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Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Výhodné místo za výhodnou cenu!

Jak vycházíme o prázdninách...

Více informací na tel.: 566 782 009, 739 100 979
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz

Opět v omezeném rozsahu z důvodu čerpání řád-
né dovolené. Na stáncích noviny najdete ve středu 
25.  července, 8. a 22. srpna. Uzávěrky jsou vždy v 
předcházející pátky ve 12.00. Od září pak vycházíme 
pravidelně každou středu.                                                        -red-

PORADNY NA MěÚ
SOS: (sdružení obrany spo-
třebitelů), každou středu 14–
17 hodin, živnostenský úřad
Občanská poradna: středy 
v sudých týdnech 11.30–15 
hodin, zasedací místnost – 
2. patro, tel.: 721 137 458

www.opzdar.cz.

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž  
ROZKVETLÉ MĚSTO

Kategorie: 

▶  květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií

▶  květinová výzdoba předzahrádky, která je
 viditelná z ulice

Pro vítěze jsou připraveny dárky. 

KUCHAŘE/KUCHAŘKU

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU

Info: 724 137 214.

RESTAURACE 
KŘIŽANOV PŘIJME

Zahradní centrum v Budišově
Ing. Ladislav Molnár
LETNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 
TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV
Od 10. do 14. července 2012
Otevřeno: po – pá 9–17 h, so 8–12 h

Tel.: 568 875 403
          736 484 435
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Budova bývalého okresního 
úřadu, později domova dů-
chodců pomalu mizí z Hor-
noměstské ulice ve Velkém 
Meziříčí. Na místo již nastoupi-
la těžká technika, která objekt 
rozebere a srovná se zemí.

Počátkem tohoto týdne začaly 
vlastní bourací práce, a to na 
prostřední budově objektu. De-
molice probíhá za pomoci bou-
racích hydraulických nůžek.
„Materiálu je asi čtrnáct tisíc 
tun,“ informuje stavbyvedoucí 
firmy Recydo Úlehla Pavel Da-
vid. Doba trvání demoličních 
prací závisí na tom, jak rychle 
se firmě podaří zbavovat suti. 
„Ještě pořád řešíme, jestli bu-
deme materiál recyklovat, nebo 
odvážet v cihlách,“ upřesňuje 
David.
Vlastní demolici předcházelo 
„odmašlení“ budovy, tedy odstra-
nění podlah, dveří, oken a střechy. 
„Proběhlo vytrhání parket a pod-
kladních prken, demontáž oken, 
které byly z přední části objektu 

odstraněny bez poškození, byla 
sundána střešní krytina, demon-
továno schodiště,“ popisuje prů-

běh prací Pavel David. V posled-
ním červnovém týdnu si hasiči 
odmontovali ze střechy sirénu. 

(Fotografie z průběhu prací najde-
te na našem webu ve fotogalerii.) 

Martina Strnadová

Hlavní bourací práce začaly

V úterý se do objektu poprvé „zakously“ hydraulické nůžky. Foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčské kulturní léto: 
pořadatelům akcí dává radnice 
k dispozici náměstí i s pódiem 
a elektřinou zdarma.

Zdejší radnice letos v srpnu vy-
zkouší první ročník Velkomezi-
říčského kulturního léta. Akce, 
jejíž podobu a průběh určí sami 
obyvatelé města, pořadatelé nej-
různějších kulturních aktivit 
a umělci.
„Celý srpen bude na náměstí 
k  dispozici pódium. Co se na 
něm bude dít, je na každém, 
kdo by chtěl ve Velkém Meziříčí 
uspořádat jakékoliv vystoupení. 
Pódium a elektřina budou k dis-
pozici zdarma pro každého. Jde 
jen o to, dodržet základní pravi-
dla pro hluk či noční klid a pro 
veřejný pořádek. Žádosti o vyu-
žití pódia získají zájemci o uspo-
řádání akce v Jupiter clubu, stejně 
tak podrobné informace o celé 
věci (viz kontakt níže),“ popisuje 
záměr starosta Radovan Necid.
K dispozici budou také lavičky 
pro sezení. Samotná propagace 
akce je pak na pořadatelích. Rad-
nice předpokládá, že o uspořádá-

ní akcí budou mít zájem zejména 
místní hudebníci a kapely. „Na-
padají mne ale také ochotnické 
divadelní soubory nebo nej-
různější sdružení, která pracují 
s dětmi,“ řekl starosta Necid. 
Velkomeziříčské kulturní léto za-
hájí samotná radnice koncertem 
dechovky, který začne v 17 hodin 
v neděli 5. srpna. Pódium napo-
sledy využije pro svůj koncert 
také základní umělecká škola, 
a to v sobotu 25. srpna (v 17.00), 
a  město 1. září pro tradiční vel-
kou soutěž 4 klíče k velkomezi-
říčské bráně.
„Pokud se tento jednoduchý mo-
del osvědčí, hodláme pódium už 
příští rok nechat na náměstí celé 
prázdniny. Zároveň také spus-
tíme webovou aplikaci, kde si 
budou moci pořadatelé pódium 
dlouhodobě zarezervovat a my 
jim pak budeme moci pomoci 
i  centrální propagací, například 
s plakáty a avízem ve Velkomezi-
říčsku,“ naplánoval Necid. 
Kontaktní osoba: Zuzana Herode-
sová, tel.: 566 782 001, 739 000 071, 
e-mail: sekretariát@jupiterclub.cz

-ran-

Čeká nás kulturní léto

Úplná uzavírka 
Dolních Radslavic

Od pondělí 9. července do 
neděle 16. září 2012 je povolena 
úplná uzavírky silnice v Dol-
ních Radslavicích.
Objížďka vede přes Velké Me-
ziříčí, Jabloňov, Rudu, Osovou 
Bítýšku, Ořechov a Březejc.

Více na straně 2

Někteří občané Velkého Mezi-
říčí nechtějí ani další obchodní 
dům Lidl v bývalém areálu 
Svitu, ani tzv. malý obchvat 
města, který by zasáhl Čechovy 
sady. Takové názory převládaly 
na setkání, které 27. června 
uspořádalo středisko ekolo-
gické výchovy na Ostrůvku 
pod názvem Zajímá vás rozvoj 
veřejných prostranství vašeho 
města? 

Sešly se asi tři desítky lidí, nedá 
se tedy říct, že jde o názor většiny.
Diskutovat s lidmi přišel starosta 
města Radovan Necid, vedou-
cí stavebního odboru radnice 
Antonín Kozina a architekt Petr 
Velička, který je se svojí ženou 
autorem návrhu úpravy někdejší-
ho Šebestiánského náměstí, tedy 
prostoru parčíku před městskou 
branou. Hlavními tématy byly 
právě připravovaná výstavba 
Lidlu, ale i související doprav-

ní řešení areálu za řekou, jehož 
hlavní částí má být most přes Ba-
linku a okružní křižovatka hned 
za ním, došlo ale i na osud bývalé 
katovny a další.
Výstavba Lidlu je akcí připravo-
vanou již velmi dlouho a podle 
posledních informací by měla za-
čít ještě letos. Lidem se však nelí-
bí ani volba tohoto konkrétního  
obchodního řetězce, ani umístění 
jeho prodejny v centru města na 
pozemku, který má obrovské před-
poklady pro jiný rozvoj. Jenomže 
o prodeji areálu Svitu developerské 
společnosti bylo rozhodnuto již 
dávno v minulosti a vedení města 
dnes některé jeho kroky už ztěží 
ovlivní. Někteří občané dokonce 
navrhovali, aby město areál od de-
velopera koupilo.
V souvislosti s Lidlem je samo-
zřejmě nutno vyřešit příjezd do 
areálu za řekou. Podmínkou 
města hned od počátku bylo, aby 
investor společně s prodejnou 

postavil i parkoviště a doprav-
ní napojení z parčíku u brány. 
Dopravní řešení se některým, 
zejména architektu Veličkovi, ne-
líbí, neboť negativně ovlivní jeho 
návrh úpravy prostoru Šebestián-
ského náměstí. 
Dalším sporným bodem se uká-
zal dlouhá léta připravovaný tzv. 
malý obchvat města, který by měl 
řešit neuralgický bod na krajské 
komunikaci II/602. Ta bývá často 
v době dopravní špičky ve městě 
ucpaná a obchvat plánovaný z 
Třebíčské ulice za areálem Svitu 
do ulice Pod Strání by měl provo-
zu odlehčit. Jenomže podle Pet-
ra Veličky to bude představovat 
obrovské násypy – masu zeminy 
– spodem Čechových sadů, což 
negativně ovlivní celkový vzhled 
města. „Malý obchvat bude velká 
dopravní stavba, která nepracuje 
s terénem Velkého Meziříčí, jenž 
nám byl dán do vínku,“ namítal 
architekt.

Někteří nechtějí Lidl ani obchvatZahrály akordeony i heligonky
Poslední červnová sobota na 
výletišti ve Lhotkách u Velkého 
Meziříčí byla tradičně vyhra-
zena setkání harmonikářů, 
letos se uskutečnil už osmý 
ročník. 

Každý rok mají organizátoři 
této akce, rodina Vondrákova ze 
Lhotek, největší obavu z počasí. 
Zvláště letos, kdy jsou extrémní 
teploty a meteorologové hlásí ka-
ždou chvíli výstrahu před bouř-
kami, větrem, kroupami a vel-
kými lijáky. Naštěstí se varování 
meteorologů nevyplnilo (kromě 
vedra), a tak 330 platících diváků 
mohlo v klidu sledovat vystou-
pení sedmi dětských muzikant-
ských nadějí, třiceti harmonikářů 
a patnácti doprovodných nástro-
jů.
Tradiční harmonikové skladby 
netradičně oživili pedagogové 
Základní umělecké školy ve Vel-
kém Meziříčí Lenka Vasková, 

Josef Vaňhara a jejich žáci svými 
irskými melodiemi. Letos na se-
tkání přijela kompletní Brněnská 
heligonka, považovaná v součas-
né době za nejlepší heligonkovou 
kapelu u nás. Velké ovace patřily 
nejstaršímu hudebníkovi setkání, 

Ladislavu Krevňákovi, který letos 
oslavil devadesáté druhé naroze-
niny!
Vystoupili jednotlivci a skupi-
ny a  celé setkání ukončil místní 
Akordeon Band Vysočina.

Pokračování na straně 2.

Harmonikáři se sešli ve Lhotkách. Foto: Antonín Havlát

Pokračování str. 2.



stRana 2 www.VelkomezIRICsko.Cz | číslo 27 | 11. čeRVenCe 2012 stRana 3 www.VelkomezIRICsko.Cz | číslo 27 | 11. čeRVenCe 2012

Dolními Radslavicemi řidiči od 
pondělí 9. července až do 16. září 
neprojedou. Důvodem úplné 
uzavírky silnice č. III/03719 
v této místní části Velkého Mezi-
říčí je oprava opěrné zdi komuni-
kace. V podstatě pokračují práce, 
které byly započaty již loni v létě, 
a to na dalším úseku silnice ko-
lem potoka. Zmiňovaný úsek 
je dvě stě padesát metrů dlouhý 
– začíná asi deset metrů od kři-
žovatky u kapličky a pokračuje 
směrem na Velké Meziříčí.
Objížďka je nařízena přes Velké 

Meziříčí, Jabloňov, Rudu, Osovou 
Bítýšku, Ořechov a Březejc, tedy 
po silnicích II/602, II/395, I/37 a 
III/03719.
Z důvodu uzavírky bude až do 
31. srpna zrušena autobusová za-
stávka Petráveč Domky.
Pravidelná linková autobusová 
doprava pojede po místní komu-
nikaci Jabloňov – Březejc. Ná-
kladní automobily mají na tuto 
komunikaci zákaz vjezdu a na 
jeho dodržování bude dohlížet 
policie.

