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 Kdo získal dres  
fotbalisty 

 Theodora Gebre 
Selassieho?

Spartak Bíteš slaví 80 let. Sehraje zápas i proti FC VM

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.

PORADNY NA MěÚ

Spartak ve Velké Bíteši slaví v 
tomto roce  80 let. Oslavy pro-
běhnou v sobotu 28. července 
2012 na fotbalovém stadionu FC 
Spartak, ulice Vlkovská.
Předběžný program:
12.30 začátek akce, utkání žáků

15.00 přátelské utkání FC Spar-
tak Velká Bíteš vs. FC Velké Me-
ziříčí

17.00 exhibiční utkání FC Spar-
tak vs. Arabela Team

20.00 zábava Renovace, Bez ko-
feinu, Packet.

(Za Arabelu tým hraje například 
Antonín Panenka, Luděk Sobo-
ta či Leoš Noha – hvězda seriálu 
Okresní přebor – a další.)

-red-

Z důvodu čerpání dovolené 
noviny vyjdou ve středu 8. 
a 22. srpna. Uzávěrky jsou 
vždy v předcházející pátky 
ve 12.00. 
Od září pak opět v týden-
ním cyklu.

-red-

Jak vycházíme o 
prázdninách

Město Velké Meziříčí vyhlásilo soutěž  

Rozkvetlé 
město
Více čtěte na straně 4

Výsledky soutěže restaurace Jupiter 
čtěte na straně 4.
(Ilustrační foto: www.eurofotbal.cz - 
fcslovanliberec.)

Bioplynku si prohlédla i veřejnost

Ředitel společnosti EnviTec Biogas Stanislav Krchňavý provází zájemce 
bioplynovou stanicí Dolní Heřmanice. Foto: Martina Strnadová 

Bioplynová stanice v Dolních 
Heřmanicích byla 11. 7. 2012 
slavnostně uvedena do provo-
zu. Den nato si mohli stanici 
prohlédnouti všichni zájemci 
o její moderní technologii a 
provozní detaily, neboť proběhl 
den otevřených dveří pro veřej-
nost. Součástí programu byla 
i výstava zemědělské techniky.

Bioplynová stanice v Dolních 
Heřmanicích je jednou z nej-
komplexněji vybavených v České 
republice. Jejím generálním do-
davatelem byla velkomeziříčská 
společnost EnviTec Biogas. Pro-
jekt na stavbu bioplynky a siláž-
ních žlabů vznikl v roce 2009. Od 
zahájení stavby v dubnu 2011 do 
uvedení stanice do zkušebního 
provozu v listopadu téhož roku 
uběhlo sedm měsíců. Za první 
půlrok zkušebního provozu sta-
nice dosáhla využití instalova-
ného výkonu 97 %. Podle názorů 
odborníků, kteří se sešli při jejím 
oficiálním slavnostním startu, jde

o slušný výsledek. Aby tak běže-
la i nadále, o to se stará Hospo-
dářské obchodní družstvo Dolní 
Heřmanice, které je jejím provo-
zovatelem a na výstavbu bioply-
nové stanice získalo evropskou 
dotaci. Její provoz se pro družstvo 
stal alternativou dalšího rozvoje 
jeho zemědělské činnosti. „Naše 
hospodářské obchodní družstvo 
nyní obdělává 814 hektarů země-
dělské půdy. Rostlinná výroba je 
zaměřena na zajištění krmiv pro 
živočišnou výrobu a vstupních 
surovin pro bioplynovou stanici,“ 
popsal Jiří Prokeš, předseda před-
stavenstva družstva. „Vstupními 
surovinami bioplynové stanice 
jsou slamnatý hnůj, kejda v  ma-
lém množství, pouze asi 300 tun 
ročně, kukuřičná siláž, která tvoří 
asi 50 %, dále travní senáže a čás-
tečně někdy i odpadní brambory,“ 
vyjmenoval ředitel společnosti 
EnviTec Biogas Stanislav Krchňa-
vý a dodal, že výstupem je tepelná 
a elektrická energie.
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Kulturní léto 
startuje
V neděli 5. srpna úderem 17. 
hodiny startuje první ročník Vel-
komeziříčského kulturního léta. 
Zahájí ho koncert dechové hudby 
Muzikanti Ladislava Prudíka z 

Dolních Heřmanic. Pořadatelům 
akcí dává zdejší radnice k dis-
pozici velkomeziříčské náměstí 
i s pódiem a elektřinou zdarma 
a jeho podobu i průběh si určí 
sami obyvatelé města, pořadatelé 
nejrůznějších kulturních aktivit a 
umělci. O týden později, tedy 10. 
8., budou na pódiu, které bude 
stát u pomníku padlých, hrát 
velkomeziříčské skupiny Kuspo-
kon (17.00) a Stetson (20.00). 
V sobotu 11. 8. je na programu 
promítání filmů, v neděli 12. 8. 
koncert skupiny 6 tet a Žalozpěv. 
V sobotu 18. 8. by měla vystoupit 
kapela Fortix, 25. 8. od 17 hodin 
žáci ZUŠ Velké Meziříčí a den 
nato (26. 8.) budou z pódia znít 
písničky z muzikálů v podání 
spolku Ikaros. Město pak  1. září 
využije pódium pro tradiční sou-
těž 4 klíče k velkomeziříčské brá-
ně. Kde nejsou uvedeny začátky 
produkcí, tak ty budou upřesně-
ny příštím čísle našeho týdeníku. 
Některé termíny jsou dosud vol-
né, zájemci o vystoupení se mo-
hou informovat v Jupiter clubu 
na telefonu 566 782 001 nebo 739 
000 071.
Své kulturní léto mají také Velko-
bítešští. V rámci něho proběhlo 
několik akcí v červenci - výstava 
fotografií, letní kino bratří Čadí-
ků či koncert P. Helána. V srpnu 
pak bude beseda, grilování a osla-
va hasičů.

Kapela L. Prudíka. 
Ilustr. foto: Iva Horká

Pohřební služba má nové auto

Nové auto velkomeziříčské pohřební službě předal jeden z majitelů místní 
firmy Auto M+V  Vojtěch Večeřa (vpravo). Foto: Iva Horká

Nový pohřební vůz zakoupily Technické 
služby Velké Meziříčí pro zdejší pohřební 
službu, kterou provozují. Jde o automobil 
značky Opel Vivaro, který dodala místní 
firma Auto Dobrovolný a speciální po-
hřební vestavbu vyrobila velkomeziříčská 
firma Auto M+V.  Předání proběhlo v pá-
tek 20.  7. dopoledne v areálu firmy Auto 
M+V, která sídlí v průmyslové zóně. Nový 
vůz převzal ředitel technických služeb Ja-
roslav Mynář a zástupce pohřební služby 
p. Komínek. Předání se zúčastnil i zástup-
ce firmy Auto Dobrovolný. „Vybírali jsme 
ze tří typů značek a cenově vyšel nejlépe 
opel,“ přiblížil ředitel technických služeb. 
Podle jeho sdělení přišlo zmíněné vozidlo 
na necelých 700 tisíc Kč a v provozu bude 
již tento týden. Pohřební služba měla k dis-
pozici dva vozy – renaulta a taktéž opla od 
Auta M+V, jehož dodali zhruba před šesti 
lety. „Renaulta vyřadíme, protože už je 13 
let starý, a nahradíme ho tímto novým ope-
lem,“ dodal Mynář. Pohřební služba bude 
mít tedy dva vozy stejné výrobní značky. 

