace ■ tiskový mluvčí organizace ■ zajišťování publicity 
významných společenských akcí, fotodokumentace ■ vedení kro-
niky domova ■ vydávání časopisu domova ■ prezentace domova 
na veřejnosti ■ vedení a aktualizace webových stránek, tvorba 
propagačních materiálů ■ koordinace vzdělávacích aktivit v prosto-
rách Univerzity třetího věku ■ komerční využití prostor univerzity 
■ zajištění chodu recepce, obsluha telefonní ústředny, přebírání pošty

Nabízíme:
perspektivní pozici ■ možnost trvalého vzdělávání a osobního 

růstu ■ 9. platovou třídu ■ zajímavou práci
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

jméno a příjmení, titul zájemce ■ datum a místo narození ■ státní 
příslušnost zájemce ■ místo trvalého pobytu zájemce ■ číslo OP 

■ datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno doložit:

životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-
náních a odborných znalostech a dovednostech ■ výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ■ ověřenou kopii dokladu 

o nejvyšším dosaženém vzdělání ■ motivační dopis

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese
Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Zdenky Vorlové 2160
594 01 Velké Meziříčí

Termín pro odeslání přihlášek je do 2. 9. 2011.
Na obálku, prosím, napište „Výběrové řízení – neotevírat“.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně 
vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři 

personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.
Kontaktní osoby: Helena Chalupová, tel. 561 201 572, e-mail: 
reditel@domovvelkemezirici.cz, Jana Michnová, tel. 561 201 580, 

e-mail: michnova@domovvelkemezirici.cz

PŘIJMEME
NÁVRHÁŘKU A DESIGNERKU

NÁBYTKU
POŽADAVKY:

SŠ, VŠ vzdělání, praxe v obchodní fi rmě výhodou.
Uzávěrka přihlášek do 26. 8. 2011, 2. kolo výběrového řízení 27. 8. 2011.

Info: Josef Necid NEKO – pouze osobní jednání (tel.: 608 144 569).

Zubní pohotovost
So 27. 8. MUDr. M. Fillová, Poříčí 11, VM, tel.: 566 522 442. Ne 28. 8. MUDr. K. Pařízková, 
Studentská 7, Žďár n. S., tel.: 566 690 130. So 3. 9. MUDr. M. Koutská, Sněžné 134, tel.: 
566 664 342. Ne 4. 9. MUDr. E. Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., tel.: 566 628. 997.

Zdroj: http://www.nnm.cz



(Pokračování ze strany 6.) 
Prodám
■ Dětský hluboký kočárek, troj-
kombinace v dobrém stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 605 777 627.
■ Propanbutanové lahve deseti-
kilogramové. Cena 300 Kč. Dále 
prodám kuchyňský sporák na 
tuhá paliva FIKO 70 s vývodem 
napravo. Cena 2.000 Kč. Bory. Tel.: 
737 739 667.
■ Jehličnaté palivo 6-8 m3 v k. ú. 
Velké Meziříčí. 1 m3/600 Kč. Odvoz 
možný pouze s traktorem a vleč-
kou. Volejte po 18. hodině na tel.: 
737 846 754.
■ Stropní nosníky Jistrop – 13 ks, 
250/3000. Dále 145 ks Miako Jistrop 
19/62 a 44 ks Vencovka 185/70/333. 
Celková cena 10.000 Kč. Tel.: 
737 819 795.
■ Prase na zabití, asi 180 kg, 
živé/pů lka 35/45 Kč/kg. Tel.: 
602 732 803.
■ Škodu Favorit 135, r. v. 1993, 
plně funkční, bez koroze, v zimě 
nejetý, najeto 112 tis. km, TP 
do 07/12, cena 15.000 Kč. Tel.: 
602 732 803.
■ Krmené husy. Cena 80 Kč/kg. 
Tel.: 723 128 907.
■ Med. Smíšený, ne řepkový, cena 
90 Kč. Tel.: 732 948 320.
■ Klavírní křídlo, výroba Wien 
(30. léta min. stol.). Cena dohodou. 
Tel.: 776 259 950.
■ Krmnou pšenici. Cena 380 Kč/q 
+ pytle. Tel.: 739 094 327.
■ Štěňata německého ovčáka, 
čistokrevná, očkovaná, odčervená. 
Cena 1.600 Kč. Tel.: 605 285 099.
Koupím
■ Motocykl Jawa 23 Mustang bez 
úprav v dobrém stavu (s platnou 
STK). Levně. Prosím nabídněte. 
Tel.: 720 167 481 (ve všední dny 
po 15. hodině, o víkendu kdykoliv).
■ 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.
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
Nemovitosti
■ Prodám byt v OV 3+1 ve Vel-
kém Meziř íčí. Celková plocha 
72 m2, 1. patro, balkon, plastová 
okna, komora, 2 sklepy. Cena 
1.450.000 Kč. Tel.: 775 214 919.

■ Prodám byt 2+1 v os. vlastnic-
tví. Cihlový, ul. Bezručova. Tel.: 
724 233 710.
■ Prodám pěkný byt 3+1, 9 km 
od VM, s garáží a zahrádkou. Cena 
800 000 Kč nebo výměna za menší 
ve VM. Tel.: 734 504 223.
■ Prodám rodinný domek ve Vel-
kém Meziříčí blízko středu města 
4+1+šatna, garáž, bez zahrady. 
Nejsme RK. Tel.: 733 658 714.
■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřed-
ní topení. 1,499 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
■ Koupím pozemek vhodný ke 
stavbě RD v oblasti Petráveč – 
Domky nebo Dolní Radslavice, 
velikost kolem 500 m2. Předem dě-
kuji za nabídky na tel. 723 241 888.
■ Prodám byt 3+1 v cihlovém 
čtyřbytovém domě. Byt je v OV, 
na ul. Záviškova. Podlahová plocha 
72,44 m2, garáž v domě, půdní pro-

stor, dílna, dále 2 sklepy, zahrádka 
na městském pozemku (možnost 
odkupu). Po celkové rekonstrukci, 
nabízíme včetně vybavení pokojů. 
Vytápění el. přímotopem s možností 
vybudování plyn. topení (přípojka 
na plyn je v domě). V klidném místě, 
blízko centra. Tel.: 776 120 795.

Pronájem
■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1 osobu. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu byt 3+1 na ulici 
Bezděkov ve VM. Po celkové 
rekonstrukci, volný ihned. Tel.: 
731 471 080.
■ Pronajmu zařízený byt 2+kk, 
nejlépe dlouhodobě, ve VM na 
ulici Čermákova (v přízemí). Od 
1. 10. 2011, nájem 5.000 Kč + inka-
so. Tel.: 608 308 044.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Vel-
kém Meziříčí od 1. 9. 2011. Tel.: 
739 622 786.

Pronajmu dlouhodobě byt 
1+kk; komora a koupelna 
s WC. Plocha 40 m2. Na okraji 
VM. Volný od 1. 9. 2011. RK 
nevolat. Tel.: 604 726 835.

■ Pronajmu nadstandardně vy-
bavený byt 3+1 v novém bytovém 
domě, lokalita ul. Školní., 86 m2, 
balkon, alarm s PCO, možno i ga-
ráž, podl. topení, cena 1.400Kč/m2 
za rok, více info včetně foto na vy-
žádání mailem. Tel.: 775 985 034.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, volný od října – listopadu 
2011. Tel.: 777 606 107. 
■ Prodám nebo pronajmu byt 
3+1 v Mostištích nedaleko přehra-
dy u nemocnice sv. Zdislavy. Jde 
o lokalitu vhodnou ke klidnému 
bydlení v přírodě. Byt je v dobrém 
stavu, cihlový, má okna a je zatep-
lený. Možnost pronájmu zahrady. 
Plocha 83 m2 + sklep. Cena do-
hodou. Tel.: 776 687 761, e-mail: 
dvorakova78@seznam.cz
Různé
■ Hledám zájemce s vlastním 
objektem (prodejna, garáž, sto-
dola) pro sezonní výkup ovoce 
a celoroční výkup starého papí-
ru ve Velkém Meziříčí, Měříně 
a Tasově. Kontakt: 602 717 668, 
568 841 442.
■ Kdo daruje starší šatní skříň 
Univerzal? Možno i jiný typ. Tel.: 
736 283 980.

■ Doučím německý jazyk. 
Bližší informace na tel.: 
737 446 218.