Martina Strnadová

Dolní Radslavice jsou 
zcela uzavřeny

Bezdrátové připojení na internet 
pro návštěvníky koupaliště na 
Paloukách připravil jeho provo-
zovatel jako letošní novinku. „Na 
koupališti funguje wifi připojení 
na internet pro lidi. Přijdete, za-
platíte si vstupné a u pokladny 
dostanete heslo,“ popisuje staros-
ta Radovan Necid novou službu 
pro veřejnost, která byla spuštěna 
s počátkem letních prázdnin. 
Podnětem k tomu byla žádost 
studenta v elektronické knize 
přání a stížností. Student žádal 
o možnost připojení na internet 
nejen za sebe, ale i další zájemce, 
kteří by tak chtěli spojit příjem-
né s užitečným. Totiž čas u vody 
využít například i pro přípravu 
ke zkouškám apod. „Vždyť mla-
dých lidí s chytrými telefony 
a netbooky, kteří by to ocenili, je 

spousty,“ píše student na webo-
vých stránkách města.
Vedení města s tím souhlasí. 
„Vrátili jsme se k této myšlence, 
neboť není zcela nová,“ podotýká 
starosta s tím, že to, co bylo před 
nějakou dobou složitě provedi-
telné, je dnes nejen finančně ale 
i  technicky jednodušší. Přístup 
na internet je skrze krajskou op-
tickou síť Rowanet, takže je rych-
lost více než dostačující. Jeho 
zřízení vyšlo technické služby na 
necelých pět tisíc korun. 

Můžete hrát kuželky 
i chodit po vodě
Všem, které nebaví pouhé ležení 
u vody a plavání, koupaliště na-
bízí i další aktivity. Samozřejmě 
vedle dětmi oblíbeného šedesá-

timetrového tobogánu si můžete 
zahrát minigolf, ruské kuželky, 
stolní tenis či stolní fotbal. Ani 
letos nebude chybět aquazorbing, 
tedy nový druh adrenalinové zá-
bavy, jehož smyslem je chůze po 
vodě v plastové kouli. Tato aktivi-
ta bude k dispozici pouze v přípa-
dě pěkného počasí.

Vstupné je dražší
Vstupné na koupaliště oproti 
loňsku podražilo, a to kvůli vyš-
šímu DPH a dalšímu. Dospělý za 
celodenní pobyt zaplatí o deseti-
korunu více, tedy šedesát korun, 
děti do patnácti let čtyřicet a dů-
chodci pětadvacet. Po šestnácté 
hodině vyjde vstupné dospělé na 
třicet korun, děti na dvacet a dů-
chodce na deset. 

Text a foto: Martina Strnadová

Koupaliště má internet Ceník vstupného 
na koupaliště
(včetně 14 % DPH)
Celodenní:
dospělí 60 Kč
děti do 15 let 40 Kč
důchodci 25 Kč
děti do 2 let   0 Kč
ZTP dospělí 25 Kč
ZTP děti 15 Kč
Po 16. hodině:
dospělí 30 Kč
děti do 15 let 20 Kč
důchodci 10 Kč
děti do 2 let   0 Kč
ZTP dospělí 10 Kč
ZTP děti   5 Kč
Sezonní permanentka:
dospělí 1.000 Kč
děti do 15 let    600 Kč
důchodci    400 Kč
ZTP dospělí    400 Kč
ZTP děti    200 Kč

Kraj Vysočina odmítá upra-
vit jedno z nejnebezpečnějších 
dopravních míst na Vysočině – 
most na křižovatce ulic Vrcho-
vecká a Poříčí ve Velkém Meziří-
čí. Velkomeziříčskému starostovi 
Radovanu Necidovi to dopisem 
sdělil náměstek hejtmana pro do-
pravu Libor Joukl.
„Pan náměstek mi odpověděl, 
že je most v dobrém technickém 
stavu a žádná rekonstrukce ne-
bude. Problém je ale v tom, že 
rekonstrukce nemá souvislost 
se stavebním stavem mostu, ale 
s  tím, že přes jeho zábradlí do 

křižovatky není vidět,“ říká sta-
rosta Radovan Necid.
Kraj sám eviduje křižovatku 

jako jedno z nejnebezpečněj-
ších míst na Vysočině. Jen za 
posledních pět let se zde stalo 

11 dopravních nehod. Betono-
vá zeď na mostě brání výhledu 
všem, kdo chtějí od místní po-
likliniky vjet na hlavní silnici 
a situaci nijak nevyřešilo ani 
umístěné zrcadlo. Podle statisti-
ky zde navíc denně projede více 
než 5 000 aut.
„Kraj sám ve svých materiálech 
navrhoval betonové zábradlí 
snížit. Stejné řešení nekom-
promisně požaduje i dopravní 
inspektorát ve svém stanovisku 
z  jara letošního roku. Všichni 
prostě vědí, že je jen otázkou 
času, kdy se zde stane něco 

opravdu závažného, ale pan 
náměstek se zřejmě rozhodl 
hrát mrtvého brouka,“ prohlá-
sil starosta Necid.
Město teď zvažuje, co dělat dál. 
„Nechceme jen nečinně čekat, 
až se opraví všechny silnice ko-
lem Přibyslavi a Pelhřimova a 
dojde na Velkomeziříčsko. Pro-
to se pokusíme s krajem dál o 
situaci jednat a přesvědčit jej, 
že jedno z nejsložitějších do-
pravních míst na Vysočině ne-
lze jen tak odbýt krátkým dopi-
sem,“ plánuje Radovan Necid. 

Kraj odmítá upravit most

Betonová zeď mostu 
na Vrchovecké brání 

řidičům ve výhledu. „Je 
jen otázkou času, kdy se 
zde stane něco opravdu 
závažného,“ obává se 

starosta Radovan Necid.

-ran-

Od začátku měsíce června je na 
Obvodním oddělení PČR Velké 
Meziříčí nový vedoucí. Po absol-
vování nabídkového řízení jím 
byl ustanoven npor. Bc. Přemysl 
Bdinka. Na pozici nahradil npor. 
Bc. Jaroslava Navrátila, který se 
po dvaatřiceti letech rozhodl pro 
odchod od policie.
Komisař Bdinka je ve služebním 
poměru u PČR více než třináct 
let. Na Obvodním oddělení ve 
Velkém Meziříčí již v minulosti 
sloužil, a to v letech 2005 až 2008. 
Posledním pracovištěm, kde pů-
sobil na pozici vyšetřovatele, byla 
Služba kriminální policie ve Žďá-
ře nad Sázavou.

Velkomeziříčsko patří k regi-
onu s vyšším nápadem trestné 
činnosti a řadí se na druhé mís-
to hned za Žďár nad Sázavou. 
Od začátku letošního roku je 
na tomto území evidováno 255 
trestných činů. Pro porovná-
ní v rámci územní působnosti 
Územního odboru Žďár nad 
Sázavou je evidováno 981 trest-
ných činů. Komisař Přemysl 
Bdinka je zkušeným policistou 
a pod jeho vedením se policis-
tům z osmatřiceti trestných činů 
zaevidovaných v měsíci červnu 
podařilo osmatřicet objasnit.

nprap. Petra Šmídová, Krajské 
ředitelství policie Kraje Vysočina

Vedoucím policistů je Přemysl Bdinka

Přemysl Bdinka.
Foto: Martina Strnadová

Zahrály akordeony i heligonky Někteří nechtějí Lidl ani obchvat
Pokračování ze strany 1.

Poděkování patří letos i Radko-
vi Varhaníkovi z Jihlavy, který 
se postaral o perfektní ozvučení 
nástrojů a zpěváků a večer o zají-
mavé nasvícení jeviště a okolních 
stromů.
Obrovský kus práce za velkých 
teplot odvedli všichni ti, kteří 
se podíleli na výstavbě hlediště 
(všechny lavičky byly pod stany 
nebo slunečníky), stavbě parketu 
a zázemí včetně občerstvení. I jim 
patří velký dík.
Samozřejmě je třeba poděkovat 
všem účinkujícím a hlavním orga-
nizátorům setkání, rodině Vondrá-
kově, která už má termín devátého 
setkání harmonikářů na rok 2013 
– bude to poslední červnová sobota.

Text a foto: Antonín Havlát

Pokračování ze strany 1.

Petr Velička (na snímku vpravo) 
navrhoval jiné řešení i co se týče 
umístění okružní křižovatky apod. 
„Měli bychom myslet na sto let do-
předu a nedělat nevratné změny,“ 
připomněl. „Dnes už některé věci 
nezměníme,“ řekl k tomu starosta 
a dodal, že by přesto chtěl požádat 
architekta o další spolupráci při 
společné práci na zkulturnění pro-
středí našeho města.

Katovnu koupilo 
město
Rozhodnuto zatím není o osudu 
bývalé katovny v ulici Pod Strání. 
Město nyní budovu koupilo od 
majitelky. Plánovalo ji zbourat, 
aby na jejím místě mohla být po-
stavena nová služebna policie. Je-
nomže se ozvali lidé s tím, že ka-
tovna má pro město historickou 
hodnotu, i když není kulturní 
památkou. „Netušil jsem, jakou 

má katovna hodnotu,“ podotkl 
starosta s tím, že se radnice po-
kusí najít nějaké vhodné řešení 
problému. Antonín Dvořák na 

setkání představil přítomným 
návrh na využití bývalé katovny 
coby muzea městského práva.
Text a 2 × foto: Martina Strnadová

Úplná uzavírka Dolních Radslavic začala v pondělí.
Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

bohoslužby

Středa 11. 7.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, Oslavice 19.00 mše sv. – o. L. Sz.
Čtvrtek 12. 7.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Mosti-
ště 18.00 mše sv – o. Parajka, Vídeň 19.00 mše sv. – o. Parajka 
Pátek 13. 7.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 16.30 mše sv. – o. Prajka, domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. 
Parajka, Oslavice 18.00 pouť nového Jeruzaléma. Sobota 14. 7.: 7.00 
mše sv. – o. Prajka, 10.30 svatba se mší sv., 18.00 mše sv. – o. Parajka, 
Lavičky 7.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 15. 7.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 
9.00 mše sv. – o. Prajka, 10.30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. 
Sz., Vídeň 10.30 poutní mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: V pátek 14.00–15.30 bude adorace nejsvětější svá-
tosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 18.30 bude 
příprava na křest. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. Od 1. 7. 
probíhají Toulky po velkomeziříčském děkanství, pravidla najdete na 
nástěnce pod věží a na webových stránkách děkanství, soutěžní karty 
jsou vzadu na stolku u novin. Každou středu odpoledne v červenci a 
srpnu nebudou na faře úřední hodiny.                                                   
Bory mše sv.: pátek 13. 7. Dolní  Bory – 18.00 mše sv. – o. Parajka; 
neděle 15. 7. Horní Bory – 9.45 mše sv. – o. Parajka
Českobratrská církev evangelická: srdečně zveme na bohoslužby, 
které se konají každou neděli od 9 hodin v Husově domě (U Světlé 
24), více na www.velke-mezirici.evangnet.cz                                        
Apoštolská církev: pravidelná shromáždění se konají každou neděli 
od 9 hodin v areálu bývalých lisoven, Moráňská 134/2, VM, více na 
www.ac-vm.cz, František Kameník, e-mail: kamenikf@centrum.cz.