Iva Horká

Rudafest - 10
Jednodenní kultovní hardcore-metalový 
festival se letos koná podesáté!

Pátek 3. 8., kulturní dům v Rudě 

u Velkého Meziříčí. Více str. 6

Pozor na uzavírky 
silnic!
Vyhněte se nepříjemnostem! 
Sledujte aktuální stavy vozo-
vek. Více 
čtě- te na 
str. dvě.

Iva Horká

Pivo zachránili
Škodu za půl milionu korun způ-
sobil požár nákladního vozidla 
převážejícího sudy s pivem na 
135. km ve směru na Brno dne 
17. 7.  K požáru vyjela jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice 
Velké Meziříčí společně s jednot-
kou sboru dobrovolných hasičů 
z Měřína. Na plameny, které vy-
šlehly z motorového prostoru a 
záhy zachvátily kabinu vozidla, 
stihl okamžitě zareagovat jeho 
řidič, který vůz okamžitě zasta-
vil a bezpečně opustil. Ještě před 
příjezdem jednotek se do hašení 
požáru pustili samotní řidiči, kte-
ří u požáru zastavili. Společnými 
silami za použití přenosných ha-
sicích přístrojů se jim podařilo 
požár téměř uhasit. Převážený 
náklad piva tedy zůstal před po-
žárem uchráněn. Při nakládání 
požárem zasaženého vozidla na 
vůz specializované firmy uniklo 
asi 100 litrů oleje z auta speciali-
zované firmy na vozovku. Příči-
nou vzniku požáru byla technic-
ká závada na vozidle. -PČR-
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Rada města projednala
Zprávy z jednání Rady města 
Velké Meziříčí z 27. 6. 2012

1. Rada města 
schválila:
– návrh smlouvy na zřízení věc-
ného břemene ve prospěch JMP 
Net, s. r. o., Brno k tíži pozem-
ků města parc. č. 2743, 2863/3, 
2863/51, 2863/53 na ul. Bezru-
čova, k. ú. VM s právem ulože-
ní plynovodní přípojky STL do 
těchto pozemků, právem provo-
zování, údržby a oprav na dobu 
určitou – dobu funkčnosti stavby
– návrh smlouvy o zřízení věc-
ného břemene ve prospěch JMP 
Net, s. r. o., Brno a k tíži pozemků 
města parc. č. 5999/216 a 6000/1 
v Čechových sadech, k. ú. VM s 
právem uložení plynovodu do 
těchto pozemků s právem jeho 
provozování, údržby a oprav na 
dobu existence stavby
– návrh smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch firmy Telefónica 
Czech Republic, a. s., Praha k 
tíži pozemků města parc. č. 308 a 
309/1 v k. ú. Kúsky s právem ulo-
žení podzemního telekom. vede-
ní, právem provozování, údržby a 
oprav na dobu trvání stavby
– návrh smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břeme-
ne ve prospěch JMP Net, s. r. o., 
Brno k tíži pozemků města parc. 
č. 184/1, 2816, 5631, 2814 a 225 
v k. ú. VM s právem uložení pře-
ložky nízkotlakového plynovodu 
pro plánovanou výstavbu mar-
ketu Lidl, právem provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání 

zmíněné plánované stavby
– uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene se sdružením Ski klub Vel-
ké Meziříčí se sídlem Fajtův ko-
pec 1741, 594 01 Velké Meziříčí
– rozpočtové opatření: zdroj 9 tis. 
Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 9 tis. Kč – § 3319 kon-
cert dechové hudby na Náměstí v 
rámci zahájení akce Velkomezi-
říčské léto
– rozpočtové opatření: zdroj 7,6 
tis. Kč – pol. 1343 poplatek za 
užívání veřejného prostranství; 
17,5 tis. Kč – pol. 1341 poplatek 
ze psů; rozdělení: 13,3 tis. Kč – 
§ 6409 rezerva m. č. Mostiště; 
4,6 tis. Kč – § 6409 rezerva m. 
č. Lhotky; 2,8 tis. Kč – § 6409 
rezerva m. č. Hrbov; 4,4 tis. Kč 
– § 6409 rezerva m. č. Olší nad 
Oslavou
– rozpočtové opatření: zdroj 20 
tis. Kč – § 6409 neúčel. rezerva; 
rozdělení: 20 tis. Kč – § 4374 
nízkoprahové centrum – záloha 
energií
– rozpočtové opatření: zdroj 47 
tis. Kč – § 3113 výměna 5 ks oken  
v kabinách – umělá tráva hřiště u 
ZŠ Školní; rozdělení: 47 tis. Kč – 
§ 3412 org. 494 výměna 5 ks oken 
v kabinách – umělá tráva hřiště u 
ZŠ Školní (oprava § usnesení RM 
18. 4. 2012)
– rozpočtové opatření: zdroj: 2 
tis. Kč – § 6409 rezerva na dary, 
rozdělení: 2 tis. Kč – § 3419 pří-
spěvek na startovné – longboard 
downhill
– rozpočtové opatření: zdroj 5 
tis. Kč – § 3419 rezerva na sport, 
rozdělení: 5 tis. Kč – § 3419 do-

tace pro Sportovně střelecký klub 
Kablo Velké Meziříčí, U Tržiště 2, 
Velké Meziříčí, účel: nákup bom-
by na stlačený vzduch – pohon 
pro vzduchovou pušku a malo-
rážkové náboje
– rozpočtové opatření: zdroj 60 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší 
nad Oslavou, rozdělení: 60 tis. Kč 
– § 3111 oprava kuchyně a záze-
mí MŠ Olší nad Oslavou 
– rozpočtové opatření: zdroj 170 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. 
Hrbov, Svařenov; 140 tis. Kč – § 
6409 rezerva m. č. Lhotky; rozdě-
lení: 170 tis. Kč – § 2321 moni-
toring a čištění kanalizace Hrbov, 
Svařenov; 140 tis. Kč – § 2321 
monitoring a čištění kanalizace 
Lhotky, Kúsky
– rozpočtové opatření: zdroj: 336 
tis. Kč – § 3111 stavební úpravy 
třídy MŠ v ZŠ Oslavická; rozdě-
lení: 336 tis. Kč – § 3631 oprava 
veřej. osvětlení Na Výsluní
– rozpočtové opatření: zdroj: 69 
tis. Kč – § 2212 oprava chodníků 
a komunikací, rozdělení: 69 tis. 
Kč – § 2212 vypracování projek-
tové dokumentace pro SP a reali-
zaci stavby komunikace ul. Lesní
tis. Kč – § 2212 oprava chodníků 
a komunikací; rozdělení: 45 tis. 
Kč – § 2212 vypracování projek-
tové dokumentace pro SP a reali-
zaci stavby základního technické 
ho vybavení pro 4 RD Hliniště 
(ul. Sluneční – Střední)
– pronájem tělocvičny ZŠ VM  
Školní od 25. do 31. 8. (7 dní) za 
účelem uspořádání soustředění 
mládežnických družstev basket-
balistů.

Ing. Radovan Necid, starosta  

Uzavírky
Dolní Radslavice
Do 16. 9. 2012 je povolena úplná 
uzavírka silnice v Dolních Rad-
slavicích. Objížďka vede přes Vel-
ké Meziříčí, Jabloňov, Rudu, Oso-
vou Bítýšku, Ořechov a Březejc.