■ 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 anglickém i westerno-
vém stylu. Možnost výjížděk 
do terénu. Tel.: 603 104 380, 
e-mail: meggikone@seznam.cz

Daruji
■ Darujeme 3 koťátka. Černé 
a mourovaté kočky a bílostrakatý 
kocour. Tel.: 734 674 532.
■ Daruji do dobrých rukou 5le-
tou fenku křížence – dlouhosrstá, 
střední vzrůst, světlehnědá s bílou 
náprsenkou. Domácí prostředí, klid 
a péči, k dětem a jiným psům ne. 
Děkuji spěchá – důvod stěhování. 
Tel.: 777 708 898.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínky
Dne 10. srpna 2011 uplynulo 
12 roků, co nám navždy odešel náš 
starostlivý manžel, tatínek a oběta-
vý dědeček, pan
Stanislav Krejčí
ze Lhotek.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami. 

Naše milovaná maminka a babička, 
paní 
Irena Zavřelová
z Velkého Meziř íčí, by se dne 
17. 8. 2011 dožila osmdesáti let. 
V září také uplyne již devátý rok 
od jejího úmrtí. 

Za vzpomínku na ni 
děkuje všem přátelům a známým 

dcera Jana s rodinou.

Kdo ho znal,
vzpomene,
kdo ho měl rád,
nezapomene.
Dne 17. srpna uplynulo 10 smutných 
let od smrti našeho drahého manže-
la, tatínka a dědečka, pana
Jana Zezuly
z Oslavy.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové s rodinami.

Těžko je zapomenout,
když slzy v očích stojí.
Těžko je vzpomínat,
když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 22. 8. 2011 uplynulo 11. smutné 
výročí úmrtí paní
Jany Mejzlíkové
z Velkého Meziříčí. 

S láskou stále vzpomínají
rodiny Mejzlíkova, Savvinova

a dcera Markéta s rodinou. 

Dne 23. 8. 2011 již uplynulo 12 let,
kdy nás navždy opustila naše maminka
Terezie Kučerová.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 23. srpna 2011 uplynulo 15 let, 
co nás navždy a bez rozloučení 
opustila naše milovaná maminka 
a manželka, paní
Hana Dočkalová.

Vzpomínají rodiny Dočkalova 
a Perničkova

Dne 26. srpna uplyne 7 let, kdy 
nás opustil náš manžel, tatínek 
a dědeček, pan 
Karel Bartík 
z Pustiny.
…těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít…

Kdo lásku a dobro
rozdával,
ten neodešel,
v našich srdcích žije dál.
Dne 29. srpna 2011 si připomínáme 
druhé smutné výročí úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky, paní
Emilie Kafkové
z Mostišť.

Za tichou vzpomínku děkují
a stále s úctou a láskou vzpomínají

manžel a děti s rodinami. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem řidičům Dopravní zdravotní 
služby pana Milana Čtveráčka z Velkého Meziříčí, kteří po dobu 
12 let zajišťovali přepravu mé maminky, paní Vlasty Krejčí na dialýzu 
do Nového Města na Moravě. 
Dále děkuji panu MUDr. Jiřímu Šurdovi a zdravotní sestře Jiřině 
Váchové za péči, kterou věnovali mojí mamince, paní Vlastě Krejčí, po 
dobu nemoci její nemoci.

Dcera s rodinou

Vlastivědná a genealogická společ-
nost, o. s., při Jupiter clubu Velké 
Meziříčí – přednášky:
vždy v úterý ve 14.30 hodin ve ves-
tibulu kina JC,
30. 8. – Historie dopravy a motori-
smu ve V. Meziříčí – PaedDr. Josef 
Láznička. 6. 9. – Osobnosti motoris-
tického sportu ve V. Meziříčí – Paed-
Dr. Josef Láznička. 13. 9. – Čestní ob-
čané města Velkého Meziříčí – Mgr. 
Martin Štindl PhD. 20. 9.  – Historické 
obrazy z Polné – Jan Prchal. 27. 9.  
–  Vzpomínka na oslavy výročí Jaku-
ba Demla v Tasově – Libor Smejkal

-prog-

Sbor dobrovolných hasičů Ruda jako pořadatel celého víkendu si vás 
dovoluje pozvat na některou z plánovaných akcí.
Program:
* pátek 2. září – Pouťová taneční zábava se skupinou RENOVACE – 

začátek ve 20 hodin v kulturním domě
* sobota 3. září – Fotbalové utkání svobodní – ženatí, začátek ve 

14 hodin na hřišti, pouťová taneční zábava s kapelou Žízeň ze Lho-
tek – začátek v 18 hodin na výletišti před kulturním domem, grilování 
vepřových steaků

* neděle 4. září – pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými 
věnci, kytičkami a pouťovými buchtami v kostele sv. Jiljí. Začátek 
průvodu v 9.30 hodin u základní školy, vyhrávka na návsi – Duo 
Kratochvíl – začátek ve 14 hodin. 

Na vaši účast se těší místní hasiči -kd-

Sbor dobrovolných hasičů 
Velká Bíteš

pořádá

se

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí srdečně zve malé 
i velké milovníky populárních létajících savců na tradiční Evropskou 
noc pro netopýry, která se uskuteční v areálu střediska Ostrůvek ve 
Velkém Meziříčí v pátek 2. září 2011 od 19.30 hodin. Zajímavé vyprávění 
Mgr. Vlastislava Káni bude doprovázet promítání fotografi í a ukázka 
práce chiropterologů v terénu. Echolokátor nám umožní poslech jinak 
neslyšitelných zvuků těchto zajímavých živočichů a při troše štěstí neto-
pýry i uvidíme. Pro malé účastníky akce je připravena tvořivá dílna, ve 
které si každý bude moci vyrobit netopýra podle své fantazie. 
Tato akce je jednou z dvaceti výročních akcí Chaloupek. Přijďte a zapojte 
se tak do soutěže o ceny!                                                                   -sev-

se skupinou ARGEMA + 
Civilní Obrana.

Pát ek  9.  z ář í  2 011  o d 
20.30 hodin v Kulturním 
domě, Vlkovská 482, Velká 
Bíteš. Veškerý výtěžek je ur-
čen pro rozvoj požární ochrany 

ve městě.
Srdečně zvou pořadatelé.

Kdy: 9. 9. 2011
Kde: KD Uhřínov
Předkapela Zeus,

začínáme ve 20 hodin.

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.

Dne 14. 8. 2011 uplynulo 10. výročí 
úmrtí pana
Josefa Šoukala
z Oslavice.

Stále vzpomíná rodina.

Nepůjde el. proud
24. 8. od 8 do 13 hodin ŽŠ Školní 2055, ul. Jižní 12, 14, 16, 18, 1938. 25. 8. 
od 7.30 do 11 hodin severní část obce Lhotky od č. p. 15 po konec obce 
Sviny. 31. 8. od 7.30 do 15 hodin odběr. trafostanice VM Motorpal (č. 
201011), Příkopy (bytovky 1651–1655, 665, 666), U Zlatého křížku, K Ra-
kůvkám, Výchovný ústav, Ke Třem křížům (od č. p. 1336 nahoru), Krátká, 
Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Zámecká, Zámek, Zámecké 
schody, ulice Příkopy od č. p. 1220 po Motorpal, V Potokách, Vrchovecká 
od č. p. 185 po 604. 2. 9. od 7.30 do 15.30 H Malá Stránka, Třebíčská (po 
Nádražní), Nádražní, V Jirchářích, zastávka ČD, Nad Tratí 909.   -E.ON-

Zájmové útvary DDM
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí nabízí ve školním 
roce 2011/2012 pravidelné zájmové útvary pro všechny 
věkové kategorie – děti, mládež, dospělí, senioři. 

Podrobnější informace naleznete na www.ddmvm.cz nebo vám je 
podají pracovníci DDM na tel.: 566 781 851–3.
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VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

Jupiter club Velké Meziříčí pořádá 3. září 2011 na náměstí
19. ročník tradiční a oblíbené soutěže

Letošním tématem bude 140. výročí
založení jednoho z nejvýznamnějších spolků,
Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí.

15.00 – zahájení odpoledního bloku
* ukázka hasičské techniky
* soutěže pro děti
* programová show pro děti

Minicirkus Navrátil
18.00–19.30 – vystoupení
amatérské skupiny

* Na šikmé ploše
19.30–21.30 – soutěž
Programová show
* příjezd historického

hasičského vozu
* nástup družstev (soutěží
čtyřčlenná smíšená
družstva zástupců
z Velké Bíteše, Měřína,
Křižanova a Velkého Meziříčí pod vedením starostů)

* silák František
21.30–23.30 – hudební vystoupení
* Dalibor Janda Revival
* Na šikmé ploše                            Změna programu vyhrazena!!!

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 platnosti.

●
Žalman a spol.
Pondělí 26. září 2011 v 19.30 hodin
v kinosále JC.
Vstupné: 190 Kč.