-ls, pj, fk-

Všímat si a přemýšlet
příspěvky od čtenářů

Letní měsíce jsou dobrou příležitostí opustit na chvíli domovy. 
Mnozí rádi vyjedeme za hranice naší země, když nám to naše možnos-
ti dovolí. Poznáme jinou zemi, nadýcháme se její atmosféry a zahléd-
neme kousek odlišného způsobu života. Je to dobré, když zjistíme, že 
jinde lidé žijí jinak než my, a že to vůbec není špatné. Naopak.
Jezdím rád se svou ženou a dětmi do Holandska, kde nám přátelé 
v době své dovolené zapůjčují dům a svěřují do péče tři kočky. Při říze-
ní auta se cítím v této zemi bezpečně, protože naprostá většina řidičů 
dodržuje povolenou rychlost a jezdí velice ohleduplně. Když jdeme 
někam pěšky, tak nás auta na přechodech pouštějí a ještě se lidé za vo-
lantem usmějí. A také si užívám, že se ke mně prodavačky v obchodě 
chovají přátelsky, i když je jasné, že jsem cizinec. Fascinují mě i níz-
ké ploty mezi domky a okna bez záclon. Jakoby jejich majitelé říkali: 
„Klidně se podívejte do mé zahrady a obývacího pokoje, nepotřebuji 
své soukromí oddělovat od souseda třímetrovou zdí nebo se schovávat 
za záclonu. Jsme tady spolu, ne jen každý sám za sebe. Tvář naší ves-
nice nebo města je naše společné dílo. A taky život v nich. Jsme tady 
spolu a jeden druhého navzájem potřebujeme…“ Že by vzájemnost 
jako cesta k fungující demokracii?
Můžeme si v létě všímat, jak spolu lidé žijí jinde, a přemýšlet nad tím, 
jak spolu žijeme tam, kde jsme doma.

Pavel Janošík

Po jednačtyřiceti letech na Střední škole řemesel a služeb Velké Mezi-
říčí a dvaceti letech ve funkci ředitelky školy opouštím pracovní po-
zici, ve které jsem prožila kus společného života se širokou veřejností 
města a okolí.
Je mojí milou povinností poděkovat všem zaměstnancům školy jak 
současným, tak i bývalým a dále zástupcům města, ředitelům škol 
a veřejných institucí, zástupcům firem a široké veřejnosti za spolupráci 
a za podporu školy.
Mému nástupci Mgr. Milanu Veberovi chci popřát pevné zdraví, hod-
ně úspěchů, potřebnou trpělivost, optimismus a odhodlání pokračo-
vat nadále v přípravě absolventů řemeslných a službových oborů pro 
praxi. Tím navázat na dlouholetou tradici školy – vždyť právě v letoš-
ním roce uplyne 145 let od založení školy.

Ing. Alena Vodová

poděkování

Ve středu 20. 6. 2012 navštívili SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí hejt-
man Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu RNDr. Marie Kružíková a vedoucí odboru školství, 
mládeže a sportu Mgr. Miroslav Pech. Důvodem jejich návštěvy bylo 
nedávné výběrové řízení na funkci ředitele školy. Zaměstnanci SŠ ře-
mesel a služeb se s představiteli Kraje Vysočina sešli v klubovně do-
mova mládeže. 
Slova se ujal hejtman Běhounek a srdečně poděkoval Ing. Aleně Vo-
dové, která končí ve funkci ředitelky, za její obětavou práci a popřál jí 

hodně zdraví, štěstí a pohody v další životní etapě. A. Vodová spojila 
celou svou profesní dráhu se Střední školou řemesel a služeb Velké 
Meziříčí a vždy se snažila pracovat ve prospěch žáků a vytvářet dobrý 
obraz školy na veřejnosti.
Dále následovalo předání jmenovacího dekretu novému řediteli školy. 
Stal se jím Mgr. Milan Veber, dosavadní zástupce ředitelky pro teore-
tické vyučování. Hejtman popřál M. Veberovi hodně úspěchů 
a zdaru v řízení školy v následujících letech.

Mgr. Marie Ahmetajová, foto: archiv školy

Hejtman navštívil střední školu řemesel a služeb

Již tři roky dochází do domova 
pro seniory skupinky mladých 
lidí z výchovného ústavu ve Vel-
kém Meziříčí pomáhat s  drob-
nou péčí o uživatele. Jejich po-
moc by mnozí nepovažovali za 
mimořádnou, ale pro samotné 
obyvatele je velmi důležitá. Dob-
rovolníci pravidelně během roku 
přicházejí do domova s  napeče-
ným cukrovím nebo perníčky, 
s ochotou vyplet záhonky, pře-
stěhovat knihovnu, seřadit abe-
cedně knihy, zahrát si třeba 
karty nebo Člověče, nezlob se.
Spolupráce s  děvčaty je pro kli-
enty domova velmi obohacující, 
jde hlavně o kontakt s  mladými 
lidmi. Je až dojemné být svědkem 
některých opakovaných setkání 

nejmladší a nejstarší generace.
Pro lepší představu toho, co 
dobrovolníci vnášejí svými činy, 
se zkusme vžít do role devade-
sátileté paní Aničky, která bydlí 
v  krásném domově pro senio-
ry. Paní Anička ve svém životě 
byla velmi aktivním člověkem, 
ale v důsledku životních změn a 
stáří je již upoutána na lůžko a 
nemůže se o sebe sama postarat. 
Je krásný den, plný slunce, zpí-
vajících ptáků a pohodové letní 
atmosféry. Anička se těší na sku-
pinovou procházku po několika 
týdnech strávených na pokojích. 
Procházka je velmi příjemná 
právě díky mladým dobrovolní-
kům, kteří ač nezkušení v  řízení 
vozíků se vydávají do ulic Velké-

ho Meziříčí a užívají si vyjížďku. 
Taková pomoc se možná může 
zdát pro někoho zanedbatelná, 
ale bez pomoci dobrovolníků by 
možná Anička neviděla most nad 
Velkým Meziříčí, nepozdravila 
maminku svého bývalého žáka… 
A nebyla by to škoda?
K pomoci druhým stačí jen tro-
ška volného času, chuť pomáhat 
a ochota spolupracovat. Poděko-
vání patří všem dobrovolníkům 
z  výchovného ústavu za jejich 
pomoc, paní vychovatelce Lence 
Cendelínové a Ludmile Vidláko-
vé z DS za jejich nadšení koordi-
novat dobrovolníky a naplňovat 
smysl dobrovolnictví.
Mgr. Michaela Mahlová a kolektiv, 

2× foto: archiv DS

Studenti Obchodní akademie na 
HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí 
Lukáš Pelánek a Jiří Pavlas vy-
bojovali v celostátní ekonomické 
soutěži TITAN druhé místo.
Do soutěže se zapojilo 48 týmů 
z gymnázií, obchodních akademií 
a dalších odborných škol. TITAN 
je ekonomická simulace, při které 
studenti rozhodují o ceně a obje-
mu výroby svého produktu, plá-
nují výdaje na marketing a inves-
tice. Tato rozhodnutí zadávají na 
základě analýzy finančních zpráv. 
Naši úspěšní studenti získali ne-
jenom věcné ceny, ale i možnost 
setkat se osobně s  velvyslancem 
USA na JA Award Ceremony. 
Tato slavnost se konala 21. června 
2012 v Praze v české centrále fir-
my PricewaterhouseCoopers.
Slavnost zajišťovala organizace 
Junior Achievement. Mezi po-

zvanými hosty byl velvyslanec 
USA pan Norman I. Eisen, před-
sedkyně správní rady JA Irena A. 
Brichta, zástupci nejvýznamněj-
ších partnerů Junior Achieve-
ment a další.
Studenti oboru obchodní aka-
demie dosahují vynikajících vý-
sledků na celostátní úrovni nejen 
v  soutěžích aplikované ekono-
mie, ale i při praxi ve fiktivní fir-
mě. Získávají ceny na veletrzích 
fiktivních firem i v  celostátních 
soutěžích pořádaných Národním 
ústavem odborného vzdělávání. 
Talent a píle našich studentů se 
projevila i při maturitních zkouš-
kách. V  letošním roce dosáhla 
úspěšnost studentů oboru ob-
chodní akademie 95 %, což je vy-
soce nad celostátním průměrem.

Ing. Dana Mieržwinská, 
HŠ  Světlá a OA Velké Meziříčí

Deset studentů třídy 2. C a čtrnáct studentů třídy 6. 
A se ve dnech 13.–22. 6. 2012 zúčastnilo již devate-
nácté výměny s německým gymnáziem ve Weilhei-
mu. Čeští studenti tak měli možnost seznámit se 
s rodinami, životem a školou svých německých pro-
tějšků, které hostili ve svých domovech na podzim 
roku 2011.
Vedle společných zážitků z  výletů po Bavorských 
Alpách, návštěv zámků (Neuschwanstein, Nym-
phenburg), koupání se v jezerech, poznávání Mni-
chova (Olympia park, Olympia Turm, BMW, his-
torické centrum), jezení preclíků a weisswurstů či 
nácviku bavorských tanců (při závěrečném večeru 
s ředitelem gymnázia a rodiči studentů), má každý 
student i svou vlastní individuální zkušenost z po-
bytu v německé  hostitelské rodině. Všechny tyto 
nové poznatky si gymnazisté navzájem sdělovali 

a tím se dále obohacovali v  poznávání německé 
kultury, zvyků, myšlení a pohledu na svět. Skrze 
novou kulturní zkušenost docházelo u všech stu-
dentů k výrazné sebereflexi a uvědomění si vlastní 
identity a tato reciprocita činí zahraniční výměny, 
zvláště pro mladé lidi, důležitým milníkem na cestě 
za sebevědomím a osobnostním růstem.
Je nutno připomenout, že, jak je již dobrým zvykem, 
i tentokrát se studentům dostalo vlídného přijetí 
místostarostou města Weilheim, Ingo Remeschem, 
který studenty seznámil s historií radnice a města a 
obdaroval je malými dárky. Jeho neutuchající nad-
šení pro česko-německou komunikaci a vzájemnost 
je příkladné a obdivuhodné, a to zejména ve světle 
návrhu německých učitelů výměnu mezi gymnázii 
Velké Meziříčí a Weilheim dočasně pozastavit. 

Text a foto: -gvm-

Gymnazisté byli opět v NěmeckuK pomoci druhým stačí troška času 

Setkání s velvyslancem USA

Zleva: zástupce společnosti HP, předsedkyně správní 
rady JA Irena A. Brichta, Jiří Pavlas, Lukáš Pelánek, 
výkonný ředitel JA Josef Müller. Foto: archiv školy
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tel.: 566 782 009, 739 100 979

Festival Fajtfest představuje nový program FAJTFEST TRIBE, který 
shromažďuje registrované fanoušky festivalu a nabízí jim řadu výhod. 
Na základě registrace můžete získat tyto výhody: ● nejlevnější vstupen-
ky na festival se slevami až 30 % (VIP vstupné) ● welcome drink u vstu-
pu ● přístup do VIP stanu na festivalu  ● aktuální informace o Fajtfestu. 
A další slevy a výhody, které jsou momentálně v jednání. Kompletní 
přehled slev a výhod představíme v září. Registrace: u Tomáše Adama, 
který bude provádět registraci v Merchandise stanu během autogramiád 
kapel, také online na e-mail: tomasadam2@gmail.com.
Soutěž o FAJTFEST TITÁNA. Během sobotního dopoledne bude vy-
hlášeno sedm soutěží, naleznete je na oficiálních webových stránkách 
festivalu, budou probíhat od 10 do 14 hodin. Přihlásit se lze na e-mailu: 
bob.fleck@seznam.cz do 15. 7. Vítěz může vyhrát: 1. vstupenku na Fajt-
fest 2013 a překvapení; 2. vstupenku na Fajtfest párty 20. října v klubu 
Depo a překvapení; 3. Fajtfest Rumela.
Předprodej: za 350 Kč na e-mailu bob.fleck@seznam.cz, tel.: 733 658 
673. Více na oficiálních stránkách festivalu, FB profilu festivalu, FB pro-
filu události a FB skupině FajtfestFANS. Aktuality můžete sledovat na: 
FB profilu: http://www.facebook.com/pages/FAJTFEST/249336193927. 
FB události: http://www.facebook.com/events/346016925431303/. Veš-
keré dotazy budou zodpovězeny ve skupině FajtfestFANS: http://www.
facebook.com/groups/253857151378347/       Těší se na vás Fajtfest tým

Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko

Fajtfest představuje novinky!