Ulice Skřivanova
V rámci demoličních prací bu-
dovy bývalého okresního úřadu 
(domova důchodců) je do 1. 10. 
2012 uzavřena vozovka komuni-
kace Skřivanova cca 50 m od kři-
žovatky se silnicí II/602 v Horno-
městské ulici až po křižovatku s 
ulicí U Světlé. Objížďka vede po 
místní komunikaci U Světlé a K 
Novému světu. 

Měřín a Velká Bíteš
V Měříně je do 29. 7. 2012 z dů-
vodu opravy kanalizace úplně 
uzavřena silnice č. II/602 v uli-
ci Brněnská, a to u křižovatky s 
místní komunikací 50 m před 
přechodem pro chodce ve smě-
ru Měřín – Stránecká Zhoř. Ob-
jížďka pro osobní vozidla včetně 
autobusů vede po místní komu-
nikaci Pod Dálnicí a ul. Blízkov-
ská. Pro nákladní auta nad 3,5 t 
po silnici II/354 a III/35433 přes 
Netín a Blízkov. Ve Velké Bíteši 
je uzavřena do 30. 9. 2012 silni-
ce č. III/3791 v ulici Vlkovská z 
důvodu její rekonstrukce. Do 30. 
9. je uzavřen úsek před ITW (v 
km 0,400 – 0,680). Od 1. 10. do 
15. 11. 2012 bude uzavřen úsek 
před BDS (v km 0,680 – 0,850). 
Objížďka vede po silnici č. II/379 
z Velké Bíteše směrem na Tišnov 
a po silnici č. III/3792 do Vlkova. 
Objížďka platí pro oba směry.

-měú-

Vznikla nová strana
Strana Práv Občanů Zemanovci (SPOZ) je novou politickou stra-
nou ve Velkém Meziříčí. Ve středu 11. července se v hotelu Jelínkova 
vila uskutečnila první schůze členů místní organizace SPOZ. 

Zúčastnil se jí i její čestný předseda Miloš Zeman, volební lídr pro 
krajské volby Bohumil Trávník a Jiří Růžička z Bohdalova. Historicky 
prvním předsedou MO SPOZ byl v tajné volbě zvolen 30letý ing. Jiří 
Doležal, místopředsedou 34letý Martin Janíček. Z nevýrazného out-
sidera se postupně stává silná, sebevědomá strana, se kterou ostatní 
politici už musí počítat. Tato nová skutečnost bude mít velikou politic-
kou váhu v nastávajících krajských a komunálních volbách, ale i pod-
poru kandidatury Miloše Zemana na post prezidenta České republiky. 
Miloš Zeman všem za podporu poděkoval a v krátkosti hovořil o hlav-
ních bodech programu SPOZ. Jedno z hlavních hesel SPOZ je NE spo-
třebě, ANO investicím! To znamená především investovat do nových 
pracovních příležitostí tak, aby lidé měli práci a mohli sami investovat 
(utrácet), a tak se mohla ekonomika krůček po krůčku vypracovat do 
černých čísel. Samotné škrty a úspory ekonomiku nezlepší. Největší 
radostí Miloše Zemana je počet mladých příznivů a členů, převážně 
však studentů VŠ v celé České republice, kteří pochopili, že SPOZ jim 
nabízí řešení jejich budoucnosti. 
Na závěr bych rád připomněl podporu Miloše Zemana v boji o Hrad.  
Největším překvapením v posledním čase byla podpora od součas-
ného prezidenta ČR Václava Klause. Miloše Zemana považuje za vý-
znamnou osobnost české politické scény. Jeho prezidentskou kandi-
daturu považuje za logické vyústění jeho politické a životní dráhy. O 
prezidentskou kandidaturu by se měli ucházet lidé, kteří pro naši zemi 
něco vykonali. A Miloš Zeman mezi ně určitě patří!

Připravil: Zdeněk Horák, nejstarší člen MO SPOZ

Schůze v Jelínkově vile se zúčastnil také Miloš 
Zeman. Foto: Jiří Růžička

Z koryta řeky odvezli tuny odpadků

Nepořádek na březích Oslavy 
už nebude ohrožovat obyvatele 
Mostišť při velké vodě. Povodí 
Moravy břehy vyčistilo tak, aby 
černé skládky a náletové keře 
neucpávaly koryto řeky vždy, 
když se zvedne hladina vody.  
„Na neutěšený stav koryta řeky 
a následné nebezpečí upozorni-

la velkomeziříčská povodňová 
komise. Černé skládky odpadů 
na břehu totiž pravidelně půso-
bily problémy,“ říká velkomezi-
říčský starosta Radovan Necid.  
Povodí Moravy Oslavu vyčistilo 
v rámci závěrečné etapy dílčích 
protipovodňových opatření v 
Mostištích. „Údržba vodního 

toku spočívala v odstranění pa-
řezů, odvozu zeminy a odpadů, 
který zde byl po několik dese-
tiletí ukládán místními občany. 
Odváželi jsme koberce, betonové 
sloupky z oplocení, zbytky ple-
tiva a další nepořádek,“ popsal 
Pavel Rous z Povodí Moravy s.p.

(pokračování příště)

Velké Meziříčí a okolí získá důkladnou 
ochranu před povodněmi
Do dvou let budou mít obyvatelé Velkého Mezi-
říčí a okolních obcí podstatně klidnější spánek, 
alespoň pokud se povodní týká.  Začne totiž 
sloužit digitální povodňový plán s výstražným 
systémem a přímo ve městě vyrostou ochranné 
protipovodňové zdi.

Na digitální povodňový plán a výstražný systém zís-
kalo město v červenci dotaci od ministerstva život-
ního prostředí ve výši 11,3 milionů korun. „Zname-
ná to podstatně přesnější a rychlejší systém varování 
obyvatel, napojený na digitální povodňový plán ČR 
a povodňový systém POVIS. Lidé budou před vel-
kou vodou varováni včas a v rozsahu, jaký odpovídá 
skutečnému nebezpečí,“ popsal novinku starosta 
Velkého Meziříčí Radovan Necid.  „Projekt řeší 
ochranu před opakovanými povodněmi ve Velkém 

Meziříčí včetně jeho místních částí, tedy v Mostiš-
tích, Olší nad Oslavou, Lhotkách, Kúskách, Dolních 
Radslavicích, Hrbově a Svařenově a v obcích Baliny, 
Bory, Černá, Křižanov, Měřín, Meziříčko, Stránecká 
Zhoř, Uhřínov,“ vypočítala Eva Křivská z odboru ži-
votního prostředí velkomeziříčské radnice. Součástí 
budování digitálního povodňového plánu je insta-
lace nového digitálního bezdrátového rozhlasu pro 
výstražný a varovný systém k omezování rizik po-
vodní ve všech uvedených obcích. Další dílčí částí 
projektu budou třeba i informační tabule výstražné-
ho systému pro neslyšící, srážkoměry, hladinoměry 
a sirény.  Digitální povodňový plán je doplňkem 
připravovaných protipovodňových opatření ve 
městě. Jejich budování chystá Povodí Moravy pro 
nejbližší měsíce, v současné době už skončilo výbě-
rové řízení na dodavatele. 

Snímky zachycují stav před čištěním (vlevo) a po něm (vpravo). Foto: archiv 
Městského úřadu Velké Meziříčí.