●
Koncert Věry Špinarové
Pátek 21. října 2011 19.30 hodin, velký sál JC. Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději do 28. září

Ve středu 5. října 2011 od 19.30 hodin
na velkém sále Jupiter clubu
travesti show skupiny SCREAMERS
tentokrát s názvem

Screamers
v proudu času.
Vstupné: 240 Kč, stolová úprava, rezervace
míst a prodej vstupenek na prog. oddělení
od 24. srpna 2011, tel.: 566 782 004–5.

Taneční kurzy 2011 v Jupiter clubu
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 slu-
žeb, ostatní)
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené pak za dopro-
vodu 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 zá-
věrečná 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 společen-
ském oděvu. Více na na 
program. oddělení Jupiter 
clubu, tel. 566 782 004 
(005), (po–pá 8–16 ho-
din), www.jupiterclub.cz 
v sekci kurzy – taneční.

●
Zumba v Jupiter clubu
Zumba je určená pro všechny bez ohledu na taneční zkuše-
nosti, věk a kondici. Zumba je krásné spojení tance, aerob-
ního 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
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 ná-
hradníka.                                                                                       -prog-

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

kurz keramiky
Podmínky kurzu: kurzovné 2.200 Kč (obsahuje 
16 lekcí, lekce – dvě vyučovací hodiny); zahá-
jení kurzu ve čtvrtek 6. října 2011, ukončen 
bude 9. února 2012; proběhne v keramické 
dílně v Jupiter clubu – suterén; cena zahrnuje 
materiál – 2 balíky hrnčířské hlíny na osobu, výpal 
keramiky; bude probíhat vždy ve čtvrtek cca v 16 hodin, při větším počtu 
zájemců proběhnou 2 kurzy – tj. první od 15.00 do 16.30, druhý od 17.00 
do 18.30. Seznámení s různými technikami – modelování a výroba deko-
rativní a užitkové keramiky; práce na hrnčířském kruhu do 30. září 2011.
Příjem přihlášek na tel. 566 782 004–5, program@jupiterclub.cz, pro-
gram. oddělení JC. 

●
Caveman
Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou 
inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!
V této one man show hrají v alternaci Jan Holík nebo Jakub Slach.
Pátek 14. října v 19.30 hodin ve velkém sále JC, vstupné 290 Kč. 
Rezervace a prodej vstupenek od 22. srpna 2011 na tel.: 566 782 004, 
001 nebo na program. oddělení JC. Změna programu vyhrazena!    -zh-

●
Kruh přátel hudby 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
Souboj klavírních improvizátorů – 23. 11. 2011
Slavnostní novoroční koncert s přípitkem starosty města – 3. 1. 2012 
Moravské klavírní trio a hosté
Romantické kytary Karla Fleischlingera – 14. 3. 2012
Koncert mladých umělců – Trombonový recitál – 18. 4. 2012
Dámské kvarteto Beladona Quartet – 20. 5. 2012

Předprodej vstupenek, abonentek a bližší info o všech akcích 
a kurzech: programové oddělení Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: program@jupiterclub.cz, 
www.jupiterclub.cz

Foto: Iva Horká

Jiří Stivín & Sám se svým stínem – 25. 10. 2011
Jiří Stivín studoval kameru na FAMU, 
ale po absolutoriu se věnoval výhradně 
hudbě. Jeho hudební projev charakterizuje 
nespoutanost, improvizace, časté střídání 
hudebních stylů. V letech 1970–73 účinko-
val jako člen, sólista a nakonec i dirigent 
činoherního orchestru Národního divadla v 
Praze. Od osmdesátých let se především se 
souborem Collegium Quodlibet hojně věnu-
je provozování skladeb klasické hudby. Věnuje se také tvorbě hudby 
pro fi lm a divadlo. Pravidelně na konci listopadu organizuje koncert 
k poctě sv. Cecilie v Dvořákově síni pražského Rudolfi na a ve Vše-
norech u Prahy pořádá improvizační víkendy zaměřené na hudební, 
výtvarné a multimediální aktivity. Dne 28. 10. 2007 mu prezident ČR 
Václav Klaus udělil Státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti 
kultury a umění. Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)

V p á t e k  7.  ř í j n a  2 011 
v 19.30 hodin v kinosále 
JC, vstupné 190 Kč, rezer-
vace a prodej vstupenek od 
31. srpna na tel. 566 782 004 
(001) nebo na program. od-
dělení JC, vstupenky je nutno 
vyzvednout do 22. září 2011.

Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek vždy 
hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.
Středa 24. srpna ve 20 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5 
Akce v Riu. Akční kriminální drama USA, původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 130 minut
Pátek 2. září v 19.30 hodin
PAŘBA V BANGKOKU
Komedie USA. Původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 64, 66 Kč 100 minut
Úterý 6. v 18.30 hodin
TRANSFORMERS 3
Naše poslední útočiště! Akční sci-fi  USA, český dabing. Ml. přístupný.
Vstupné: 76, 78 Kč 154 minut
Pátek 9. v 19.30 hodin
VODA PRO SLONY
Romantický fi lm USA, původní znění, české titulky. Ml. přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč 120 minut

KINO JUPITER – SRPEN, ZÁŘÍ

DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

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

* Městská knihovna Velké Meziříčí, do 1. 9., výstava fotografi í Mar-
tiny Munduchové, Pavly Švecové, Petra Dvořáka.

* Galerie Dvorek Křižanov, do 31. 8., www.galerie-dvorek.cz, Vyso-
činské výtvarno aneb prázdninová všehochuť v Křižanově. 

* Jupiter club Velké Meziř íč í , 
předsálí kina,
VÝSTAVA KERAMIKY. 
Vystavují účastníci kurzu KERA-
MIKY při Jupiter clubu pod vedením 
lektorky HANKY CEJPKOVÉ. Od 
pondělí 29. 8. 2011 do 21. 9. 2011, 
po–pá 8–16 hodin nebo před každým 
fi lmovým představením. 

* Muzeum Velké Mez iř íč í ,  do 
18. 9. 2011, Tanec života v knihách 
Jakuba Demla. (Výstava připravená 
u příležitosti letošního výročí 50 let 
od úmrtí básníka.)

Komentovaná prohlíd-
ka Demlovy výstavy
V neděli 28. srpna v 15 hodin se usku-
teční komentovaná prohlídka výstavy 
Tanec života v knihách Jakuba De-
mla. Výstavou návštěvníky provede 
autor Libor Kučera, který přečte také 
ukázky z Demlových knih. Vstupné: 10 Kč, děti 5 Kč.                          -muz  -

Divadelní sezona
Horáckého divadla 2011/2012
– volná místa!
Programové oddělení přijímá rezervace míst na divadelní předplatné 
Horáckého divadla v Jihlavě na sezonu 2011/2012 – celkem 6 před-
stavení. Více info: program. oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001).

imitátor David Šír
jako
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HÁZENÁ FOTBAL MLADŠÍ DOROST FOTBAL STARŠÍ DOROST

FOTBAL STARŠÍ ŽÁCI

Vítězství žen na letním turnaji
Druhý srpnový víkend je již tra-
dičně zasvěcen letnímu turnaji 
mužů a žen v Třešti. Na letošním 
již 42. ročníku si nejlépe vedly naše 
bývalé a současné hráčky, které po 
dva víkendové dny nenašly mezi pě-
ticí týmů přemožitelky. Po výhrách 
nad domácí divizní Třeští A 13:4, 
druholigovým Milevskem 11:7, 
Třeští B 22:6, svedly v nedělním do-
poledni souboj o celkové prvenství 
s hráčkami druholigových praž-
ských Radlic. Nakonec po poměrně 
hladkém průběhu překonaly i tuto 
překážku v poměru 12:9 a při závě-
rečném vyhlášení výsledků mohly 
nad hlavu zvednout vítězný pohár.
Hrály: Zelníčková M., Babáčková 
M. – Plachetská Z. (25), Matušíková 
R. (16), Fischerová M. (5), Pacalová 
L. (4), Hledíková H. (4), Mejzlíková 
K. (2), Závišková I. (1), Jelínková 
R. (1).