Zedníka – Zedníky 
obkladače 

na žl nebo i bRiGádně

přijmu na 
dlouhodobou 
spolupráci 

tel.: 777 236 107 
kostelnik@kostelnik.cz

Lisovna plastů, spol. s r. o., Velké Meziříčí, patří mezi nejvýznamnější 
zaměstnavatele v regionu Velkomeziříčsko. V současné době zaměst-
nává celkem 145 pracovníků na různých pozicích. Předmětem její  
činnosti je výroba technických výlisků se všemi činnostmi s tím spoje-
nými (dodatečné zpracování výlisků, balení dle požadavků zákazníka 
a  kompletní servis při návrhu koncepce forem). Disponuje celkem 33 
vstřikovacími lisy včetně 3 dvoukomponentních strojů.
Za klíčový prostředek pro svůj úspěšný rozvoj považuje Lisovna plastů 
kvalitu a odbornou úroveň lidských zdrojů. V roce 2010 se jí podařilo 
získat  dotaci ve výši více než  5 mil.  Kč na vzdělávání svých zaměst-
nanců na období dvou let.
Vzdělávací projekt  se týkal všech zaměstnanců napříč celou organi-
zační strukturou, od dělníků až po vedení společnosti.  Pokryl  všech-
ny důležité oblasti – důraz byl kladen zejména na  vzdělávání v  infor-
mačních technologiích, dále na výuku jazyků a odborné vzdělávání. 
Realizovaný projekt splnil očekávání a  stal se přínosem pro zaměst-
nance i management společnosti. Školení zaměstnanci získali nové 
poznatky, které uplatňují ve všech procesech společnosti.
Již v této době můžeme konstatovat, že projekt přinesl pozitivní změny 
v řízení společnosti a je novým impulsem pro zvýšení celkové efektiv-
nosti hospodaření firmy a její konkurenceschopnosti.
Evropský sociální fond (ESF) je klíčovým finančním nástrojem pro 
realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF 
je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora soci-
álního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj 
trhu práce a lidských zdrojů.
Lisovna plastů získala prostředky z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rámci výzvy „Školení je šance“, kte-
rý tvoří základ pro realizaci podpory z ESF v oblasti lidských zdrojů 
v ČR.
Podrobné informace o projektu najdete na stránkách naší společnosti 
http://www.lisovnavm.cz a další informace na http://www.esfcr.cz 

(placená inzerce)

Lisovna plastů využila pro vzdělávání 
svých zaměstnanců dotaci z EU

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 
1523/10, provozuje v prázdninových měsících takto:
► Mateřská škola Sokolovská má provoz v  období od 2. do 31. 7. 
2012, vedoucí učitelka Mgr. Věra Bourková, tel.: 566 522 832.
► Mateřská škola Nad Plovárnou má provoz od 1. do 24. 8. 2012, 
vedoucí učitelka Věra Kopečná, tel.: 566 523 362.
Ředitelství školy – kancelář Obecník 79/3: Mgr. Božena Suchánková, 
ředitelka školy bude v červenci nepřítomna z důvodu čerpání dovolené.
V období od 27. do 31. 8. 2012 bude probíhat přípravný týden na všech 
mateřských školách, proto bude provoz přerušen. Školní rok začíná 
3. 9. 2012.                                  

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy

Provoz mateřské školy o prázdninách

Obec Černá 
pořádá 

dne 18. 8. 2012

II. SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCÍ 
ČERNÉ A MILÍKOVA.

Setkání se týká občanů naroze-
ných do roku 1967 včetně.

Prosíme rodáky, kteří neobdr-
želi pozvánku a spadají do této 
kategorie,  aby se nahlásili na 

tel. čísle 721 301 662, a to
 do 27. 7. 2012. 

NABÍZÍ K PRODEJI
KOHOUTY A SLEPICE 

PO PRVNÍM ROCE SNÁŠKY
Prodej bude probíhat na hale ve Vanči 

od 16. 7. do 20. 7. 2012. 
Prodejní doba od 7 do 14 hodin. 

Cena 30 Kč za kus.

INFORMACE NA TEL.: 568 627 918.

LÍHEŇ STUDENEC, s. r. o.

20.–21. 7.  www.fajtfest.com

S novinkami a současnými trendy v pohřebnictví se v minulých dnech 
seznámili odborníci z oboru. Na den otevřených dveří je pozvala spo-
lečnost AUTO M+V, která ve svém areálu spolu s dalšími dodavateli 
připravila ukázky pohřebních vozů, rakví a dalšího vybavení.
„S naším německým partnerem jsme pro zákazníky připravili něko-
lik vestaveb dodávkových vozidel i limuzín. Trend je ale stále stejný. 
Odběratelé se stále nejvíce ptají po dodávkách typu Mercedes Benz či 
VW Transporter, oproti trendu ve světě, kde už pohřební služby nabí-
zí odvoz pozůstatků převážně v limuzínách,“ vysvětlil majitel AUTO 
M+V Vojtěch Večeřa.
Během dne byla k vidění i nejrůznější doplňková technika, jež je vyu-
žívána například při výkopu hrobů. Novinkou je třeba speciální bagr 
nebo nejrůznější bednění či vzpěry. Výrobci rakví předvedli nové typy, 
které se odlišují barvami či polstrováním.

Michaela Mitáčková, 2× foto: Josef Omelka

Představili novinky 
a trendy v pohřebnictví 

Sbor dobrovolných hasičů 
Olší nad Oslavou zve všechny 
příznivce hasičstva na oslavu 

110. výročí založení 
SDH v obci.

Neděle 15. července 2012
od 13 hodin.

Je připraven bohatý program 
a občerstvení. 

Hraje dechová hudba 
z Nového Veselí

110 let 
SDH Olší nad Oslavou

Obec Dolní Heřmanice pořádá 
v sobotu 11. srpna 2012 od 15.00 v přírodním areálu 

4. ročník Heřmanické dechovky. 
Hrají: Šohajka, Vysočanka, Bobrůvanka, 

Muzikanti Ladislava Prudíka. 
Pořadem provází Karel Hegner. Večer pokračuje tancem 

a veselicí. Občerstvení zajištěno. Vstupné 100 Kč.
Akce se koná za každého počasí. 

Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.

ČSZ pořádá zájezd 
na Floru Olomouc

v sobotu 18. 8.
Přihlášky u pí Švejdové 

tel.: 775 647 604
nebo osobně o víkendech 
v Radnické ul. 13 do 10. 8. 

Odjezd od Domusu 
v 7 hodin.

BURZA ŠEBOROV 
2. ročník

sobota 21. 7. 2012 

8–14 hodin

Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou pořadatelé

Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí 
pořádá kurz pro seniory 

Nedovolte mozku stárnout
aneb Využití literatury a čtení k tréninku paměti.

Termín: každé úterý 13–15 hodin. Začátek 4. 9. 2012. Místo konání: 
galerie půjčovny pro děti a mládež. Rozsah kurzu 8 lekcí, kurzovné 

zdarma. Lektorka Jana Vejsadová. Přihlášky pouze osobně 
do 23. 8. 2012 v půjčovně pro dospělé po–pá 7.30–11.30. 
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Vaňková, tel.: 566 781 900.

Městská knihovna Velké Meziříčí se Státním okresním archivem 
pracoviště Velké Meziříčí chystají na podzim roku 2012 

velkou korespondenční soutěž 

RETROČTENÍ
 aneb 

VÝPRAVU DO DÁLNÉ MINULOSTI VELKÉHO MEZIŘÍČÍ.

Klání v překladech regionálních historických listin je výzvou 
pro všechny od 15 do 115 let.

Za mediální podpory týdeníku Velkomeziříčsko.
V rámci grantového programu Zdravé město.
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pRodáM - koupíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé
■  Komplet náhradní díly ze Ško-
dy Felicie 1,3; r. v. 1996 ve velmi 
dobrém stavu. Najeto 170 000 km. 
Bydliště u Velkého Meziříčí. Tel.: 
736 215 404.
■ Obkladačky bílé – 20 m2, roz-
měr 15×20 cm, nepoužité (po-
zůstatek z akce 85 Kč/m2). Dále 
prodám pracovní stůl 190×80  
cm (ponk) se svěrákem a nůžky 
– řez do 3 mm, cena dohodou. 
Adresa: p. Smutný, Divadelní 14, 
664 44 Ořechov. 
■ Škodu 120 L, po GO, bez ko-
roze. Nový lak. Cena dohodou, 
levně. Tel.: 774 591 952.
■ Za symbolickou cenu prodám 
2 ks psacích stolů v délce 150 a 
170 cm, šířka 75 cm připravené 
na počítač. Je možné je komple-
tovat s vloženým rohem, pro jed-
nání s klienty. Vše je v bílé barvě, 
lamino, zachovalé s kontejnerem 
na doklady + doplňky. Prodej 
z důvodu ukončení činnosti. Tel.: 
603 706 560.

■ Windsurfing, kompletní, za-
chovalý. Dále prodám rohovou 
vanu, akrylátovou. Pákové nůžky, 
zámečnické, zachovalé, málo pou-
žívané. Dveře 90 P, dřevěné, pro-
sklené. Tel.: 732 846 836.
■ Vyorávač brambor – čerta. 
Oborávačku brambor – motor 
Jawa 250. Cena dohodou. Tel.: 
737 787 593.
■ Betonové roury (skruže) – 2 

ks o průměru otvoru 1 m, výška 
50 cm + betonový poklop půlený. 
Dále prodám bílou smaltovanou 
vanu 170×60 (zánovní). Ceny do-
hodou. Tel.: 773 826 757. 
■ Dvoukolák (velká nafukova-
cí kola), zachovalý, s bedněním. 
Cena 800 Kč. Tel.: 733 719 402. 
■ Prase 190 kg, 31 Kč/kg. Tel.:
 739 574 516.
■ Čistokrevná štěňata bullmas-
tifa bez PP. Tel.: 604 712 019.
■ Pšenici ozimou a pšenici jarní. 
Dále konzumní brambory Adéla. 
Tel.: 607 299 168, 566 544 576, 
nejlépe po 17. hodině.
■ Škodu Favorit 136, r. v. 1990, 
nová baterie, centrální zamykání, 
střešní okno, nové přední blatní-
ky, STK platná do roku 3/2014. 
Cena dohodou. Tel.: 605 299 912.
■ Tlakovou nádrž na vodu (80 
litrů) – 1.000 Kč. Dále prodám 
čerpadlo Ninfa 230 V, max. 55 m 
– 1.000 Kč; dveře P/90, 2/3 pro-
sklené, fólie jasan – 150 Kč. Škol-
ní aktovku Enipo, vzor maskáč, 
nošená 3/4 roku, vhodná  pro 
1.–2. třídu původní cena 1.200 Kč, 
nyní 350 Kč. Tel.: 777 800 917.
■ Brambory, 10 kg/50 Kč. Roz-
voz po Velkém Meziříčí zdarma. 
Tel.: 602 732 803.
■ Ovce (jehničky a skopec) 
vhodné na vypásání zahrady. 
Jsou hodné, vymazlené k dětem. 
Tel.: 732 277 101.