-měú-

-měú-

Tepelná energie se už nyní vyu-
žívá v zemědělském areálu a dal-
ším plánem družstva je natáh-
nout teplovod do obce k vytápění 
obecních budov, jako například 
školky či obecního úřadu. Elek-
trickou energii ze stanice druž-
stvo kompletně dodává do sítě 
E.ONu již od prosince loňského 
roku za asi 4 koruny za kilowatt.
„Bioplynky jsou jednou z hlav-
ních karet naší politiky, kte-
ré podporujeme,“ připomněl 
v Heřmanicích prezident Agrární 
komory Jan Veleba s tím, že Čes-
ká republika má „zbytečný“ mi-
lion hektarů půdy, který je třeba 
„zaměstnat“, což mohou učinit 
právě bioplynové stanice. Jejich 
význam z hlediska výroby obno-
vitelné energie roste v celé EU.

Text a foto: Martina Strnadová

Opravují opěrnou zeď

Práce při bourání a následné výstavbě nové opěrné 
zdi komplikuje tvrdé podloží. V korytě potoka 
pracovníci narazili na skálu. Foto: Martina Strnadová

Oprava opěrné zdi krajské komunikace v Dolních Radslavicích 
začala v druhém prázdninovém týdnu. V místní části Velkého 
Meziříčí je proto dopravní uzavírka, která má trvat až do 16. září.

Akce za 7 milionů Kč včetně daně zahrnuje rekonstrukci asi 120me-
trového úseku opěrné zdi podél silnice a následně úpravu 150 metrů 
vozovky. Po skončení akce bude v místě silnice široká 6 metrů pro dva 
jízdní pruhy a vedle metr a čtvrt široký pás jako rezerva pro chod-
ník, který hodlá postavit město Velké Meziříčí. Nejde o jednoduchou 
stavbu, neboť opěrná zeď je poměrně vysoká i dlouhá a práce budou 
probíhat ve značně stísněném prostoru. Zeď je rozdělena mostem na 
dva úseky – část před mostem je dlouhá 20 metrů a za mostem více 
než 99 metrů, přičemž výška zdi nade dnem potoka je proměnná – od 
2,8 až po 3,4 m.  „Původní kamenná zeď bude úplně vybourána a na 
jejím místě bude postavena nová opěrná železobetonová zeď se svis-
lým lícem dříku. Na temeni zdi bude železobetonová římsa se zábra-
delním svodidlem se svislou výplní,“ popisuje práce E. Neuwirthová 
z Kraje Vysočina a dodává další informace krajského odboru dopravy, 
„s ohledem na stísněné podmínky je možno výstavbu realizovat pouze 
za úplného vyloučení silničního provozu, když kolem stavební jámy 
bude trvale ponechán volný třímetrový manipulační pruh.“ Ten slouží 
nejen potřebám stavby a příjezdu rezidentů k jejich domům, ale i inte-
grovaným záchranným složkám či pěším. Martina Strnadová

Uvedli do provozu...
Pokračování ze strany 1.
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řádky na neděli

Středa 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola: 7.00 Mše sv. – o. Parajka
Mostiště 18.00 Mše sv. – O. T. Čtvrtek 26. 7. Památka sv. Jáchyma 
a Anny, rodičů Panny Marie. 7.00 Mše sv. – o. Parajka, 11.00 Po-
hřební mše sv. – o. J. Š., 18.00 Mše sv. – Os. Bít. Lavičky 18.00 Mše 
sv. – o. Parajka. Pátek 27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů: 8.00 
Mše sv. – o. Parajka. 11.00 Pohřební Mše sv., 14.00–15.30 Příle-
žitost ke Svátosti smíření. 16.30 Mše sv. –  o. Parajka. Sobota 28. 
7. Sobotní památka Panny Marie: 7.00 Mše sv. – o. Parajka, 10.00 
Svatba se mší sv.: Pavel Musil – Pavlína Pospíšilová – o. J. K. , 18.00 
Mše sv. – o. Parajka. Neděle 29. 7. 17. Neděle v mezidobí: 7.30  Mše 
sv. – o. Parajka, 9.00  Mše sv. – o. Prajka, 10.30 Mše sv. pro rodiny 
s dětmi – o. L. Sz., 18.00 Mše sv.:  – o. L. Sz. Kúsky 11.00 – poutní 
Mše sv. – o. Prajka. 
Bory: Středa 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola. Čtvrtek 26. 7. Pa-
mátka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Pátek 27. 7. Pa-
mátka sv. Gorazda a druhů. Horní Bory   17.30 Adorace Nejsvětější 
Svátosti. 18.00 Mše sv. – o. Parajka. Sobota 28. 7. Sobotní památka 
Panny Marie. Neděle 29. 7. 17. Neděle v mezidobí. Horní Bory 
9.45 Mše sv. – o. Parajka. 
Farní oznámení: V pátek od 14.00 – 15.30 bude  Adorace Nejsvě-
tější Svátosti a  příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 
18.30 bude příprava na křest a v 19.30 bude III. /změna/ příprava 
na manželství. V pátek mše sv. v Domově důchodců nebude. Pro-
síme farníky, protože dozrává obilí, aby si chystali klásky na dožín-
kové věnce. Každou středu v červenci a srpnu odpoledne nebudou 
na faře úřední hodiny.    -ls-

příspěvky od čtenářů

Celý školní rok se scházelo ve 
středisku Chaloupky, pracoviš-
tě Velké Meziříčí (Ostrůvek), 15 
dětí z 1. stupně ZŠ v kroužku 
Robinsoni. 

Na zakončení celoroční práce 
uspořádaly akci pro své rodiče, 
příbuzné i kamarády. Děti samy 
vybraly aktivity a hry, které je 
v průběhu roku v kroužku nejví-
ce bavily a staly se průvodci ro-
dičů po stanovištích na zahradě i 
ve středisku. Děti rodičům a ka-
marádům předaly spousty zna-
lostí i dovedností. Každý si mohl 
vyrobit hudební nástroj „dešťovou 
hůl“, naučit se pod vedením zku-
šených Robinsonů lovení vodních 
bezobratlých v jezírku na zahradě 
Ostrůvku, zkusit rozdělat oheň 
třením či křesáním, zastřílet si 
prakem nebo jako tým postavit 

řeku a přepravit po ní olšové šišky. 
Odměnou byly dobrůtky v podo-
bě vlastnoručně vyrobené chlebo-
vé placky, pražmy či jednohubek 
s pomazánkou z ručně stlučeného 
másla. I když nám zpočátku ne-
přálo počasí, téměř 50 návštěvní-
ků se nedalo odradit. Takže jsme 
mohli vidět rodiče, jak s  deštní-
kem loví v rybníčku nebo v pláš-
těnce střílí z  praku. Není jistě 
překvapením, že zvláště tatínci 
se nemohli odtrhnout od luku, 
„vrtačky“ a křesadla (tradičních 
nástrojů na rozdělávání ohně) 
a nechtěli odejít bez toho, že by 
troud alespoň nekouřil. Mamin-
ky a babičky si zase odnesly ně-
které tradiční recepty. Ale co je 
nejdůležitější? Členové rodin a 
přátelé byli pospolu ze společ-
ných zážitků mohou v budoucnu 
čerpat.