Dorostenky sedmé na meziná-
rodním turnaji ve Zlíně

Ve dnech 19. – 21. srpna se konal 
jeden z největších mládežnických 
turnajů v ČR – XI. ročník Holiday 
Cup chlapců a dívek. Necelá stovka 
týmů z České a Slovenské republiky 
svedla v kategoriích mini, mladší, 
starší žactvo a mladší dorostenky 
souboje o medaile, poháry a ostatní 
ocenění pro nejlepší týmy i jed-
notlivce.
Velkomeziříčské dorostenky ode-
hrály v základní sedmičlenné 
skupině vítězné souboje se zástupci 
Slovenské házené – hráčkami TJ 
Záhoran Senica 14:11, FHT Drábo-
va Košice 14:5 a nad „nováčkem“ 
prvoligové scény HK Hodonín 
22:17. Nad jejich síly byly ve velmi 
vyrovnaných utkáních hráčky do-
mácího HC Zlín B 15:17 i SHK D-P 
Pardubice 17:21. I přes sympatický 
výkon nakonec výraznějším rozdí-
lem prohrály s pozdějším vítězem 

turnaje a úřadujícím mistrem ČR 
hráčkami DHK Zora Olomouc 
15:26. Tyto výsledky znamenaly 
čtvrté místo v základní skupině 
a tedy možnost bojovat o celkové 
sedmé místo proti úřadujícím vi-
cemistryním ČR – hráčkám Jiskry 
Havlíčkův Brod. V tomto duelu se 
náš celek vypjal k výbornému ko-
lektivnímu výkonu a zakončil svoje 
turnajové účinkování poměrně 
snadným vítězstvím 15:9.
Svoje střelecké předpoklady po-
tvrdila Hana Kratochvílová, která 
získala ocenění pro nejlepší kano-
nýrku turnaje. „Čerstvá“ studentka 
sportovního gymnázia a členka 
Sportovního centra mládeže DHK 
Zora Olomouc bude v následující 
sezoně hostovat v olomouckých 
barvách v 1. lize starších doroste-
nek. Zde bude mít možnost zúročo-
vat kvalitní tréninkovou přípravu, 
dále rozvíjet svůj hráčský potenciál 
a zejména se prezentovat v kádru 
našeho týmu, který by měl navázat 
na loňské výsledky a bojovat o čelní 
příčky 1. ligy mladších dorostenek.

Základní skupina:
1. DHK Zora Olomouc 152:64 12
2. HC Zlín B 114:81 10
3. SHK D-P Pardubice 106:90  8
4. TJ Sokol V. Meziříčí   97:97  6
5. TJ Záhoran Senica  53:108  2
6. HK Hodonín  75:108  2
7. FHT Drábova Košice   59:108  2

Celkové pořadí:
1. Olomouc, 2. Zlín A, 3. Zlín B, 
4. Veselí nad Moravou, 5. Bytča, 
6. Pardubice, 7. Velké Meziříčí, 
8. Havlíčkův Brod, 9. Otrokovice, 
10. Senica, 11. Sereď, 12. Hodonín, 
13. Košice.
Hrály: Hleba I., Syptáková V., Vá-
vrová M. – Kratochvílová H. (41), 
Závišková Iva (25), Koudelová E. 
(14), Závišková K. (12), Zezulová 
K. (8), Škrdlová R. (4), Homolová 
M. (3), Nejedlá M. (2), Kopečková 
K. (2), Doležalová R. (1). Trenéři 
Záviška, Matušíková.            -zav-

Letní příprava
mladšího dorostu FC VM

Po krátké pauze zahájili velkome-
ziříčští fotbalisté ročníků 95 a 96 
letní přípravu 13. 7. 2011. Celou 
ji absolvovali na umělé trávě, kde 
trénovali 3x týdně. Náplní tréninku 
byla kondiční stránka a rozvíjení 
individuálních herních činností jed-
notlivce, vše převážně specifi cky. 
Do toho byla sehrána tři přátelská 
utkání. Tréninková docházka byla 
poznamenána právě probíhajícími 
letními prázdninami a bohužel i ně-
kolika zraněními. Což mělo na již 
tak úzký kádr katastrofi cký dopad. 
V důsledku toho pak trenéři horko 
těžko dávali dohromady aspoň jede-
náctku, která by odehrála přípravná 
utkání. Z tohoto pohledu jsou velice 
milým překvapením přístup a nasa-
zení všech hráčů nejen při tréninku, 
ale i v přípravných zápasech.
1. SC Znojmo – FC VM 4:1
Střelci: Nápravník
Stařeč – FC VM 6:2
Střelci: Benda, Nápravník
FC VM – Slavoj TKZ Polná 2:1
Střelci: Ráček, Nápravník
FK Humpolec – FC VM 3:3 (3:2)
St řelci: 18. min. Juda (pen.), 
22. min. Nápravník, 80. min. Po-
korný.
Generálkou před nadcházejícím 
úvodním mistrovským utkáním na 
půdě Sparty Brno bylo pak přátel-
ské utkání s FK Humpolec. Úvod 
utkání patřil domácím, kteří svým 
pohybem a agresivním napadáním 
značně komplikovali rozehrávku 
velkomeziříčských hráčů. Již v 8. 
min. se dostal do úzkých Michal 
Nevoral a špatnou domů vybídl 
humpoleckého útočníka k otevření 
skóre. Když navíc ve 14. min. po 
ztrátě ve středu hřiště, přišla kolmá 
přihrávka mezi hostující stopery na 
osamoceného útočníka, nemohlo 
skóre vypadat jinak než 2:0. Po 

těchto dvou úderech se hra trochu 
vyrovnala a přišly branky i na dru-
hé straně. V 18. min. utekl Kurečka 
po lajně, na jeho přízemní centr 
neohroženě naběhl Horký, který byl 
při pokusu zakončit faulován. Ná-
sledný pokutový kop s přehledem 
proměnil Juda. Za dvě minuty pak 
Nápravník svojí levačkou z pravého 
rohu velkého vápna vsítil branku. 
V závěru poločasu pak domácí sta-
novili skóre na 3:2. Na 2. poločasu 
měla hlavní podíl akumulovaná 
únava i díky předešlému utkání st. 
dorostu, které absolvovali někteří 
hráči na obou stranách – ostré 
souboje, spousta nepřesností na 
obou stranách. Za zmínku snad 
stojí individuální akce Ráčka, je-
hož slalom v 80. min. byl zastaven 
pouze za cenu faulu na hranici 
velkého vápna. Následný přímý kop 
pak proměnil Pokorný a stanovil 
výsledku konečnou podobu 3:3.  
Sparta Brno – FC Velké Meziříčí 
4:0 (2:0)
Sestava: Sysel – Z. Juda, Voneš, 
Novotný, Benda – Kurečka, Ráček 
(36. min. Smejkal), Nevora, Ná-
pravník – Prchal, Horký.
Velkomeziříčští byli v úvodu nedů-
razní, u většiny míčů druzí a bohu-
žel i bojovnost se někde vytratila. 
A tak jen díky brankáři Syslovi 
odolávali soustavnému domácímu 
tlaku. Pouze však do 14. min., 
kdy po sérii několika prohraných 
soubojů ve vápně, brněnský hráč 
snadno otevřel skóre 1:0. I nadále 
se naši stěží dostávali z vlastní 
poloviny, nebyli schopní si nahrát 
a velice snadno ztráceli těžce vy-
bojované míče. Asi nejkrásnější 
fotbalovou akcí byl gól ze 38. min., 
kdy na rohu velkého vápna zády 
k brance přebíral domácí útočník 
na prsa míč a z otočky vymetl levý 
růžek Syslovy branky. Vlivem 
zdravotních komplikací do druhého 
poločasu nemohli nastoupit dva 
velkomeziříčští hráči, a protože 
na střídání byl pouze Smejkal, 
museli dohrávat utkání v deseti. 
Navíc v 55. min. inkasoval tvrdou 
ránu Benda a i on musel ze hřiště. 
Herně to stále nebylo ono, ale díky 
nesmírné bojovnosti celého muž-
stva a skvělým zákrokům brankáře 
Sysla, obdrželi ve druhém poločase 
pouze dvě branky. 
FC Velké Meziříčí – FK Pelhři-
mov 0:4 (0:3)
Sestava: Sysel – Uhlíř, Voneš, 
Novotný, Špaček – Benda, Nevora, 
Nápravník, Juda – Prchal (60. min. 
Chalupa), Kurečka.
V úvodu se oba týmy spíše než 
se soupeřem potýkaly s vlastními 
nepřesnostmi, a tak za zmínku stojí 
pouze akce Kurečky ze 14. min., 
který se krásně protáhl po levé stra-
ně, naneštěstí jeho centr Prchal těs-
ně minul. Ve 22. min. udeřili hosté. 
Po zbytečné ztrátě ve středu hřiště 
a následném dlouhém nákopu, kte-
rý nepřesně odvracel Voneš, neměl 
hostující hráč sebemenší problém 
proměnit samostatné solo 0:1. O 6 
min. později opět velkomeziříčská 
obrana zaváhala, naštěstí Sysel 
ref lexivním zákrokem vytěsnil 
střelu na brankovou konstrukci. Bo-
hužel o 3 min. později, po špatném 
odkopu Novotného a následném 
brejku do otevřené obrany, již vel-
komeziříčský brankář nedokázal 
zasáhnout. Ve 38. min. domácí ještě 
opaření po druhé inkasované bran-
ce nechali až příliš prostoru hostu-
jícímu hráči, který výstavní střelou 
ze 30 m uzavřel skóre 1. poločasu na 
0:3. Ve 2. poločasu domácí do kolen 
poslala akce z 52. min., kdy opět po 
zbytečné ztrátě míče hosté rychle 
zaútočili do rozhozené domácí 
obrany a z centru z pravé strany 
zvýšili na 0:4. Velkomeziříčským 
se podařila pouze jediná akce, a to 
v 57. min., kdy se Voneš nejlépe 
zorientoval ve vápně a z otočky 
trefi l pravou tyč. Následná branka 
Nápravníka z dorážky pak nebyla 
uznána pro postavení mimo hru.         