■ Přední světlo na motocykl 
Jawa 23 Mustang (stačí bake-
litová skořepina – hrnec) nebo 
levně celý motocykl na ND. 
Tel.: 720 167 481 (po 17. hodině, 
o víkendu kdykoliv), e-mail: 
adambunting@seznam.cz. Pro-
sím nabídněte.

■ Starý motocykl Jawa – ČZ 350, 
250, 175, moped Stadion, jedno-
sedadlový Pionýr. I na náhradní 
díly. Tel.: 732 504 158.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, kožené 
vojenské řemeny, kožené řemín-
ky, plechové — dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy (i 
potrhané), maskovací celty, mas-
kovací oblečení, vatované kabáty, 
vyznamenání, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, vojenské nášivky, 
masky, vojenské čepice, brigadýr-
ky, staré fotografie vojáků, staré 
pivní lahve s nápisem atd., z vaší 
půdy, stodoly, pozůstalosti. Za na-
bídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444.

■ Prodej RD Vídeň, RD Dol. Libo-
chová, RD Zadní Zhořec, chata 
Svařenov, chata Dalešice, budova 
ve Velkém Meziříčí; pronájem 
obchodů ve Velkém Meziříčí. Re-
ality Vysočina. Tel: 777 636 157. 
■ Prodáme rodinný dům v lu-
krativním místě ve Velkém 
Meziříčí o velikosti 7+1, 400 m2 
obytné plochy s garáží. Komplet-
ně vybaven. Cena dle dohody. 
Nejvyšší nabídka, nutné osobní 
jednání. Jen vážní zájemci. Tel.: 
739 458 630.

■ Koupím garáž na ulici Bezru-
čova. Tel.: 608 820 855.
■ Prodám byt v OV 3+1 ve 
Velkém Meziříčí. Více na tel.: 
732 848 492.
■ Prodáme samostatně stojící 
usedlost, dům 2+1 v Batoucho-
vicích (u Bochovic na Vysočině) 
s pozemkem 2 924 m2. Možnost 
rozšíření, cena v jednání. Více in-
formací získáte na tel.: 728 140 655.
■ Prodám velmi pěkný RD 4+1 
s garáží, dílnou a zahradou v 
Tasově. Postaven r. 1991, ZP 134 
m2, CP 739 m2. Tel.: 775 214 919.
■ Prodám chatu 3+1 k rekreaci 
i trvalému bydlení u Velkého Me-
ziříčí, s IS el., voda z vlastní stud-
ny, septik. Okrasná zahrada, CP 
1 287 m2. Tel.: 775 214 919.
■ Koupíme rodinný dům v této 
lokalitě nebo okolí, možno 
i k rekonstrukci. Volejte nebo 
pište SMS na tel.: 737 887 121.
■ Prodám stavební pozemky v k. 
ú. Jabloňov. P. č. 1 322 o výměře 
4 358 m2, inženýr. sítě v těsné blíz-
kosti pozemku. Cena dohodou. 
Tel.: 773 992 899, 606 032 443.
■ Prodám pozemek (zahradu) 
o velikosti 1 200 m2 v obci Kado-
lec u Křižanova. Cena dohodou. 
Tel.: 728 380 459.
■ Prodám stavební pozemky 
v katastru obce Jabloňov. 
Tel.: 725 760 110, 605 054 562.
■ Vyměním družstevní byt 3+1 
na ulici Bezděkov, 8. patro, JZ, za-
teplený, plastová okna – za 1+1 + 
doplatek. Tel.: 732 877 172.

■ Pronajmu chalupu 2+1. Tel.: 
734 588 391.
■ Pronajmu mezonetový byt 
4+kk v lokalitě Hliniště ve Vel-
kém Meziříčí. Pronájem garáže 

v bytovém domě možný. Cena 
8.000 Kč/měsíc. Tel.: 777 948 887.
■ Pronajmeme byt v rodinném 
domě 2+1 ve Velkém Meziříčí. 
Částečně zařízený. Dlouhodobě. 
Tel.: 603 990 823.
■ Hledám podnájem bytu 1+1. 
Dlouhodobě, se standardním vy-
bavením s koupelnou a kuchyň-
skou linkou. Tel.: 605 315 916.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí. Informace na tel.: 
776 343 319.
■ Dlouhodobě pronajmu byt 
3+1 na ulici Mírová ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 604 305 220.
■ Hledáme podnájem – starší 
bezdětní manželé hledají pod-
nájem bytu 2+1 ve Velkém Mezi-
říčí a okolí. Nejlépe přízemí. Tel.: 
605 315 916.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 723 349 761.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Krškova, zděný. Od 1. 8. 2012. 
Tel.: 777 734 530.
■ Pronajmu přes letní prázdni-
ny 2místný pokoj v Brně, ulice 
Hybešova, 2.800 Kč/osoba (včet-
ně poplatků a internetu). Nejlé-
pe dvěma studentkám. Kontakt: 
podnajemhybes@seznam.cz; tel.: 
605 576 067.

■ Za odvoz daruji starší náby-
tek ve velmi dobrém stavu. Jde 
o obývací stěnu (tmavší), gauč, 2 
křesla, manželskou postel, knihy, 
obrazy a ostatní dle dohody.  Spě-
chá – důvod stěhování. Tel.: 
737 671 450
■ Daruji za odvoz studentský po-
koj v zachovalém stavu spolu se 
šatní skříní v celkové dálce 4 m, 
výška 2 m. Rychlé jednání z dů-
vodu stěhování. Tel.: 603 706 560.

■ Hledám práci. Jsem vyučený 
kuchař-cukrář. Praxe v obou 
oborech, ale i jako číšník, bar-
man, recepční. Tel.: 774 930 658.
■ Ztratil se pes zlatého kokršpa-
něla slyšící na jméno Endy. Po-
kud jste ho zahlédli, kontaktujte 
nás prosím na tel. : 736 255 847.

■ Hlídání dětí. Milí rodičové, 
mám pedagogické vzdělání s ně-
kolikaletou praxí v oboru. Touto 
cestou vám nabízím hlídání va-
šich dětí. Jsem schopna nabídnout 
odbornou péči zaměřující se na 
všestranný rozvoj dítěte. 
Tel.: 603 383 699.

■ Muž 30 let, štíhlé postavy se 
zájmy sport, rodinu, hledá dív-
ku k seznámení, nejlépe s dětmi 
a podobných zájmů. 
SMS: 736 473 671.

Prodám

Pronajmu 

Plošná inzerce: 1 cm2/24 kč nebo 26 kč
Soukromá řádková inzerce: Jedno vydání soukromého 
řádkového inzerátu do rubriky »Prodám – koupím – vymě-
ním« – 25 Kč, s rámečkem – 35 Kč, s fotografií 45 – Kč. 

Vyměním nemovitost na již-
ní Moravě (20 km od Brna), 
ZP – 289 m2, CP – 3 763 m2 
(nyní využívána jako penzion 
s vlastním bytem 3+1) za RD 
ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 602 710 791.

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.
Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí
výrobce zabezpečení vozidel proti krádeži

přijme pracovníka na pozici

SVÁŘEČ
Požadavky:
• minimální vzdělání – SOU
• svařování v ochranné atmosféře CO₂ - metoda 135
• praxe v oboru min. 5 let
• časová flexibilita
Nabízíme:
• plný pracovní úvazek
• jednosměnný provoz
• nástup možný: srpen, září 2012

Uchazeči mohou písemné žádosti posílat na adresu sídla 
společnosti, nebo na emailovou adresu chylikova@construct.cz, 

nebo tel.:  566 521 097 v době od 8 do 14 hodin.

nejen zahradní nábytek
AKTUÁLNÍ NABÍDKA PODNIKOVÉ PRODEJNY

• Prázdninová slevová akce na dřevěný zahradní 
 nábytek z borového a akátového dřeva – slevy až 35 %
•	 Dřevěné	květináče,	regály,	stojany	na	víno	a	další		 	
	 výrobky	ze	dřeva
• Špičkové	nátěry	na	dřevo	od	firmy	REMMERS
•	 Vybavení	dětských	hřišť	–	houpačky,	pískoviště,		 	
	 domečky,	dětský	nábytek...	
• Doprodej zeminy a substrátů se slevami až 65 %
Provozní doba: pracovní dny 7–16, soboty 8–12
INGELD	–	areál	Jestřábec	
(u	nájezdu	na	dálnici	Velké	Meziříčí	–	západ)
Bezproblémový	příjezd,	parkování	přímo	v	areálu	firmy.

Tel.: 566 523 414   www.ingeld.cz

Spoustu lidí stojících před roz-
hodnutím pořídit si zahradní 
nábytek asi napadne, že v dnešní 
době, kdy obchody jsou přeplně-
né zbožím, to nemůže být žádný 
problém. Přesto, anebo právě 
proto je dobré si tento krok pečlivě rozmyslet. Koneckonců nekupu-
jeme v tomto případě věc okamžité spotřeby, ale pořizujeme něco, 
od čeho očekáváme, že nám bude dlouho a pokud možno bezpro-
blémově sloužit.
Pokud se i vás týká toto rozhodování, dovolujeme si vás pozvat do 
podnikové prodejny firmy INGELD. S výrobou a prodejem zahrad-

ního nábytku máme opravdu 
bohaté a dlouholeté zkušenosti. 
Vzhledem k tomu, že dlouhé 
roky s naším nábytkem objíždí-
me i prodejní výstavy – namát-
kou můžeme jmenovat, Floru 

Olomouc, Hobby v Českých Budějovicích anebo Zahradu Čech 
v Litoměřicích – mám od našich zákazníků i velice kvalitní zpětnou 
vazbu a jejich zkušenosti a připomínky neustále zohledňujeme při 
zkvalitňování naší nabídky.
V prodejně INGELD můžete v první řadě vybírat nábytek z boro-
vicového nebo akátového masivu z vlastní výroby. Jednotlivé prvky 
z nabídky lze libovolně kombinovat a sestavu si tak poskládáte přes-
ně podle svých představ, potřeb a prostorových i finančních mož-
ností. Volit můžete provedení bez povrchové úpravy a nábytek doma 
barevně přizpůsobit k již existujícím dřevěným prvkům a nebo si 
můžete objednat provedení kvalitní povrchové úpravy špičkovými 
materiály REMMERS ve vámi zvoleném odstínu. Lazury REM-
MERS si v prodejně můžete i zakoupit.
Další variantou, pokud jste připraveni investovat do pořízení zahrad-
ního nákupu vyšší částky, je nabídka kvalitního teakového nábytku. 
Samozřejmostí je opět možnost výběru ze široké škály položek a po-
skládání sestavy přesně podle vašich představ. V nabídce prodejny 
ale nechybí ani levný, kvalitní plastový nábytek od renomovaného 
italského výrobce. Nabídka prodejny INGELD, co se zahradního ná-
bytku týká, je tedy opravdu pestrá a v podstatě každý zákazník zde 
může najít to, co potřebuje.
Co se týká dalších výrobků ze dřeva pro dům a zahradu, najdete zde 
různé typy dřevěných květináčů, regálový systém, stojany na víno, 
zástěny a paravany, materiál na ploty a podobně. Nezapomínáme 
ani na děti a nabízíme širokou škálu výrobků, jako jsou pískoviště, 
dětské domečky, dětský nábytek, houpadla, houpačky i velké herní 
systémy.
Přijďte se přesvědčit, že značka INGELD je záruka kvalitních výrob-
ků a zboží za výhodné ceny.