Robinsoni předali znalosti

Jako každým rokem, tak i letos, se uskutečnila 26. 6. 2012 v ZŠ Osla-
vice ve školní družině Velká noc. Sešli jsme se odpoledne ve škole. 
Nejprve se všichni museli ubytovat. Jakmile jsme se zabydleli, vyrazili 
jsme do lesa na stezku přírodovědných znalostí. Při plnění úkolů všem 
pořádně vyhládlo, proto jsme se těšili na návrat do školy. Tam jsme si 
uvařili gulášovou polévku. Až se setmělo, vydali jsme se do lesa hledat 
pravý čertovský poklad. Když jsme dorazili na určené místo, přivítali 
nás čerti. Ti nám položili několik čertovských otázek. Potom, co jsme 
jim správně odpověděli, jsme mohli poklad hledat. Poklad jsme úspěš-
ně našli a spravedlivě si ho rozdělili. Před spaním jsme se podívali na 
pohádku, samozřejmě o čertech. Po pohádce se šlo spát. Všichni jsme 
uléhali značně unaveni, ale s báječným pocitem příjemně stráveného 
odpoledne a večera. 

Velká noc v družině

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Wellmez, které spadá pod Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou, se snaží pravidelně ma-
povat potřeby svých uživatelů a jejich spo-
kojenost s nabízenými službami. K tomu 
přispívá program s názvem Klubová rada, 
který je pro zúčastněné realizován formou 
soudního řízení. Uživatelé mohou vnášet 
nová témata, vznášet připomínky a při do-
držování pravidel řízení také svoje názory 
týkající se klubu a klubových záležitostí. 

Klubová rada přináší mnoho užitečných rad a 
postřehů, které pak pomáhají v další činnosti 
zařízení. Mezi návrhy, které uživatelé dosud 
vznesli, patřilo například: otevření klubu od 

pondělí do pátku; otevření středečního klubu 
od 14 do 19 hodin; uspořádání společného 
výletu, diskotéky, koncertu; opatření akvária 
do prostor zařízení; zorganizování společných 
turnajů a soutěží. Vedoucí Bc. et Bc. Marek 
Sušinka se snaží za pomoci svých kolegů po-
žadavky uživatelů reálně konzultovat a vyjít 
vstříc v případech, které jsou pro poskytování 
služby uskutečnitelné. 
Tak je tomu například v  upravení otevírací 
doby klubu o středeční odpoledne. „Rozšíření 
otvírací doby o pondělí a pátek není bohužel 
možné, protože jsme s  kolegy v  terénu, kde 
poskytujeme obdobné služby jako na klubu,“ 
vysvětlil Marek Sušinka. Pracovníci kladou 
důraz především na aktivitu uživatelů, aby se 

nešlo především o činnosti, které navrhují pra-
covníci, ale sami uživatelé. 
„Klubovou radu považujeme za velmi důleži-
tou. Můžeme si tak vyjasnit i mnohé nepřes-
nosti, které v rámci klubu vznikají.“ Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež získalo v roce 
2010 finance z projektu Kraje Vysočina s ná-
zvem Podpora vybraných sociálních služeb na 
území Kraje Vysočina – individuální projekt 
v rámci operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 
Účelem tohoto projektu je zajistit poskytování 
sociálních služeb a jejich dostupnost osobám 
sociálně vyloučeným nebo ohroženým soci-
álním vyloučením na celém území Kraje Vy-
sočina.

Zařízení Wellmez má svou Klubovou radu

Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí, jehož provoz již devá-
tým rokem zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, navštěvují 
lidé s různým stupněm postižení. Každý den je jedinečný, stejně 
jako lidé, kteří do stacionáře docházejí, a proto se jej uživatelé 
stacionáře spolu s pracovníky snaží prožívat naplno.

Program ve stacionáři je jednotlivým uživatelům ušit na míru. V ran-
ních hodinách si někteří po svém příchodu do stacionáře mohou nej-
prve zacvičit. K dispozici mají rotopedy, míče, masážní lehátka či ob-
líbený motomed. Na motomedu mohou protáhnout své ruce a nohy i 
lidé s těžkým postižením. Poté uživatelé posvačí to, co si vlastnoručně 
připravili z potravin, které sami nakoupili. Následuje různorodý dopo-
lední program. Uživatelé navštěvují jednotlivé pracovní dílny. Na vý-
běr mají dílnu keramickou, výtvarnou, kulinářskou, dřevařskou nebo 
řemeslnou. Jak je podle názvu zřejmé, pracují v každé dílně na něčem 
jiném. Z vytvořených výrobků mají velkou radost, která je umocněna 
spokojeností těch, kteří si jejich výrobky kupují. U uživatelů s těžším 
zdravotním postižením je program obdobný, i oni se účastní aktivit 
v dílnách. Navíc se také zapojují v aktivitách podporujících rozvoj je-
jich hrubé i jemné motoriky. Velmi důležitá je pro ně i tzv. bazální 
stimulace, která podněcuje vnímání všemi smysly jak sebe samých, 
tak i okolí a podporuje komunikaci. „Uživatelům nabízíme podněty 
pro rozvoj zraku, sluchu, hmatu, čichu, ale i chutě. To se např. dělá tak, 
že se uživateli, který není schopen přijímat potravu ústy, vkládá váček 
naplněný nějakou chutnou potravinou (třeba broskví) do úst,“ vysvět-
luje Jana Brabcová, pracující s lidmi s těžkým postižením.
Po pracovních dílnách následuje oběd. Jeden z uživatelů podle týden-
ního rozpisu prostře jídelní stoly pro ostatní. K obědu přicházejí na-
víc uživatelé, kteří dopoledne tráví čas ve škole. Po obědě následuje 

zasloužená chvíle odpočinku, kterou každý využívá podle svého. Buď 
v relaxační místnosti snoezelen, nebo u PC, či si uživatelé jen tak po-
vídají u kulatého stolu u cappuccina. Odpolední program je opět napl-
něn prací v dílnách. V případě příznivého počasí pracují uživatelé na 
zahradě stacionáře.
Každý uživatel má své zájmy a koníčky. Stacionář se je snaží naplnit 
řadou aktivit, které podniká. „Čas od času navštěvujeme bowling, 
squash a různé kulturní a společenské akce, jezdíme na výlety, v létě 
na pobyt. Stacionář tak uživatelům umožňuje pohybovat se v běžné 
společnosti a využívat běžně dostupné služby,“ uvádí Jana Brabcová. 
Uživatelé přicházejí i odcházejí ze stacionáře většinou spokojeni a 
šťastni, protože vidí, že NEjsou SAmi.

Miroslav Vala, pracovník v sociálních službách, foto: archiv Nesa

Jeden den strávený s uživateli stacionáře Nesa

V pátek 8. 6. 2012 se konala na 
prvním stupni ZŠ Sokolovská 
beseda, kterou vedla Anna Ha-
nusová-Flachová (82), brněnská 
profesorka JAMU, a také jedna 
z mála, kteří přežili terezínský 
teror v koncentračním táboře.