Lubomír Klimeš

Starší dorost – divize 2. kolo
FC Sparta Brno – FC Velké Me-
ziříčí 1:1 (0:0)
Rozhodčí: Vostrejž – Putna, Horák
Diváci: 50
Branky: Hodek (58.) – Polanský 
(57.)
Sestava: Pöpperl – Bradáč, Štefka, 
Jahoda, Bárta – Láznička – Ka-
meník, Prchal, Polanský (88. Ná-
pravník), Ráček – Hejtmánek 
(90. Voneš).
Do Brna jsme odjížděli s velkou 
marodkou. Náš tým na poslední 
chvíli musel doplnit nadějný mladý 
hráč Hynek Ráček, ročník 96.
Z a č á t e k  u t k á n í  by l  ve l i c e 
vyrovnaný. Do první vážné šance 
se dostali domácí, kdy po krás-
ném centru do vápna hlavičkoval 
domácí útočník těsně vedle tyče. 
Ve 23. minutě udělal zbytečnou 
chybu Bradáč, který se snažil pro-
jít přes záložníka, ale míč lacině 
ztratil a následný centr prošel ma-
lým vápnem, který naštěstí nikdo 
nezachytil. Ve 26. minutě fauloval 
na hranicí vápna Kameník domá-
cího záložníka a následný PVK 
tečoval Štefka do břevna. Ve 29. 
minutě přihrával Polanský mezi 
obránce Prchalovi, ale Prchal 
v slibné akci střílel těsně vedle 
pravé tyče. Ve 40. minutě prošel 
středem hřiště Polanský a před 
velkým vápnem střílel těsně nad 
břevno.
Ve druhém poločase ve 46. minutě 
končí domácí střela těsně vedle naší 
tyče. Ve 48. min zahodili domácí 
jasný gól, když samostatný únik 
zachytil Pöpperl. V 54. minutě 
po ukázkové kombinaci Polanský 
Ráček, střílí druhý jmenovaný 
těsně vedle tyče. V 57. minutě 
z 20 metrů střílí Polanský gól 
pod břevno. Neuběhla ani půl 
minuta a dostali jsme rychlý gól, 
když po dlouhém nákopu za naši 
obranu se propadl Bradáč, kte-
rého obešel Hodek a technickou 
střelou na zadní tyč vyrovnal. 
V 67. minutě po krásném křížném 
centru domácích, střílel zálož-
ník ukázkově z první do tyče. 
Posledních 25 minut se hrálo 
nahoru a dolu. Oba týmy čekaly 
na zaváhání soupeře. V 86. minu-
tě odražený míč spadl na břevno 
Pöpperlovy brány a následně do 
zámezí. 

Starší dorost – divize 3. kolo
FC Velké Meziříčí – FK Pelhři-
mov 0:3 (0:0)
Rozhodčí: Hanáková – Dlouhý, 
Rosický
Diváci: 20
Branky: Homolka (71.), Machač 
(84. pen.), Hofer (87.)
Karty: žlutá – Rosický (76.) 
Sestava:  Dohnal – Bradáč, Štefka, 
Jahoda, Rosický (86. Š. Ostrý) – Ka-
meník, Láznička, Polanský, Bárta 
(58. Nápravník) – Hejtmánek, Pól 
(72. Voneš). 
Před utkáním nám odpadli dva hráči, 
a to nás donutilo změnit rozestavení. 
První domácí utkání jsme odehráli 
na přírodní trávě s celkem Pelhři-
mova. Na začátku utkání v 1. min. 
přihrával Pól na malé vápno Hejt-
mánkovi a ten z první trefil tyč. 
Neuběhly ani tři minuty a po parádní 
akci Polanského s Kameníkem, cent-
roval druhý jmenovaný ostrý míč do 
vápna a host. obránce, který málem 
vstřelil hlavou vlastní gól, ale na 
poslední chvíli míč vyrazil brankář. 
Od té doby skončil náš tlak a aktiv-
nější byli hosté. Hráči Pelhřimova si 
vypracovali dvě vážné gólové šance, 
ale Dohnal všechny tyto střely do-
kázal zneškodnit. V závěru prvního 
poločasu mohl vstřelit gól Polanský, 
ale jeho jedovatou střelu vyrazil 
brankář na roh. Ve druhém poločase 
v 52. min. zakončil Bradáč PVK ze 
40 metrů nad břevno. V 55. min. 
zahraný nebezpečný roh musel na 
poslední chvíli odvrátit Jahoda. 
Postupně nás soupeř zavřel na naší 
půlce a snažil se rozbít naši obrannou 
bariéru. V 71. min. se to hostům 
povedlo, když  po dlouhém nákopu, 
si za naši obranu zaběhl Homolka, 
který nedal brankáři Dohnalovi 
šanci. V 84. min. po neobsazení 
hráčů při autovém vhazování, musel 
na poslední chvíli faulovat Jahoda 
útočníka ve vápně a nařízenou pe-
naltu proměnil Machač. V 87. min. 
přihrával Kameník na obsazeného 
Jahodu, který se snažil udělat kličku 
Hoferovi, ale ten svým důrazem 
dokázal projít přes Jahodu a vstřelit 
poslední gól v zápase. V utkání jsme 
nedokázali vstřelit během čtyř minut 
na začátku utkání dva jasné góly, a to 
nás psychicky zlomilo. Často jsme 
kazili jednoduché přihrávky a ne-
dokázali jsme vpředu podržet míč.  

    Libor Smejkal ml., trenér

Starší žáci – 1. kolo, SpSM, RSM 
Hodonín: FC Velké Meziříčí 2:0 
(0:0).
Počet diváků: 30, sestava: Bartošek 
– Těšík, Uhlíř, Hamřík, Ochra-
na – Liška R., Vokurka, Liška P., 
Chalupa (52. Mužátko), Krčál (55. 
Karmazín), Staněk (58. Puža).
Ve středu 17. 8. naši žáci zajížděli 
do Hodonína, soupeř v 1. kole zví-
tězil ve Vyškově 4:1.
Starší žáci – 2. kolo, SpSM, SC 
Znojmo: FC Velké Meziříčí 2:2 
(1:1)
Rozhodčí: Juračka, počet divá-
ků: 60, střelci branek: 16. Krčál, 
57. Liška.
Sestava: Kučera – Těšík (50. Váša), 
Hamřík, Hlávka, Ochrana (57. Uh-
líř) –  Liška R., Vokurka, Liška P. 
(50. Puža), Chalupa, (50. Mužátko), 
– Krčál (35. Karmazín), Staněk. 
První utkání v soutěži Sportovních 
středisek mládeže se naši žáci před-
stavili ve Znojmě. V soutěži SpSm 
Jih je šestnáct účastníků, z této 
soutěže se nesestupuje. Soutěž, 
kterou v letošním ročníku naši žáci 
hrají, je nejvyšší žákovská soutěž 
v republice.
 Starší žáci – 3. kolo, SpSM, FC 
Velké Meziříčí: Rostex Vyškov 
0:1 (0:0)
Rozhodčí: Talpa – Rosický, Sle-
zák, počet diváků: 50. Sestava: 
Kučera – Těšík, Hibš, Hamřík, 
Ochrana – Liška R., Vokurka, 
Liška P., Chalupa (56. Váša), Krčál 
(60. Uhlíř), Staněk (28. Karmazín 

– 56. Puža). V prvním domácím 
utkání naši žáci přivítali hráče 
Vyškova. Soupeř v obou předcho-
zích utkáních prohrál. Ve 3.’ se 
do míče opřel z 25. metru Liška 
R., ale míč skončil mimo branku. 
V 6.’ zahrával Staněk roh, ale míč 
s přehledem chytá brankář Vyš-
kova. První šance hostů se zrodila 
ve 14.’, když se po křídle uvolnil 
záložník Vyškova, ale jeho tvrdou 
střelu brankář Kučera zneškod-
nil. Probíhala 18.’, když zahrával 
přímý volný kop Hibš, jenže jeho 
střela skončila nad brankou. Ve 
20.’zahrával Staněk roh, na který 
si naběhl Těšík, jenže jeho tvrdá 
střela skončila na obránci, který 
ji zablokoval na roh. Další rohový 
kop domácích a hlavička Lišky R., 
míč končí těsně vedle. Ve 29.’ se 
do šance dostali hosté, jenže střelu 
útočníka z dvaceti metrů brankář 
Kučera kryje. V 50.’ se zrodila 
jediná branka utkání, když se 
v pokutovém území snažil obránce 
Těšík odkopnout míč, ale trefil 
pronikajícího útočníka a hlavní 
rozhodčí nařídil pokutový kop. 
Ten s přehledem proměnil hráč 
Vyškova střelou k tyči 0:1. V 56.’ 
na polovině hřiště fauloval domácí 
záložník Liška R., dostal druhou 
žlutou kartu a následně červenou. 
V deseti se domácím nepodařilo 
vyrovnat. Naším příštím soupe-
řem bude Kroměříž, kde se utkání 
hraje.             