(článek je součástí placené inzerce)

nákup ZahRadního nábytku 
– věC Zdánlivě JednoduChá

PŘIJMEME ASISTENTA-
-ASISTENTKU.

TEL.: 737 914 885.

PŘIJMU BRIGÁDNÍKA NA 
VÝPOMOC PŘI ÚDRŽBĚ 

ZELENĚ. TEL.: 736 265 061

Nemáte čas na údržbu za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 

Nabízím kompletní sečení 
trávy. Tel.: 728 385 122.

ZEDNICKÉ PRÁCE, VODA, 
STUDNY, OPRAVY A ČIŠTĚNÍ 
STUDNÍ.Tel.: 732 846 836.

ZAJÍMAVÝ PŘIVÝDĚLEK
Spolupráce při poradenství a 
prodeji přírodních produktů. 

Více na tel.: 773 883 122
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společenská RubRika

divadla

Úterý 25. září 2012 – S Pydlou v zádech
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další
Říjen 2012 – Smrtelná vražda
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný
Úterý 9. října 2012 – Půldruhé hodiny zpoždění
Hrají: Daniela Kolářová, Milan Lasica
Středa 14. listopadu 2012 – Frankie a Johny
Hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma

Rezervace permanentek na program. oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004, 001. Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč. Jednotlivé 
vstupné 300 Kč. Ke každé zakoupené permanentce poukázka na dva-
cetiprocentní slevu na oběd nebo večeři v restauraci Jupiter.

Divadelní sezona podzim 2012

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí
Probíhá prodej a rezervace abonentek nové sezony.  Cena přenosné 
abonentky je 590 Kč, pro dvojici 990 Kč, pro děti a studenty 350 Kč 
a zahrnuje vstupné na 6 koncertů včetně novoročního přípitku. Jako 
dárek k abonentce každý obdrží kupon na dvacetiprocentní slevu 
v restauraci Jupiter, prvních 9 předplatitelů, kteří přivedou 2 nové abo-
nenty je připraven šperk dle vlastního výběru v hodnotě až 500 Kč.
Více informací na www.jupiterclub.cz nebo na tel.: 566 782 001, 
739 00 071.

konCeRty

vÝstavy

V obřadní síni radnice byly přivítány mezi občany 
našeho města tyto děti: 
Sophie Cejnková, Lucie Hutárková, Lukáš Chadim, 
Kryštof Chylík, Štěpán Chylík, Matyáš Kašpar, 
Martin Marek, Ondřej Mezlík, Vojtěch Toman, 
Sebastian Večeřa, Daniel Pelikán, Denis Hrbek, 

Pavel Peterka, Lillian Pohanková, Filip Pospíchal, 
Patrik Svoboda, Matyáš Šitka, Šimon Štoček, 
Daniel Doležal, Veronika Kolouchová, Amálie Mi-
chálková,  Zuzana Míšková, Nela Pipová, Václav Vala, 
Daniel Veselý, Beáta Votoupalová.                                                                                
 -MěÚ-

Vítání občánků ze soboty 23. 6. 2012 

Zavřel jsi oči, chtělo se ti spát, 
aniž jsi tušil, co to má znamenat.
Nebylo ti dopřáno déle s námi být, 
nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 10. července uplynulo 11 let, 
kdy nás opustil náš manžel, tatí-
nek a dědeček, pan

Václav Dvořák z Pustiny.

Stále vzpomínají manželka, dcery, 
rodiny Skryjova a Motáčkova, 

Jitka s rodinou.

Tolik nás milovals, 
pro nás jsi žil, 
Tvé srdce zraněné nemělo sil. 
Jen slzy a svíčky, 
co na hrob Ti můžeme dát, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat.
Scházíš. 

Dne 14. července 2012 uplynou 2 
roky, kdy nás navždy opustil náš 
drahý a milovaný manžel, tatí-
nek, syn a bratr, pan

Zdeněk Fikejz.

Dne 2. srpna 2012 by se býval dožil 37 let. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka Mirka, dcerka Janička, 
rodiče a sourozenci.

V sobotu 1. září  2012 v podvečerních a večerních hodinách 
na náměstí ve Velkém Meziříčí 

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ - 20. ročník 
aneb VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

Začátky jednotlivých produkcí budou upřesněny. Změna programu vyhrazena!                                       

S bohatým doprovodným i hlavním programem (na www.jupiterclub.cz). 
Více v příštích číslech Velkomeziříčska. 

www.knihovnavm.cz

Ve čtvrtek 28. 6. by oslavil své 
64. narozeniny pan 

Pavel Bednář 
z Velkého Meziříčí.

Dne 9. 4. tomu bylo již 13 let, 
kdy nás opustil.

Stále vzpomínáme. 
Rodina

Dne 16. července uplyne 10 let 
ode dne, kdy od nás navždy ode-
šel náš manžel, tatínek a dědeček, 
pan 

Ondřej Nagy z Křižanova.

Vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

A. Delph:  
„Když zůstalo po člověku více 
lásky a dobroty, 
trochu více světla 
a pravdy na světě, 
měl jeho život smysl.”

Dne 10. července uplynulo 6 let ode dne, kdy zemřela paní 

Zdeňka Kuřátková z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina Teplých a dcera Zdenka

Assunta Verrone Studio artistico 
Accademia di Ipazia Hannover

Muzeum Velké Meziříčí 
zámecká kuchyně 

výstava je otevřena do 20. 7. 
úterý – neděle, 9–12, 13–17 hodin

Blahopřání Vzpomínky

Vzpomínky

Dne 20. 7. 2012 oslaví své 65. na-
rozeniny pan 

Jan Hladík 
z Velkého Meziříčí.

Štěstíčko a zdravíčko, 
v životě jen sluníčko, 

lásku, štěstí a tak dál...
Za celoživotní lásku a obětavost 

děkují a vše nejlepší přejí 
neteř Lenka 

a děti Veronika, Jeník a Lenička.
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hodnoCení soutěžního Ročníku 2011/2012 pRvní liGy háZené MladšíCh doRostenek

Je sobotní ráno 30. června a slun-
ko už pořádně hřeje. Jindy klidné 
Masarykovo náměstí v Křižanově 
se plní především jízdními koly. 
V sokolovně totiž probíhá prezen-
ce prvního ročníku cyklistického 
závodu Křižanovská padesátka.
Ke startu se přihlásilo 114 závod-
níků zblízka i zdaleka, muži byli 
v  převaze. Byly pro ně vytvořeny 
čtyři věkové kategorie a dvě pro 
ženy. Specialitou byla kategorie 
XXL.
Start proběhl v 11 hodin a trasa ved-
la závodníky z Křižanova přes Dob-
rou Vodu, Vídeň, Bory, Radostín 
nad Oslavou, Pavlov, Kyjov, Netín, 

Olší nad Oslavou zpět. Jako první 
dojel do cíle Křižanovák Jaroslav 
Sláma, který se tak se svým časem 
1:30:14 stal celkovým vítězem.
V sokolovně pak na všechny če-
kalo občerstvení, které vydávali 
členové občanského sdružení 
Vodotrysk. Pak následovalo 
vyhlášení vítězů, kterým ceny 
předala starostka městyse Marie 
Smejkalová, a vyhlášení tomboly, 
jejíž vítěz získal zájezd do Alp. 
Závod proběhl pod hlavičkou HC 
Sokol Křižanov za podpory měs-
tyse Křižanova a mnohých spon-
zorů, partnerů, přátel a  členů 
rodin. Samotná myšlenka uspo-

řádat závod pochází od cyklistic-
kých nadšenců Jaromíra Parajky 
a Jiřího Staňka, kteří se inspiro-
váni křižanovským triatlonem 
a závodem na běžkách rozhodli 
uspořádat Křižanovskou pade-
sátku. Vstřícnou ruku a potřebné 
rady jim podali pořadatelé Zlaté-
ho kola Vysočiny. S realizací jim 
byli nápomocni členové HC So-
kol a vedení městyse.
Závod se vydařil a my se jen může-
me těšit na další ročník. Veliký dík 
patří všem organizátorům, sponzo-
rům a partnerům, všem příznivcům 
a především všem závodníkům.

Cyklisté se sjeli na závod do Křižanova

-nag-, foto: Martin Havlát

dotaCe spoRtu

Dotace města sportovním oddí-
lům na rok 2013
Dotace je určena pro sportovní 
oddíly, které pracují s mládeží ve 
Velkém Meziříčí nebo jeho míst-
ních částech. 
Žádost o dotaci musí být po-
dána nejpozději 31. července 
2012 na podatelně městského 
úřadu nebo odeslána poštou s 
poštovním razítkem stejného 
data.
Kompletní informace k pod-
mínkám poskytnutí dotace včet-
ně formulářů jsou umístěny na 
webových stránkách města www.
mestovm.cz.

-vill-

Sezona 2011–2012 je z pohledu 
dosažených výsledků, kolektiv-
ního herního projevu družstva 
i  postupného zlepšování indivi-
duálních schopností hráček po-
važována za jednu z nejvydaře-
nějších v historii dorosteneckých 
dívčích družstev.
Letní přípravu tým zvršil me-
zinárodním turnajem ve Zlíně. 
Do podzimní části prvoligové 
sezony naše hráčky vstoupily 
čtyřgólovým vítězstvím v Otro-
kovicích, dále následovaly vyso-
ké prohry v domácím prostředí 
s Veselím nad Moravou a s úřa-
dujícími mistryněmi ČR – hráč-
kami Zory Olomouc. Vydřené 
domácí vítězství s Hodonínem 
„odnesla“ zraněním ruky pi-
votmanka Kateřina Studená. 
V dalších třech kolech jsme si 
vedli suverénně a vysokými ví-
tězstvími doma nad Karvinou, 
v Jindřichově Hradci jsme vítěz-
nou „fazónu stvrdili“ více než 
třicetigólovým rozdílem doma s 
Bohunicemi. Následná cesta na 
Ostravsko znamenala herní pro-
pad, když jsme po „bláznivém“ 
průběhu podlehli čtyřgólovým 
rozdílem v Porubě. V domácím 
prostředí jsme chtěli násled-
ně zabojovat o celkovou třetí 
podzimní příčku, ovšem duel 
s hráčkami Zlína lépe zvládly 
soupeřky. Podzimní část jsme 
nakonec završili dvacetigólovým 
vítězstvím v Kunovicích a „pře-
zimovali“ na čtvrté příčce za su-

verénkami z Olomouce, druhým 
Zlínem a třetím Veselím nad 
Moravou.
Lednovou přípravu na jarní 
odvetnou část jsme „odstarto-
vali“ bronzovým turnajovým 
úspěchem ve Veselí nad Mora-
vou, kde jsme nestačili pouze 
na domácí A tým a lídra české 
dorostenecké scény hráčky Pís-
ku. Zde jsme navíc získali i dvě 
individuální ocenění – nejlepší 
střelkyní se stala Hana Krato-
chvílová, ocenění pro nejlepší 
hráčku získala Iva Závišková. 
Na této akci již absentovala opo-
ra a řídící článek naší defenzivy 
Terezie Rosová, která pro vleklé 
problémy s ramenem do jarních 
bojů nezasáhla. První únorový 
víkend jsme na domácím turnaji 
obsadili stříbrný post, když ve 
finále nás nejtěsnějším rozdílem 
přehrály hráčky Zlína. Zde jsme 
již postrádali levorukou střelky-
ni Markétu Partlovou – členku 
širšího kádru kadetek ČR, kte-
rá si při tréninku poranila vazy 
v koleni a doufejme, že jen jarní 
část tohoto soutěžního ročníku 
pro ni tímto skončila.
Do jarních ligových odvet náš 
celek vstoupil ve většině případů 
nekompletní, leč viditelně s chu-
tí. V prvním kole jsme jasně 
bodovali v Karviné, dále násle-
dovaly „studené spršky“ v kon-
frontaci s hráčkami Veselí nad 
Moravou a v domácím duelu 
s Otrokovicemi i na hřišti Zory 