Vyprávěla nám otřesný příběh celé 
její židovské rodiny, jak se museli 
řídit norimberskými zákony a jak 
těžký byl život se žlutou židovskou 
hvězdou na oděvu. Když procháze-
la tehdy ještě mladičká Anna uli-
cemi, lidé na ni pořvávali nadávky 
typu: ,,Ty prase židovský!“ a ona to 
musela snášet. Říkala nám, jak se snažila vypadat před ostatními z ro-
diny a přátel silná, ale když šla ulicí úplně sama, raději utíkala, aby se jí 
nic nepřihodilo. Ale její skutečný příběh, který upoutal největší pozor-
nost, začal na její jedenácté narozeniny, kdy ona i s celou svou rodinou 
dostala pozvánku do prvního rodinného transportu, který jel do tere-
zínského koncentračního tábora. Paní Hanusová-Flachová uvedla, že 
při prvním sčítání lidí omdlela, ale při dalších situacích se toho raději 
snažila vyvarovat, jinak by se jí to později nemuselo vyplatit a mohlo 
by to pro ni dopadnout zle. V Terezíně byla od své rodiny oddělena, 
ale později, když byla přidělena do pokoje 28, který byl určen pro mla-
dé dívky, našla si tam přátele, především tři kamarádky, s kterými je 
doteď v kontaktu a navštěvují se. Tímto společným zážitkem navázaly 
přátelství na celý život. Dokonce nechala o životě v tomto pokoji se-
psat knihu s názvem Děvčata z pokoje 28. Anna Hanusová-Flachová 
tento teror přežila a měla obrovské štěstí, že její rodiče, bratr Michal 
a sestry Alice a Irena, s kterými se viděla až později po propuštění 
z Terezína v Brně, přežili. Irena se dokonce vrátila z Ravensbrücku.
Je těžké představit si celou tuto situaci, co Anna, její rodina a ostatní 
Židé protrpěli. Ale beseda s paní Hanusovou-Flachovou nám nabídla 
skvělé nahlédnutí do jejích vzpomínek, které byly chvilkami bolestivé, 
chvilkami, po tolika letech viděno očima malé dívky, i úsměvné.

Linda Procházková, 9. B, foto: archviv ZŠ Sokolovská

Před několika dny v jednom filmu zazněl vtip: Otázka: „Proč si praro-
diče tak dobře rozumí se svými vnoučaty?“ Odpověď: „Protože mají 
stejného nepřítele.“ Nechci zde rozebírat, nakolik je tato věta pravdivá. 
Ale určitě zobrazuje dva druhy vztahů. První vztah: malé děti versus 
rodiče. Druhý vztah: dospělé děti versus jejich (už starší) rodiče. Pro ka-
ždý z těch vztahů platí čtvrté přikázání desatera: Cti otce svého a matku 
svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh 
(Ex 20, 12). Základem tohoto přikázání je pravda o Božím otcovství, 
které je zdrojem otcovství lidského; v Božím otcovství má úcta k ro-
dičům svůj základ. Úcta dětí, nezletilých i dospělých, k vlastnímu otci 
i k vlastní matce pramení z přirozeného citu zrozeného z pouta, které 
je vzájemně spojuje. Úcta dětí vůči rodičům se projevuje opravdovou 
ochotou a poslušností. Ale projev oné úcty se během celého života dí-
těte mění. Jestli jde o nedospělé děti, tak můžeme přečíst v KKC: Po 
celou dobu, v níž dítě žije v domě svých rodičů, má vyhovět každé jejich 
žádosti, odůvodněné dobrem jeho vlastním nebo celé rodiny. Jsou-li však 
ve svědomí přesvědčeny, že je mravně špatné poslechnout daný rozkaz, 
ať v tom neposlechnou. Když jde o vztah dospělých dětí a rodičů, tak se 
něco mění: S plnoletostí přestává poslušnost dětí vůči rodičům, ale ne 
úcta, která jim přísluší vždycky. Ta má ve skutečnosti svůj kořen v báz-
ni Boží, v jednom z darů Ducha svatého. I když děti vyrostou, i nadále 
mají respektovat své rodiče. Čtvrté přikázání připomíná dětem, které 
dospěly, jejich odpovědnost vůči rodičům. Podle svých možností jim 
mají hmotně i morálně pomáhat v letech jejich stáří a v době nemoci, 
osamocení nebo nouze. 

Čtvrté Besedovali o Terezíně

Pracovníci Wellmezu

P. Lukasz Szendzielorz

Text a foto: -chal-

Text a foto ZŠ Oslavice, školní družina

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

v přírodním areálu

 Hraje • Šohajka
   • Vysočanka
      • Bobrůvanka
      • Muzikanti Ladislava Prudíka
 Pořadem provází Karel Hegner

Večer pokračuje tancem a veselicí
Občerstvení zajištěno!

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko

VSTUPNÉ 100,- Kč

4. ročník Heřmanické dechovky

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. 

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.

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.

Zhotovte fotosnímek výzdoby a pošlete na ic@mestovm.cz 
nebo předejte osobně na Turistickém informačním centru 
města Velké Meziříčí do 31. 8. 2012.

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 
ROZKVETLÉ MĚSTO  

Kategorie: 
▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
▶ květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice

Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města 
a jeho městských částí i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí. 

Máte zájem o zlepšení vzhledu města?

Líbí se vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno?

Zaujaly vás květinové výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů?

Pečujete o vzhled svého okna nebo předzahrádky?

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!                                       

Oslavy 140. výročí založení 
SDH Velká Bíteš
31. 8. - 1. 9. 2012
Více v příštích číslech VMska.

V průběhu EURA 2012 se moh-
li návštěvníci restaurace Jupiter 
zúčastnit soutěže o dres repre-
zentanta v kopané, Theodora 
Gebre Selassieho. Originální dres 
z utkání ČR – Polsko, získal Petr 
Bača z Velkého Meziříčí. Soutěže 
se zúčastnilo 84 soutěžících. Dres 

přivezl do Velkého Meziříčí Theo 
při své krátké zastávce na cestě 
do svého nového fotbalového 
působiště, týmu Werder Brémy. 
Vzhledem k nabitému programu 
provedl losování jeho otec.

-md-
Foto: archiv redakce

Dres Theodora Gebre 
Selassieho má majitele Když jsme na jaře roku 1958 ma-

turovali na někdejší čtyřleté Vyšší 
hospodářské škole (pozdější ná-
zev Střední ekonomická škola) 
Světlá ve Velkém Meziříčí, bylo 
nám pouhých 18 let. Vstupova-
li jsme s odhodláním do života, 
byť to byla doba ve zcela jiných 
poměrech a podmínkách, než je 
tomu nyní. Plynula léta – ve spo-
lečenských i osobních změnách, 
úspěších a radostech, ale též pro-
blémech či nesplněných přáních, 
tak jak tomu v lidském životě 
bývá. Podle svých možností a 
schopností jsme se snažili napl-
ňovat životní poslání, které nám 
bylo zde na světě osudově před-
určeno. Udržovali jsme navzájem 
mezi sebou kontakt a v pětiletých 
intervalech se pravidelně scháze-
li. Po padesáti letech to bylo 10. 5. 
2008 (tehdy jsme se setkali v po-
čtu 23 spolužáků). A 16. 9. 2010, 
když nám neúprosný čas odměřil 

70 let života, jsme se sešli znovu 
– tentokrát nás bylo 16. Přesně 
po 20 měsících, 16. 5. 2012, jsme 
uskutečnili další setkání v salon-
ku restaurace U Bílého koníčka 
ve Velkém Meziříčí. Dostavilo 
se nás zase šestnáct – tedy těsná 

nadpoloviční většina z tehdejších 
30 maturantů – přesně napůl 8 
žen a 8 mužů. Loni jsme ztratili 
dalšího, už sedmého spolužáka (4 
M a 3 Ž). Při dobrém obědě a pití 
(u většiny přítomných bez alko-
holu) jsme vzájemně podebato-

vali a s trochou nostalgie zavzpo-
mínali, jaký byl uplynulý život 
pro každého z nás. Už jsme ne-
plánovali vzdálenější budoucnost 
ani neprobírali pracovní témata, 
ale spíše osobní a rodinné záleži-
tosti (děti a ještě mladší genera-
ci), čím se nyní zabýváme – a vů-
bec jsme si nepřipadali jako staří, 
ač doba dávného mládí je nám 
už velmi vzdálená. Máme 72 let, 
ubyl elán a vitalita, přibyly vrásky 
dospělosti, optimismus nahra-
dily životní zkušenosti, nadhled 
i pokora a moudrost pokročilé-
ho věku. Nezbývá než doufat, že 
nám budou ještě dopřány další 
spokojené roky. A tak, když jsme 
se navečer rozcházeli, popřáli si 
navzájem relativně dobré zdraví, 
abychom se mohli příští rok zase 
sejít na dalším setkání už po 55 
letech od maturity.