 Libor Deket, trenér

Podzimní sezonu letošního roku za-
čal A tým mužů velkomeziříčského 
fotbalového klubu s novými trenéry. 
Po Milanu Volfovi vedou divizní 
mužstvo Libor Smejkal a Tomáš 
Maruška. Prvně jmenovaný odpo-
věděl na otázky týdeníku Velkome-
ziříčsko v následujícím rozhovoru.

Na jakém základě vznikl nový 
tandem Smejkal-Maruška?
Do pozice trenéra A mužů jsem 
poprvé dostal nabídku již před za-
čátkem minulé sezony od tehdejšího 
místopředsedy Radovana Necida 
a předsedy Petra Ostrého. Bylo to 
ale těsně před sezonou a já již slíbil 
dorostencům, že to s nimi dotáhnu 
do konce dorostenecké kategorie. 
Navíc jsem nebyl na muže připra-
ven, nechtěl jsem sobě ani jim uško-
dit. Další nabídka přišla po půl roce 
v zimní přípravě, opět jsem odmítl. 
Celou věc jsem probíral i s kama-
rádem a současným trenérským 
kolegou Tomášem Maruškou. S ním 
jsem se seznámil, když jsme spolu 
studovali v roce 2006 trenérskou 
A-licenci v Olomouci, a od té doby 
jsme byli skoro v denním kontaktu. 
Tomáš si pak udělal ještě nejvyšší 
profi  licenci. V Dynamu zastával 
pozici šéftrenéra sportovních tříd 
a byl z toho už docela unaven a chtěl 
změnu. Na konci přišla potřetí tatáž 
nabídka, tak jsem oslovil Tomáše, 
jestli do toho nechce jít se mnou. 
K mému překvapení to bez váhá-
ní vzal. Tak vznikl náš tandem.
Jde o rovnocenné pravomoci, nebo 
máte úkoly rozdělené?
 Co se týká pravomocí, tak jsou na 
stejné úrovni. V 95 % věcí máme 
stejný názor na to, jak vést tré-
nink a shodli jsme se i na herním 
stylu. Já se trochu více starám 
o organizační záležitosti a komu-
nikaci s výborem. Tom zase dává 
trochu více té sportovní stránce. 
Jinak vše spolu konzultujeme 

a snažíme se vystupovat jednotně.
Na jak dlouho jste podepsali 
smlouvu?
Na dva roky.
Jakých změn doznal kádr pro 
novou sezonu?
Z kádru A týmu odešli před sezonou 
kapitán Franta Pokorný a Jiří Jaroš, 
kteří to zavčas avizovali. Týden 
před zahájením letní přípravy přišel 
oznámit svůj odchod Láďa Němec 
a zároveň zavolal Jarda Dufek, že 
dostal nabídku jít na zkoušku do 
III. ligové Líšně. To už bylo pro 
tým kritické, ale nic jsme s danou 
věcí nemohli dělat. První tři odešli 
hrát fotbal bez fi nanční náhrady do 
Rakouska a Dufek šel na půlroční 
hostování do Líšně.
K nám přišli dorostenci Smejkal, 
který již rok s týmem trénoval a asi 
pětkrát na pár minut nastoupil. 
Dále je to Lukáš Liška a Slávek 
Kozuň. Z B týmu mužů se posunul 
do přípravy do áčka Jakub Vítek 
a Milan Ďurica. Navíc by měl tým 
hráčsky posílit i kolega Maruška, 
ale zatím se vyřizuje registrace do 
našeho klubu, protože před tím hrál 
v zahraničí.

A vaše ambice na trenérské pozici?
Moc rádi bychom hráli ve středu 
tabulky, bez sestupových starostí. 
Samozřejmě s tímto oslabením 
kádru to bude těžší a kluci se 
budou muset otrkat. Je před námi 
těžký úkol, protože tvoříme znovu 
nový tým. Předešlý trenér Volf měl 
možnost zabudovat daleko dříve 
nové hráče (dorostence) do týmu, 
ale jemu dle mého názoru šlo jen 
o co nejlepší postavení v tabulce bez 
ohledu na potřeby klubu. Teď tento 
nelehký úkol padl na nás. Věřím 
tomu, že se nám podaří stabilizovat 
kádr a budeme hrát líbivý fotbal pro 
oko diváka a postupně třeba v další 
sezoně budeme hrát v horních pat-
rech mužské divize.
Také bychom si přáli s kolegou 
Maruškou, kdyby byli naši domácí 
fanoušci v počátku vůči nám sho-
vívaví, občas nám odpustili herní 
chyby a nedostatky. My budeme 
s chlapci v týmu dělat vše proto, 
abychom je co nejdříve uspokojili 
po herní, fotbalové stránce a aby se 
těšili na nedělní domácí mistrovská 
utkání.        

 Připravila: Iva Horká

Fotbalový A tým vedou noví trenéři

Libor Smejkal (vlevo) a Tomáš Maruška.                        Foto: Iva Horká



Číslo 30 24. srpna 2011 strana 10

VELKOMEZIØÍÈSKO® 
Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Kř ižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club s. r. o., 100% vlastník Město Velké Meziříčí, IČO: 

CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. Šéfredaktorka ing. Ivana Horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. Bc. Martina Strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční tel. 566 
782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. Http: //www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) Tisk a sazba Karel Charvát, Velké Meziříčí. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých 
příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 14 hodin, sportovní strany v pondělí dopoledne. Obsah no-
vin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografi í z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vydavatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.

FOTBAL BFOTBAL A

LAVIČSKÁ LÁVKA

SILNIČNÍ
MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY

ŽĎÁRSKÁ LIGA PO 9. KOLE

FC Velké Meziříčí – FK Pelhři-
mov 0:1 (0:0)
Branka – 58’ Naniáš
ŽK – Mucha P., Mucha Z., Ďurica 
– Benda, Naniáš, Vacek
Diváků – 260
Rozhodčí – Soukal (velmi dobrý), 
Beneš J., Strya
Delegát – Laca
Sestava – domácí – Kruba, Mucha 
Z., Mucha P., Večeřa, Bouček, Krej-
čí, Berka, Hort, Smejkal (58. Ďuri-
ca), Netrda, Vítek (87. Beran)
hosté – Moravec J., Smrčka, Ben-
da, Naniáš, Průcha, Fišer, Čihák 
(84. Kmoch), Moravec M., Krtek, 
Vacek, Hložek.
Derby začalo z obou stran opatrně 
a hrálo se převážně ve středu hři-
ště. V 11’ do první velké šance se 
dostali domácí, Hort našel ideálně 
mladičkého Vítka a ten samostatný 
nájezd zakončil přehozením jak 
hostujícího brankaře, tak i prázd-
né branky. V 17’ krásnou střelu 
z voleje domácího Netrdy vytěsnil 
brankař hostí Moravec s potížemi 
na roh. Ve 42’ za stálé územní 
převahy domácích s chutí hrající 
Hort nachází před brankou volného 
Smejkala a ten v dobré příležitosti 
trefuje hlavou břevno.
Do druhého poločasu nastoupili 
hosté s větší aktivitou a s jejich 
tlakem přicházely i šance. V 51’se 
řítil sám na branku hostující Průcha 
a ve vyložené šanci mířil mimo. 
V 58’druhý roh hostů proměnil 
v gól hlavičkou neobsazený Na-
niáš. V 67’slalom a velkou šanci 
Krtka zmařil výborným zákrokem 
domácí Kruba.V 72’na hranici 
pokutového území v dobré pozici 
nikým neobsazený Berka pouze 
přestřeluje svatyni hostí. V 76’ kdo 
jiný než Hort nachází před brankou 
hostí volného Netrdu a ten ve vylo-
žené šanci opět ke smůle domácích 
trefuje pouze břevno.Do konce 
utkání se přes snahu a přeskupení 
řad již domácím nepodařilo vyrov-
nat, a tak šťastné 3 body putují do 
Pelhřimova.
Názory trenérů – hosté, p. Kubík: 
„Byl to typický remízový zápas. 
Ve druhé půli jsme měli mírnou 
převahu a k vítězství nám pomohla 
i trocha štěstí.“
Domácí, p. Smejkal: „Začali jsme 
dobře a po taktické stránce nám 
vyšel velmi dobře první poločas. 
Druhá půle už byla horší, kupili 
jsme mnoho individuálních chyb 
a v závěrečném tlaku už jsme se na 
vyrovnání nezmohli.“
FC Slovácká Sparta Spytihněv – 
FC Velké Meziříčí 4:2 (1:1)
Branky: 44’ Horsák A., 85’ Ulman, 
88’ Gropl, 90’ Ulman – 22’ Smej-
kal, 66’ Hort
ŽK: Ulman – Mucha Z.
Diváků: 150
Rozhodčí: Seidl, Stloukal, Poláček
Delegát: Valůšek
Sestava: domácí – Hájek, Horsák 
D., Lacina, Večeřa (66. Spurný), 
Gropl, Křenek, Grabec, Horsák A., 