Olomouc. Drama s vítězným 
koncem na hřišti Hodonína od-
nesla zraněním kolene Kristýna 
Zezulová.
Soutěžní pauzu – velikonoční 
svátky náš celek úspěšně strávil 
na XXI. ročníku Prague Handball 
Cupu. Zde jsme nejprve bez ztrá-
ty bodu vyhráli základní skupinu, 
následně nestačili ve čtvrtfinále na 
pozdější finalistky – hráčky Soko-
la Písek a obsadili mezi třiceti sed-
mi celky 8. místo.
Dobrou formu a herní pohodu 
jsme předvedli v závěrečné fázi 
prvoligové soutěže, když jsme 
doma tříbrankovým rozdílem 
porazili stále se zlepšující hráč-
ky Jindřichova Hradce, dále 
„vydřeli“ vítězství v Bohunicích 
a po nejlepším jarním výko-
nu oplatili podzimní porážku 
hráčkám Poruby. Před začát-
kem tohoto prestižního souboje 

si přivodila nepříjemné zranění 
kolene Kristýna Zezulová, kte-
rá při zdárném průběhu léčby 
začne s přípravou až v průběhu 
podzimních měsíců. Předpo-
slední ligové kolo jsme odehráli 
ve Zlíně, kde oba týmy předvá-
děly výborné útočné akce a po 
„přestřelce“ jsme přeci jen od-
jížděli s pětigólovou porážkou. 
Pro děvčata ročníku narození 
1995 – brankářku Innu Hleba 
a střelkyni Ivu Záviškovou byl 
květnový souboj v domácím 
prostředí s Kunovicemi jejich 
posledním. Celý kolektiv si 
závěrečný prvoligový duel vy-
chutnával a vysokým vítězstvím 
završil velice úspěšnou sezonu 
na celkově čtvrtém místě.
Kádr našich mladých hráček oplý-
val individualitami: Hana Krato-
chvílová – studentka sportovního 
gymnázia v Olomouci – se stala 

nejlepší střelkyní celé prvoligové 
soutěže mladších dorostenek, po 
sestře Monice tak převzala po-
myslné střelecké žezlo kanonýrky 
soutěže, odehrála většinu utkání 
v kategorii starších dorostenek 
v  barvách SCM Zory Olomouc 
a přispěla k zisku stříbrných me-
dailí. V závěru měsíce června se 
zúčastnila soustředění reprezen-
tačního týmu kadetek ČR.
Iva Závišková, Kateřina Studená 
a Renata Škrdlová nastupovaly 
v 1.  lize starších dorostenek v bar-
vách házenkářek Bohunice – Bánov.
Letní příprava týmu začíná od 
úterý 14. srpna, dále předposled-
ní srpnový víkend bude první 
herní prověrkou turnaj Holiday 
Cup ve Zlíně a začátkem září 
turnaj v domácím prostředí. 
Nový ročník mladších i starších 
dorostenek dozná výraznějších 
změn, když do moravské skupiny 
mladších dorostenek se nepři-
hlásily týmy Veselí nad Moravou 
a  Hodonína. Nahradily je týmy 
Havlíčkova Brodu a Pardubic. Do 
bojů o prvoligové body vstoupí-
me v sobotu 22. září na palubov-
ce Havlíčkova Brodu.
Během soutěžního ročníku na-
stoupily v barvách TJ Sokol Velké 
Meziříčí brankářky: Inna Hleba, 
Veronika Syptáková, Michaela 
Vávrová; hráčky: Iva Závišková 
(120 branek), Hana Kratochvílo-
vá (209), Markéta Partlová (51), 
Terezie Rosová, Kateřina Stude-
ná (45), Kristýna Zezulová (16), 

Klára Sedláčková (49), Michaela 
Homolová (10), odchovankyně 
Spartaku Třebíč Renata Škrdlová 
(40), Eliška Fialová (27) a Micha-
ela Nejedlá (1), Denisa Janečko-
vá (33), Eliška Koudelová (33), 
Romana Doležalová (1), Soňa 
Bačová, Kateřina Kopečková, Eva 
Uhlířová, Kateřina Závišková (4). 
Trenéři Vincenc Záviška, Radka 
Matušíková, vedoucí družstva 
Edita Partlová. 

1. Olomouc 20 20 0  0 790:365 40
 2. Zlín 20 17 1  2 586:455 35
 3. Veselí n. M. 20 15 0  5 610:465 30
 4. V. Meziříčí 20 12 0  8 638:582 24
 5. Otrokovice 20 11 1  8 585:518 23
 6. Poruba 20 10 2  8 564:535 22
 7. J. Hradec  20  8 0 12 495:508 16
 8. Hodonín 20  6 0 14 479:617 12
 9. Bohunice 20  5 0 15 412:535 10
10. Karviná 20  3 2 15 338:548  8
11. Kunovice 20  0 0 20 277:646  0

foto: archiv házená TJ Sokol VM
-záv-,

hodnoCení fotbalu žáků u13, u14 v soutěžníM Ročníku 2011/2012

SpSM žáci U13 jih
První sezona 2011–2012 U13 
mladších žáků v nejvyšší mládež-
nické soutěži u nás v republice.
Umístili jsme se na 14. místě ze 
16 týmů. Jako jediní v soutěži ne-
máme sportovní třídy jako ostat-
ní týmy, což je velká škoda pro 
mladé a talentované kluky.
V zimní přestávce jsme jezdili do 
Ivančic na zimní ligu, kde jsme se 
umístili na pěkném 4. místě ze 16 
týmů.
Také jsme navštěvovali turnaje 
a  měli jsme velké úspěchy. Za-
čali jsme novoročním turnajem 
v Bohdalově – 1. místo, turnaj 
v  Okříškách – 3. místo. V Žele-
tavě se nám dařilo a vyhráli jsme 
1.  místo, v turnaji ve Velkém 
Meziříčí jsme postavili dva týmy 
a skončili jsme na 3. a 5. místě.
Každý hráč byl minimálně jednou 
na turnaji a na zimní lize v Ivanči-
cích. Za celou sezonu kádrem pro-

šlo 29 hráčů z toho bylo 11 hráčů se 
střídavým startem. V květnu jsme 
jeli na mezinárodní turnaj v Mar-
seille Francie, kde jsme skončili na 
17. místě. Trenéry jsou Jiří Chlup, 
Josef Voda aJaroslav Dočkal.

Chtěl bych poděkovat vedení 
klubu FC Velké Meziříčí za to, 
že nám umožnilo hrát nejvyšší 
soutěž a hlavně děkuji rodičům 
a hráčům FC Velké Meziříčí.

-chlu-, foto: archiv FC VM

SpSM žáci U14 jih
V sezoně 2011–12 byli hráči za-
řazeni do soutěže středisek mlá-
deže. Tím se dostali do soutěže 
s  nejlepšími týmy jižní Moravy. 
V porovnání s převážně ligovými 
týmy (z min. sezony) jsme hráli 
s velmi kolísavými výsledky. Nej-
lepší družstva (Zbrojovka Brno, 
Zlín, Jihlava, Slovácko Uherské 
Hradiště) byly pro naše nezkuše-
né hráče značným soustem s cel-
kem vysokými prohrami. S dal-
šími soupeři jsme hráli převážně 
vyrovnaně, ale spíše neúspěšně. 
Nejvyšší prohra byla s Jihlavou 
1:11 a naopak nejvyšší výhra 
s Břeclaví 7:0. Protože je ale v žá-
kovských kategoriích důležitější 
herní projev než výsledek, tak 
převažují klady.
Tým U14 skončil v šestnáctičlen-
ném poli na 13. místě a získal 24 
bodů s výrazně pasivním skóre.
Můj pohled na SpSM je takový, že 

hrát v našich podmínkách a po-
čtech hráčů tuto soutěž je těžké, ale 
pro kluky velmi přínosné pro jejich 
další vývoj, neboť se utkávají s nej-
lepšími týmy ve své kategorii.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že 

jak hráči, tak trenéři jsme velmi 
rádi, že nás FAČR ponechala v této 
soutěži i pro ročník 2012–13. Bu-
deme se snažit (již v kategorii U15) 
zlepšit herní projev i výsledky. 

-min-, foto: archiv FC VM

Oddíl házené 
Tj Sokol Velké 
Meziříčí 
zve do svých řad chlapce a 
děvčata narozené 1995–2003 
se zájmem o pohyb. Pravidel-
né tréninky pondělí až pátek 
15.30-19.30 hodin ve spor-
tovní hale za Světlou. 

Začínáme v úterý 
14. srpna od 17.30 
ve sportovní hale za 
Světlou. 
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S koncem soutěžní sezony se k 
nám dostala nabídka reprezento-
vat Českou republiku na soutěži 
United World Games v  Klagen-
furtu v kategorii dívek v basket-
balu. Klagenfurt je nádherné 
město v jižním Rakousku ve 
spolkové zemi Korutany a leží na 
břehu jezera Wörthersee.
Sportovní hry v Klagenfurtu jsou 
jakousi olympiádou dětí a mláde-
že z celého světa. Turnaj se konal 
v osmi sportech, jsou to basket-
bal, volejbal, házená, fotbal, fist-
bal, sportovní gymnastika, lehká 
atletika a tenis. Hry se odehrávaly 
ve čtyřech dnech od čtvrtka 21. 6. 
do neděle 24. 6. Turnaje se zú-
častnilo 4 500 sportovců ze třiceti 
států, a zároveň také množství ro-
dičů a fanoušků mládežnického 
sportu. Kromě evropských zemí 
se zúčastnily např. také USA, Ka-
nada, Indie, Palestina či Indoné-
sie. Sportovní hry se odehrávaly 
v  úžasně přátelském a sportov-
ním duchu a atmosféru pro mla-
dé sportovce měly stejnou jako 
pro dospělé oficiální olympijské 
hry.