Text: Alois Bradáč
Foto: Libor Smejkal

Dávní maturanti se po letech opět sešli

Oznámení občanům Velkého Meziříčí
Jistě jste si všimli, že v současné době probíhá 
demolice jedné z dominant města Velké Meziříčí – 
budovy bývalého domova důchodců na Hornoměst-
ské ulici.
Vzhledem k tomu, že v dohledné době budou od-
straněny i stavební prvky z ulice Skřivanova, tím 
jistě i přes veškeré naše snahy o co nejmenší obtí-
že dojde ke zvýšení prašnosti a omezení provozu. 
Z tohoto důvodu se hlavně občanům na této ulici 
jménem firmy Recydo Úlehla omlouvám.

Pavel David, stavbyvedoucí
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■ Kotel na uhlí Dakon URP-16, 
málo používaný; dále převo-
dovku Tatra 805 a nové poloo-
sy; převodovku na malotraktor 
z Garanta nebo z Čepela. Tel.: 
606 157 522.
■ Cirkulárku domácí výroby bez 
kolébky, plechový stůl, motor 
4 kW. Pěkná. Cena 5.500 Kč. Tel.: 
603 769 672.
■ Golfový kočár zn. Cavalletta 
po jednom dítěti, barva zeleno-
oranžová, polohovací záda. Cena 
dohodou. Tel.: 606 479 785.
■ Dívčí oblečení, letní, na 11 až 
16 let. Levně. Volejte večer. Tel.: 
732 908 611.
■ Kamna na pevné palivo FILEX 
typ F 1458 (Thorma Filakovo), 
původní cena 5.800 Kč nyní za 
polovinu. Použité jednu sezonu. 
Tel.: 605 086 068.
■ Kachlová kamna 8 let stará. 
Tel.: 603 415 432.

■ Hranoly – smrk, 4 ks 10/10 5 m, 
1 ks 10/10 4,5 m, 2 ks 12/10 5 m. 
Cena 1.700 Kč. Tel.: 737 139 503.

■ Obraceč sena 4rotorový, nese-
ný, záběr 6 m. Horala – obsah 25 
m3 + 18 m3. Obraceč slámy origi-
nál. Výfuk sena + roury. Tažený 
smyk + brány. Tel.: 607 299 168, 
566 544 576, nejlépe po 17. ho-
dině.
■ 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 2 ks psa-
cích stolů v délce 150 a 170 cm, 
šířka 75 cm připravené na po-
čítač. Je možné je kompletovat 
s vloženým rohem, pro jednání 
s klienty. Vše je v bílé barvě, la-
mino, zachovalé s kontejnerem 
na doklady + doplňky. Prodej z 
důvodu ukončení činnosti. Tel.: 
603 706 560.

■ 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 ječmen jarní. 
Dále konzumní brambory Adéla. 
Tel.: 607 299 168, 566 544 576, 
nejlépe po 17. hodině.

■ Malotraktor nebo frézu do-
mácí nebo tovární výroby. Mám 
zájem i o lištovou sekačku zn. MF 
70, VARI nebo REFORM. Platba 
hotově. Tel.: 739 704 374, e-mail: 
patamat75@email.cz
■ 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 nášiv-
ky, masky, vojenské čepice, bri-
gadýrky, staré fotografie vojáků, 
staré pivní lahve s nápisem atd., 
z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444.

■ Prodám   slunný byt 3+1 v OV 
na ulici Ke Třem křížům ve Vel-
kém Meziříčí – 1. NP zděné by-
tovky, po částečné rekonstrukci, 
s novými plastovými okny. U 
bytu je k dispozici i zahrádka o 
výměře 26 m2, sklep, komora, 

2  sušárny, kočárkárna. Byt má 
garáž, která je přímo v domě, 
prostorný balkon, zděnou kou-
plenu s vanou a samostatné WC. 
Celková plocha bytu bez garáže 
je 77,48 m2. Volný od srpna 2012. 
Cena dohodou. Tel.: 776 798 182.
■ Prodám  byt 2+1 ve Velké Bíteši
v OV, ve 2. patře panelového 
domu s výtahem. Plocha bytu je 
57 m2, balkon, sklepní kóje. Vol-
ný od 1. 10. 2012. Dům je zatep-
len s novými plastovými okny. 
RK nevolat. Tel.: 739 628 277. 
■ Prodáme patrový rodinný 
dům v obci Vídeň. Dvě samo-
statné bytové jednotky. Cena 
2.750.000 Kč. Tel.: 773 190 888.
■ Prodáme rodinný dům v lu-
krativním místě ve Velkém Me-
ziříčí 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.
■ Prodám byt 3+1 v OV ve 
Velkém Meziříčí. Více na tel.: 
732 848 492.
■ Prodám velmi pěkný RD 4+1 
s garáží, dílnou a zahradou v 
Tasově. Postaven v roce 1991, 
ZP 134  m2, CP 739 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) 
1 200 m2 v obci Kadolec u Kři-
žanova. Cena dohodou. Tel.: 
728 380 459.

■ Pronajmu prostorný slunný 
byt 3+1 s krásným výhledem na 
Velké Meziříčí, ulice Nad Tra-
tí. Balkon, garáž, sklep, skleník. 
Nájem 7.000 Kč měsíčně. Tel.: 
732 923 825.
■ Podnájem v soukromí, v Brně 
– Kr. Poli – blízko VUT poskyt-
nu dvěma studentkám – VŠ. Tel.: 
604 247 252.
■ 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 2+1 v rodin-
ném domě ve Velkém Meziříčí. 
Částečně zařízený. Dlouhodobě. 
Tel.: 603 990 823.

■ Koťata do dobrých rukou. Vo-
lejte večer. Tel.: 732 908 611.
■ Za odvoz studentský pokoj v 
zachovalém stavu spolu se šatní 
skříní v celkové dálce 4 m, výška 
2 m. Rychlé jednání z důvodu stě-
hování. Tel.: 603 706 560.

■ Pomohu s matematikou při 
přípravě na podzimní zkouš-
ky na SŠ, VŠ, VOŠ a ZŠ, a  to 
ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
734 599 064.

■ Hlídání dětí. Milí rodičové, 
mám pedagogické vzdělání s ně-
kolikaletou praxí v oboru. Touto 
cestou vám nabízím hlídání va-
šich dětí. Jsem schopna nabíd-
nout 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 dět-
mi a  podobných zájmů. SMS: 
736 473  671.

pRodáM - koUpíM - vyMěníM

Seznámení

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Prodám Pronajmu 

Plošná inzerce: 
1 cm2/24 kč nebo 26 kč

Soukromá řádková 
inzerce: Jedno vydání 
soukromého řádkového 

inzerátu do rubriky »Pro-
dám – koupím – vyměním« 

– 25 Kč, s rámečkem – 
35 Kč, s fotografií – 45 Kč. 