Pro sportovní přátele jsme vy-
značili na inline dráze u areálu 
Motorpalu tréninkovou trať, na 
které si mohou změřit svůj výkon 
a porovnat ho s ostatními inlinisty. 
Pokud vás tato možnost zaujala, 
postupujte takto:
1. Postavte se na startovní čáru, 

která je i čarou cílovou, zapněte 
stopky a vyražte směr Mostiště.

2. Obrátka je na dráze vyznačena 
bílým bodem.

3. Při průjezdu cílové čáry zastavte 
stopky.

4. Informace o svém nejlepším 
denním výkonu zašlete na email:

topinline@email.cz ve tvaru jméno 
a příjmení (nebo přezdívka), kate-
gorie, čas v minutách a sekundách.
Vaše dosažené výkony (časy) bu-
deme průběžně vyhodnocovat. 
Nejlepší z vás v každé kategorii 
budeme zveřejňovat v týdeníku 
Velkomeziříčsko.
KATEGORIE – MUŽI × ŽENY
2006 – 2011 MYŠÁCI, 2003 – 2005 
BOBÍCI, 2002 – 2001 DRAVCI, 
1999 – 1997 HVĚZDY
Těšíme se na vaše výkony a věří-
me, že hodnoty vašich časů, které 
nám napíšete, budou v duchu fair 
play.                                      -vok-

Vyznačili trať na inline dráze

Muži B – 2. kolo, 1. A tř., sk. B
FC Velké Meziříčí B – Rantířov 
0:2 (0:1)
Rozhodčí: Franc – Dobrovolný, 
Tesař
Diváci: 30
Branky: Vlček (7.), Vaněk (75.)
Karty: žlutá – Halámek (45.), Ne-
tolický (37.)
červená – Netolický (85.)
Sestava: Simandl – Netolický, 
Halámek, Střecha, O. Mucha – L. 
Smejkal, Malec (52. Pospíšil), 
Ďurica, Kaminaras (62. Veselý) – 
Beran, Liška.
První domácí utkání nové sezony 
jsme odehráli na umělé trávě za 
příznivého počasí. Před utkáním 
nás doprovázela marodka. Museli 
jsme tedy povolat 4 hráče z A týmu.
Velkomeziříčští hráči se na hřišti 
ani nerozkoukali a už v 7. min. 
prohrávali, kdy Živný nakopl dlou-
hý míč za naši obranu na Vlčka, 
který prošel jednoduše přes Muchu 
a technickou střelou k tyči nedal 
Simandlovi šanci. Poté se hrál 
opatrný fotbal na obou stranách. 
Za zmínku stojí gólová šance Alexe 
Kaminarase, který se ocitl sám před 

hostujícím brankářem, ale v jasné 
pozici síť nerozvlnil. Ve 26. min. 
mohl vstřelit z PVK Mucha gól, ale 
jeho střela jen orazítkovala břevno. 
To bylo od domácích hráčů vše, co 
předvedli v prvním poločase. Jinak 
hosté nadále diktovali tempo hry, 
a tak se šlo do kabin za stavu 0:1.
Ve druhém poločase musel ve 
47. min. zneškodnit samostatný 
únik Kubíka brankář Simandl, který 
nebezpečnou střelu vyrazil na roh. 
Opět jako v prvním poločase si vzali 
hru zasvé hráči Rantířova, kteří nás 
do konce zápasu přehrávali. V 75. 
min. jsme dostali gól po zaváhání 
naší obrany, když utekl svým stráž-
cům Vaněk. V posledních minutách 
musel Simandl zneškodnit sólový 
únik Vaňka, který vystihl nedůraz-
nou přihrávku, kterou poslal Mucha 
na brankáře Simandla.
Hráči Rantířova byli ve všech smě-
rech lepší. Nedokázali jsme v útoku 
ani ve středu hřiště podržet míč, a to 
se potom těžko hraje, když obranná 
fáze musí vzdorovat celý zápas 
útočným protiútokům. Zaslouženě 
si všechny 3 body odvezl Rantířov. 
Doufáme, že proti Třešti zahrajeme 
atraktivní útočný fotbal.

Libor Smejkal ml.

XIX. ročník lávky skončil
Téměř osmdesát soutěžících po-
vzbuzováno čtyřmi sty diváky si 
to v neděli 21. srpna mezi sebou 
rozdali v tradičních i netradičních 
disciplínách XIX. ročníku Lavič-
ské lávky. Za krásného slunečního 

letního odpoledne předvedli fantas-
tické výkony, za což jim pořadatelé 
akce, hasiči z Laviček, děkují a tím-
to všechny zvou na příští jubilejní 
XX. ročník, který bude probíhat, 
jak pořadatelé slibují, ve velkém 
stylu.                                       -sta-

Žďárská hasičská l iga má za 
sebou další soutěžní víkend. 
V sobotu 20. srpna se konala 
soutěž v Herolticích u Tišnova, 
v neděli liga zavítala do Katova. 
Zatímco Herolt ická t rať pat ř í 
k nejrychlejším v ŽL, v Katově 
museli proudaři zvládnout dvou-
metrové převýšení a na časech to 
bylo znát.
Muži: Dařilo se Lhotkám Sport 
(fantastický čas v Herolticích!) 
a Netínskému Cirkusu; Radostín 
nad Oslavou a Lhotky spíše hledají 
formu. Lavičky po vítězství v Ex-
tralize mají pro letošek splněno, 
umístění v ŽL proto neberou příliš 
vážně. V Katově šly mimo soutěž 

na stopky kvůli problémům s ča-
somírou, na jejíž výměnu kluci 
nemohli čekat.
 Družstvo 8. kolo 9. kolo Průběžné
 Heroltice Katov pořadí
Lhotky Sport  1. (16,84)  4. (18,62)  6. (77 bodů)
Netín Cirkus  5. (17,62)  2. (18,36)  8. (65 bodů)
Radostín n. O. 12. (19,40)  7. (19,67) 10. (55 bodů)
Lavičky 21. (N) 17,60 mimo soutěž 11. (49 bodů)
Lhotky  13. (19,61) 11. (22,61) 16. (39 bodů)

Vedoucí v průběžném pořadí: 
1. Hluboké (139 b), 2. Maršovice 
(117 b), 3. Benetice (105 b).
Ženy: Díky opatrným, ale stabil-
ním výkonům se dobře umisťují 
děvčata z Netína a ze Lhotek. 
V posledních kolech je nadějné 
Velké Meziříčí FŇ, nebojí se přidat 
plyn a přitom zvládají sestřiky. Na 

Taneční skupina Kosatky TJ Sokol Velké Meziříčí
hledá do svých řad

nové tanečníky a tanečnice.
Máš rád(a) pohyb, tanec a zábavu? Poznáváš rád(a) nové lidi? 
A je ti alespoň 7 let? Pak neváhej a přijď mezi nás. Tancujeme 
klasické country a line dance. Více na: www.kosatky.tym.cz, tel.: 
739 470 248, e-mail: prectisi3@seznam.cz (Tomáš Vidlák).         -tv-

poslední chvíli se do Žďárské ligy 
zapojily nově sestavené týmy Lhot-
ky Sport a Radostín nad Oslavou, 
s šesti chybějícími závody teprve 
sbírají základní zkušenosti.
 Družstvo 8. kolo 9. kolo Průběžné
 Heroltice Katov pořadí
Netín  6. (19,64) 7. (20,38)  3. (103 bodů)
Lhotky 10. (N) 3. (19,57)  4. (98 bodů)
V. Meziříčí FŇ  2. (18,08) 2. (19,13)  8. (90 bodů)
Velké Meziříčí  8. (21,14) 14. (40,40)  9. (79 bodů)
Lhotky Sport 15. (N) 9. (21,13) 14. (18 bodů)
Radostín n. O.  9. (26,60) 11. (23,35) 15. (18 bodů)