Slavnostní zahájení
Hry byly zahájeny na fotbalovém 
stadionu v Klagenfurtu. Jednotlivé 
výpravy nastoupily v abecedním 
pořadí. Před námi byly Kanada 
a  Chorvatsko, za námi obrovská 
výprava z Německa. Česko zastu-
povali basketbalový tým BK Velké 
Meziříčí a mladí gymnasté z Brna 
a Bohemians Praha. Slavnostní 
zahájení her byl úžasně emocio-
nální zážitek jak pro mladé spor-
tovce, tak pro jejich doprovod. Po 
nástupu na stadion zazněly státní 
hymny zúčastněných zemí a ná-
sledně vzplál olympijský oheň. 
Ohromné představení umocnila 
sportovní a hudební vystoupení, 
přistání parašutistů a velkolepý 
ohňostroj.
Náš tým se zúčastnil soutěží 
v basketbalu v kategoriích U16 a 
U18, tedy do 16 a 18 let. Tým BK 
Velké Meziříčí byl složen z  hrá-
ček dvou klubů – BK Velké Me-
ziříčí a Slavoj Bruntál (z obou po 
sedmi hráčkách). Hlavním důvo-
dem jsou dlouhodobé přátelské 
vztahy obou oddílů. Tyto hráčky 
a trenérský doprovod čekal záži-

tek, na který asi nikdo z nás ni-
kdy nezapomene. Nejvíce jsme se 
těšili na soupeřky z USA, se kte-
rými jsme se měli potkat v obou 
věkových kategoriích.
Boje v základních 
skupinách
Trochu jednodušší situaci v základ-
ní skupině jsme měli v kategorii 
U18, kde jeden z týmů na poslední 
chvíli odřekl účast, takže k postu-
pu stačilo vyhrát jeden zápas. V 
tom prvním proti nám nastoupil 
tým z italského Toskánska Lucca 
Mura. Do zápasu náš tým vlétl 
s nekompromisní chutí vyhrát. Po 
první půli byl stav 12 bodů v náš 
prospěch. Ve druhé půli začaly ital-
ské hráčky hodně zlobit a náskok 
téměř smazaly. Nakonec se celkové 
skóre zastavilo na 56:49 pro nás. 
První hrací den turnaje (pátek) 
čekal tým U18 ještě jeden zápas. 
Soupeřem nám byl rakouský tým 
Radenthein. V tomto zápase jsme 
mohli být spokojeni snad jen s ví-
tězstvím, protože jsme si vybrali 
slabší chvíli na turnaji, nedařila se 
nám jasná zakončení zpod koše 
ani střelba. Takže výsledek byl na 
basketbalové poměry hodně níz-
ký – 33:14 v náš prospěch. Po dvou 
vítězných zápasech jsme postoupili 
do semifinále, kde nás čekal soupeř 
z USA (AIST) – výběr hráček slo-
žený pro turnaje v Evropě. 
Souběžně s U18 se hrála také 
kategorie U16. Většina našich 
hráček hrála obě kategorie, pro-
tože věkově splňovala limit obou. 
Hned v prvním zápase nás čekal 
soupeř z USA. V této kategorii 
reprezentoval USA výběr AD Eli-
te z basketbalové školy v Texasu.  
Zápas by dlouho vyrovnaný, ale 
ve druhé polovině se projevila 
rychlost a vyhranost soupeře. Vý-
sledek skončil 55:32 pro americ-
ký tým. Byla to super konfronta-
ce s basketbalem ze země, kde se 
hraje ten nejlepší na světě. Vnitř-
ně v nás plápolalo přesvědčení, že 
bychom se s tímto týmem mohli 
na turnaji ještě potkat. Posledním 
pátečním soupeřem byl rakouský 
tým Wolfsberg, který jsme pora-
zili 42:20. Kromě začátku, kde se 
soupeř s námi držel, nebylo po-
chyb o našem vítězství.
V sobotu ráno jsme nastoupi-

li proti poslednímu soupeři ve 
skupině. Byl to tým BK Almonte, 
který startoval za Nizozemí. Vě-
děli jsme, že v případě vítězství 
nad holandským týmem bude-
me i v této kategorii v semifinále 
turnaje. Po velmi dobrém výkonu 
jsme soupeře porazili 50:20.

A přichází semifinále
V obou kategoriích jsme postou-
pili do semifinále a byli jsme při-
praveni si je patřičně užít. Moc 
jsme toužili probojovat se do fi-
nále. První semifinále bylo v ka-
tegorii U18 s Amerikou a  druhé 
následovalo hned po něm. Naším 
soupeřem byl vítěz skupiny B – 
tým Smafc-NYME z maďarského 
města Sopron (česky Šoproň). To 
má jeden z nejlepších ženských 
klubových týmů Evropy. V semi-
finále proti týmu Ameriky jsme 
podali nejlepší výkon na turnaji. 
Zápas jsme prožili v naprosté eu-
forii, až se konečný stav zastavil na 
44:23 pro nás, přičemž Američan-

ky korigovaly skóre střelou od po-
loviny hřiště v poslední sekundě 
zápasu. Po tomto zápase jsme mu-
seli před všemi hráčkami smek-
nout pomyslný klobouk. Brali 
jsme jako něco neuvěřitelného, že 
náš tým porazil výběr Ameriky. 
V semifinále kategorie U16 nás 
čekal již avizovaný tým z maďar-
ské Šoproně. Vstup do zápasu se 
nám vůbec nepodařil, nešla nám 

ani střelba z dálky a neproměňo-
vali jsme ani šoupáky zpod koše. 
Maďarky před koncem první po-
loviny zápasu vedly už o 14 bodů 
a sen o druhém finále se nám po-
malu začal rozplývat. Do druhé 

poloviny zápasu jsme se pokusili 
děvčata zklidnit, abychom neře-
šili skóre, ale pokusili se minutu 
po minutě bojovat a soupeře po-
stupně stahovat. Maďarky byly 
neklidnější a nepřesnější a nám se 
začínalo pomaličku dařit. Dvě mi-
nuty před koncem zápasu se nám 
podařilo srovnat. Po závěrečném 
hvizdu rozhodčích bylo skóre 
50:49 pro náš tým. Radost našich 

hráček neznala mezí. A my jsme si 
začali uvědomovat, že se podařilo 
něco výjimečného. V neděli nás 
čekají dvě finále po sobě. V U16 
opět proti americkému AD Elite a 
v U18 nás čekal slovenský tým z 
Bratislavy Petržalka Luky.

Nedělní finále
V neděli jsme se probudili do 
krásného slunečného dne, napo-
sled jsme se opláchli v nádher-
ném jezeru Wörthersee a vyrazili 
jsme do městské haly v Klagen-
furtu, kde se závěrečné zápasy 
odehrávaly. Nejprve se hrálo fi-
nále v kategorii U16. Zápas byl 
uveden se všemi náležitostmi. 
Nástup proběhl po jedné hráčce, 
každou vyvolal moderátor finále. 
A pak přišla chvilka, kterou jsme 
nečekali, rakouský komentátor 
vyhlásil, že bude hrána národní 
hymna na počest přátel z České 
republiky a poté hymna USA na 
počest soupeře. 
Američanky se do našeho týmu 
nemilosrdně zakously od první 
minuty a zápas skončil ve pro-
spěch USA poměrem 65:46. Je to 
velmi solidní výsledek proti bas-
ketbalovému výběru z Texasu. Po 
zápase proběhlo předání medailí a 
pohárů za první místa. 
Finále U18 začalo ihned poté. Po 
naší hymně došlo k malému orga-
nizačnímu kolapsu, když pořada-
telé neměli k dispozici slovenskou 
hymnu na počest soupeře z Brati-
slavy. Po chvilce ticha jsme spustili 

nám známou druhou polovinu bý-
valé hymny Československa „Nad 
Tatrou sa blýská“, čímž jsme situaci 
k úlevě pořadatelů zachránili. Ve 
vlastním zápase se projevila herní 
kvalita mnohem vyšších sloven-
ských hráček. Mnohé naše hráčky 
hrály už devátý zápas během tří 
dnů a už nebylo kde brát další fy-
zické síly. I přes porážku 26:67 byl 
dojem dobrý, hřál nás pocit z toho, 
že jsme druzí ve své kategorii a po-
razili jsme Američanky.
Pořadí kategorie U16:
1. AD Elite (USA)
2. BK Velké Meziříčí
3. Smafc – NYME (Maďarsko)
4. BK Šamorín (Slovensko)
5. Sosnowiec (Polsko)
Pořadí kategorie U18:
1. BK Petržalka Luky (Slovensko)
2. BK Velké Meziříčí 
3. Le Mura Lucca (Itálie)
4. AIST (USA)
5. KOS Celovec (Rakousko)
A na závěr ještě členové expedice 
UWG Klagenfurt 2012: hráčky 
Lucka Nováková, Zuzana Fňu-
kalová, Katka Jedličková, Sandra 
Barnetová, Aneta Pražáková, 
Monika Pečová, Martina Pečová, 
Markéta Pečová, Míša Urbanová, 
Eva Svobodová, Dominika Syslo-
vá, Vendula Holubová, Lenka 
Kožená a Mája Drlíčková, trené-
ři Petr Filla, Otto Ďurica, Tomáš 
Rapušák, Kamil Hugo a Dalimil 
Morys, kameraman Martin Peč, 
fotograf Tomáš Rapušák a fanou-
šek Dalimil Morys. 
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Basketbalistky si poradily i s týmem Američanek

Petráveč spolek pořádá 
turnaj v malé kopané

14. 7. 2012 v Petrávči na 
fotbalovém hřišti 
Občerstvení zajištěno po celý 
den v těsné blízkosti hrací 
plochy v KD
Akce je přístupná pro celou  
veřejnost!
Generálním 
sponzorem 
akce 
je Pivovar 
Starobrno.
Mediálním partnerem akce je 
týdeník Velkomeziříčsko.

STAROBRNO CUP 2, 
PETRÁVEČ 2012

Společné foto našich hráček s týmem USA. Foto: Tomáš Rapušák

Z finále kategorie U16. Foto: Tomáš Rapušák

-rap-

Žákovské mistrovství ČR
V letošním ročníku se nám bohu-
žel nepodařilo navázat na výrazný 
úspěch z loňského mistrovství, 
kde Martina Homolová získala 
titul na 150 m a prosadila se i ve 
finále sprintu na 60 m.
Svým výkonem z krajského přebo-
ru žactva v Jihlavě se nominovala 
mezi nejrychlejší starší žákyně 
v  republice Petra Macková (na 
snímku vpravo s č. 258). V rozběhu 
se jí ale nepodařilo vyrovnat svůj 
nejlepší osobní výkon a zaběhla čas 
8,53 s, což na postup do finálových 
běhů nestačilo. Přesto lze hodnotit 
už její účast na žákovském mis-
trovství jako úspěch – zvláště ve 
sprinterských disciplínách. 

Text a foto: Zuzana Villertová

Nejlepší atleti závodili v Olomouci
Tato populární a pohodová akce 
se uskutečnila v neděli 24. června 
u dobrovodského rybníka nájem-
ců J. Čermáka a F. Klapala.
Za ideálního počasí všem chut-
nalo; uzené maso, klobásky a 
tradičně výborná dršťková po-
lévka pana Maršálka – to vše bylo 
vhodně doplněno i lecčíms teku-
tým; a tak zatímco voda v rybníce 
téměř stála, pivečko a rumíček u 
srubu na hrázi prudce tekly.
Ryby braly jako divé, i když zdale-
ka ne všechny byly velké. Všichni 
účastníci ovšem mohli být velice 
spokojeni a rozhodně své účasti 
nelitovali. Většina z přítomných 
přijela z Dobré Vody a z Velké-
ho Meziříčí, ale někteří dorazili i 
např. z Brna nebo z Třebíče.

Konečné pořadí nejlepších:
1. Pavel Psohlavec ml. (ulovil do-
hromady stěží uvěřitelných 1 663 
cm rybí délky, cca 130 kousků!); 
2. Josef Prokeš st.; 3. Jaroslav Me-
lichar; 4. Antonín Pařízek; 5. Jo-
sef Prokeš ml.
V kategorii juniorů vyhrála Mi-
chaela Čermáková se 302 cm 
úhrnné délky ulovených kapříků; 
největší kus, a sice kapra 54 cm, 
chytil Miloš Dvořák z VM. Nej-
více větších kaprů ulovil Jaroslav 
Hampl z VM. Na čestném posled-
ním místě se hrdinně ocitl místní 
závodník Martin Čermák.
Věcné ceny zajistily firmy Acti-boys 
Dobrá Voda a Rekostav Velké Mezi-
říčí. Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko. 

Rybáři změřili svůj um

-vp-