Vedoucí v průběžném pořadí: 
1. Olší (116 b), 2. Krokočín (106 b), 
3. Netín (103 b)
Další informace, výsledky, fo-
tog raf ie  a  v idea najde te  na 
www.zdarskaliga.cz             -kam-

Krejčí (59. Sokol), Kašpar (70. Ba-
rot), Ulman
Hosté – Kruba, Kozuň (84. Beran), 
Mucha P., Mucha Z., Bouček, 
Krejčí, Smejkal, Berka (77. Ďurica), 
Hort, Netrda, Vítek.
Ambiciozní domácí nováček, který 
v novém ročníku divize neztratil 
dosud jediný bod, začal utkání dle 
očekávání tlakem a stálou územní 
převahou. Přesto to byli hosté, kteří 
se po rohu v 5. min. dostali Krejčím 
do výborné příležitosti, jehož za-
končení jen těsně minulo branku. 
Ve 13. min. Netrda z přímého kopu 
řádně vystrašil domácího Hájka. 
Překvapivě od těchto chvil to byli 
hosté, kteří začali přebírat otěže 
utkání do svých rukou. Ve 22. min., 
po přesném centru Kozuně hlavou, 
trefuje horní roh branky Smejkal 
0:1. Ve 24. min. se nejlepší hráč do-
mácích Ulman v dobré příležitosti 
pokouší přehodit vyběhnuvšího 
Krubu, ale ten výborným zákro-
kem udrží vedení hostí. V poslední 
minutě prvního poločasu zahrávají 
hosté roh. Následuje protiútok a po 
zaváhání obrany postupuje Horsák 
sám na branku a nedá Krubovi 
sebemenší šanci.
Vstup do druhého poločasu měli 
překvapivě lepší hosté a dokazo-
vali, že „gól do šatny“ je vůbec 
nepoznamenal. V 58. min. po chybě 
obrany hostí Lacina hlavou netre-
fuje prázdnou svatyni. V 66 min. 
se plně potvrdilo nedáš – dostaneš. 
Kruba chytá tutovku Ulmanovi. 
Hosté z následného rychlého brejku 
po centru Netrdy nachází Horta 
a ten z voleje trefuje pravou šibenici. 
V 71. min. je v dobré příležitosti 
Krejčí, ale jen o milimetry míjí do-
mácí branku. V 74. min. Kruba chy-
tá tutovku hlavičkujícího Gropla. 
Posledních 5 min. utkání je pro hos-
ty jako černý sen. Obdrží 3 branky. 
Domácí ve velké euforii otočí celý 
zápas. V 85. min. z přímého kopu 
prostřelují obranný val Ulmanem. 
V 88. min. z malého vápna domácí 
do vedení dostává neobsazený Gro-
pl a pojistku v poslední minutě po 
další individuální chybě dává kdo 
jiný než Ulman. Zklamaní hosté 
sahali po bodech, ale za selhání 
v konci zápasu se od tak kvalitního 
soupeře body nedaly dovézt.
Trenér Smejkal k utkání: „Kdo 
ten zápas neviděl, neuvěří. Kluci 
dodrželi vše, co jsme si řekli, 
dokonce jsme začali proměňovat 
šance v góly. Neuvěřitelná poslední 
pětiminutovka rozhodla, že nemáme 
ani bod. Tady se potvrdilo – fotbal 
nemá logiku“.                 Karel Vidlák

O víkendu 6.–7. 8. 2011 absolvoval 
letošní fi nále mistrovství ČR a mis-
trovství Evropy na okruhu v polské 
Poznani také jezdec DRT racing 
teamu Viktor Dušek a jeho tým.
Ač jeho šance na zlatý věnec v cel-
kovém hodnocení volné třídy do 
600 ccm byly již pouze teoretické, 
nevzdal náš jezdec boj o titul volné 
třídy do 600 ccm a bojoval do po-
sledního kola, aby obsadil nakonec 
třetí pozici. Do nedělního závodu 
třídy supersport ME startoval Vik-
tor ze třetí řady a svou jedenáctou 
startovní pozici dokázal v závodě 
vylepšit, když se v závěru pral o šes-
té místo. V tomto souboji však těsně 
prohrál, skončil sedmý.
„Do Poznaně jsme odjížděli s vě-
domím, že titul z přeboru volné 
třídy je ztracen, kvůli poruše na 
Pannoniaringu v Maďarsku a pádu 
v Mostě jsme měli na soupeře ob-
rovskou bodovou ztrátu, a tudíž 
pouze teoretickou šanci na celkovou 
výhru. První tréninky a časy na kolo 
nebyly špatné a pustili jsme se do 
první kvalifi kace. V té zajel Viktor 
na jetých pneumatikách slušný čas. 
Pro druhou kvalifi kaci jsme udělali 
pár změn na podvozku a převodech 
a čekali jsme na celkové časy,“ 
popsal člen DRT racing teamu Mi-
loslav Trojan. 
„Do závodu jsem hodně zvažoval, 
jak mám jet, abych neupadl z prv-
ního místa jako v Mostě před dvěma 
týdny. Start se mi nepovedl a já se 
usadil na páté pozici, tři kola jsem 
se nemohl dostat před polského 
jezdce přede mnou. Když se mi to 
konečně podařilo, stíhal jsem lídra 
průběžného pořadí Richarda Sed-
láka. Až se mi jej povedlo pokořit, 
bylo už pozdě na atak čela jezdecké-
ho pole, i když jsem s nimi v závěru 
jezdil shodné časy. Nakonec z toho 
bylo třetí místo a bohužel i třetí 
místo celkově! S tímto výsledkem 
z přeboru volné třídy do 600 ccm 
nemohu být spokojen, po loňském 

druhém místě celkově a dvou vítěz-
stvích z úvodu sezony jsem doufal 
v celkové prvenství,“ zhodnotil svůj 
závod jezdec Viktor Dušek.
„Ale víkend nekončil, byly na 
pořadu sobotní kvalifi kace super-
sportů, kdy jsme dopoledne díky 
drobným problémům nezajeli čas, 
jaký bychom si představovali, ale 
i přesto nás to nechalo na 11. místě. 
Do druhé kvalifi kace jsme přezuli 
nové pneumatiky a vyjeli na tři 
kola, v těch se Viktorovi podařilo 
zajet osobní rekord 1:37,8. Bohužel 
i tento čas Viktora neposunul na 
startovním roštu vpřed,“ informo-
val Miloslav Trojan.
„V první zatáčce nedělního závodu 
jsem byl na osmé pozici. Trvalo mi 
pár kol, než jsem se trochu dotáhl na 
soupeře přede mnou. Nakonec jsem 
se s ním vypořádal a snažil jsem se 
stíhat Jirku Brože, kterého jsem po 
nepovedených pokusech předjel. 
Šestá pozice se mi zamlouvala, ale 
proti byla moje pravá ruka, dostával 
jsem do ní křeče a poslední kola už 
se to nedalo vydržet. Nakonec jsem 
musel pustit vybojovanou příčku 
a cílem projel jako sedmý ME a pátý 
v MČR třídy supersport. Samozřej-
mě bych chtěl v prvé řadě poděkovat 
všem mým partnerům a celému týmu 
za pomoc, bez které by to nešlo,“ 
uvádí Viktor Dušek (na snímku).

V současné době se jezdec a tým 
DRT připravují na závod v Alpe 
Adria šampionátu ME, který se 
uskuteční 27.–28. 8. 2011 na au-
todromu Grobnik v Chorvatské 
Rijece.                                      -mt-

DRT reacing team, zleva Miloslav Trojan, František Pospíšil, Viktor 
Dušek, Zbyněk Kazda.                                    Foto: archiv DRT teamu

Příští zápas 
tuto neděli

FC VM A hraje v neděl i 
28. 8. 2011 s FS Napajedla 
od 10.15 hodin na fotbalovém 

stadionu
U Tržiště, Velké Meziříčí.

Žďárská liga 
Soutěž

v požárním 
útoku.

Lhotky, neděle 28. srpna 
od 11 hodin na hasičském 
hřišti. Přijďte a podpořte týmy 
z Velkomeziříčska! Po celou 
dobu soutěže zajištěno občer-
stvení. Soutěž bude přenáše-
na živě internetovou televizí 
www.hasici150.tv.
Pořádají hasiči Lhotky Sport