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

Nemáte čas na údržbu za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 
Nabízím kompletní sečení 
trávy. Tel.: 728 385 122.

Zdenky Vorlové 21 Velké Meziříčí
www.squashvm.cz 

tel.: 604 103 997
Novinky na squashi: 

● Life Table – 
– interaktivní dotykový stůl
● kulečník ● šipky ● fotbálek

Letní akce squash 
2+1 zdarma   

Zahrádka otevřena

V sobotu 30. června proběhl dru-
hý ročník testování kol u Squashe 
Velké Meziříčí. Testovala se tato 
kola: 
SUPERIOR:
RC TEAM ISSUE 16,5" 18,5" 
20 ,5" XF 950 8,5" F 50 16", 18", 20" 
RC TEAM 29 19" MODO 845w 
16"F 100 18,5" 929 21,5" 
GIANT: REIGN 1 MTCR COM-
POSITE 2 M/L 
LAPIERRE: ZESTY 314 M
Celá akce byla doplněna o soutěže 
pro děti, jízdu zručnosti na kole, 
in line dráhu pro děti a dospělé.
Počasí neodradilo správné cyklisty a i přes velké teplo si děti zasoutě-
žily a všichni zájemci mohli otestovat nová kola, které nabízí JK Cyklo. 
Před sluníčkem jsme se mohli ochladit v nových prostorách Happy 
squash clubu nebo posedět a odpočinout na zahrádce, která je sou-
částí squashe.
Všichni účastníci v soutěžích obdrželi za svoji bojovnost výhry, kte-
ré věnovali sponzoři celé akce: Vodafone, JK Cyklo Velké Meziříčí, 
Squash Velké Meziříčí, SŠŘS Velké Meziříčí, Vezeko, s. r. o., Labara 
Cables, s.r.o. Tímto děkujeme všem sponzorům za podporu.
Celou akci moderoval úspěšný a velmi oblíbený moderátor Hit rádia 
Vysočina Jirka Doležal a s ním se těšíme na příští již třetí ročník testo-
vání a soutěží. Za rok zase u squashe.
Informace o akcích, které na squashi probíhají lze zjistit na www.
squashvm.cz.                                                                                            -jh-

(článek je součástí placené inzerce)

Testovali kola u Squashe

MontáŽ ŽalUZie, Role-
ty sítě, pvC, koBeRCe.
CaHa tel.: 602 950 763.

O PRÁZDNINÁCH DOUČÍM  
FYZ & MAT  6.–9. tř. 

Připravím na úspěšný vstup do 1. roč. 
střední školy. Tel: 774 621 703

info: www.mat-fyz.cz

JOPP Automotive s.r.o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425
E-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive s.r.o. hledá vhodného 
kandidáta na následující pozici:

TECHNIK
Náplň práce:  ● obsluha 3D měřícího stroje
 ● tvorba výkresové dokumentace 
 v CAD PRO-E
Požadujeme:  ● SŠ nebo VŠ strojírenské vzdělání
 ● NJ nebo AJ na komunikativní úrovni –
  – NEZBYTNÉ (slovem i písmem), 
 oba jazyky výhodou
 ● zkušenosti s obsluhou 3D měřícího stroje
 ● zkušenosti s CAD PRO-E
 ● pečlivost, spolehlivost
Nabízíme:  ● adekvátní finanční ohodnocení
 ● zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
 ● firemní benefity
Nástup srpen 2012

VÝKLAD Z KARET 
Tel.: 603 184 919
www.gerda.cz

Zajistím péči o dítě ve Velkém 
Meziříčí a okolí. Mám VŠ vzdě-
lání pedagogického směru. 
Tel.: 776 598 282.

Nádražní 27,  594 01  Velké Meziříčí
přijme pracovníky  profese:

ELEKTROMONTÉR
Nástup možný ihned.

Požadujeme: vyhlášku č. 50/78 Sb.
Kontakt: ing. Josef Bednář – 777 567 060, Jiří Pól – 775 567 061

Vodoinstalace – topenářské, zednic-
ké, všeho druhu. Rekonstrukce byt. 
jader, koupelen, vč. dodání materi-
álu. Půjčov. lešení. Tel.: 606 157 522.

Příjem inzerce na adrese: velkomeziricsko@velkomezirisko.cz
Více na www.velkomeziricsko.cz, tel.: 566 782 009, 739 100 979

Od 1. 8. 2012  zveme 
všechny dámy, pány i děti 
do nového kadeřnictví na 
náměstí v Měříně. 
Nabízíme nové střihy, barvy 
i účesy, komfort, příjemné 
prostředí, příznivé ceny!

SALON BEAUTY

721 306 258, 608 269 862
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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

Vzpomínky

❧Kdo Tě měl rád, ví, co ztratil.
Kdo Tě znal, vzpomene.❧

Dne 23. července 2012 jsme si při-
pomněli 14. smutné výročí úmrtí 
paní 

Milady Motyčkové 
z Mostišť.

Stále vzpomínají dcery 
a synové s rodinami.

Taneční kurzy v Jupiter clubu jsou určeny přede-
vším pro dospívající mládež ve věku od 16 let. Nau-
číte se zde nejen základům společenského tance, ale 
též pravidla společenského chování, která nejednou 
v budoucnu uplatníte.
Kurz bude zahájen v pondělí 17. září 2012 a zakon-
čen v prosinci 2012. Přihlásit se můžete do 14. září 
2012. V rámci výuky kurzu proběhne 11 lekcí – 1× 
v týdnu (vždy v pondělí), Ples v bílém a závěrečná 
Barevná prodloužená.
Dnem výuky je pondělí a tančí se ve velkém sále 
Jupiter clubu. První kurz začíná v 17 hodin (Gym-
názium, Střední škola řemesel a služeb, ostatní), další 
2. kurz začíná v 19 hodin (Hotelová škola Světlá a 
Obchodní akademie, Střední škola řemesel a služeb, 
ostatní). Lektoři jsou z taneční školy  STARLET - 

Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod zajišťujeme z kvalitních nahrá-
vek z CD, o prodloužené se pak tančí za doprovo-
du živé hudby.  Cena kurzu činí 900 Kč. Můžete se 
přihlásit se třídou nebo i individuálně. Kurzovné 
zahrnuje všechny základní lekce, Ples v bílém a závě-
rečnou Barevnou prodlouženou. Platbu vyžadujeme 
v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo hromadně 
za celý ročník, školu. Každý účastník kurzu se pro-
kazuje na lekcích legitimací. Během kurzu nemohou 
žáci bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup je 
umožněn pouze ve společenském oděvu. 
Informace a přihlášky získáte na  program. oddělení 
Jupiter clubu tel.: 566 782 004, 566 782 005, otevřeno 
po–pá 8–16 h, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – ta-
neční.

taneční kURZy 2012

❧Kdo ho znal, vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.❧

Dne 23. července 2012 uplynulo 
7 let, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan 

Bohumil Mikišek 
ze Lhotek. 

S láskou a úctou 
vzpomíná rodina.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí vám opět v tomto 
roce nabízí Pohodové taneční pro dospělé.
Jde o taneční hodiny pro dospěláky, kteří v mládí 
chodili „za taneční“ nebo je zcela vynechali, a také 
pro tancechtivé, kteří doplňují své taneční umění a 
vzdělání. Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mír-
ně pokročilé všech věkových kategorií.
Přijměte pozvání do našich prostor velkého sálu Ju-
piter clubu s nabídkou výuky standardních, klasic-
kých, moderních a latino-párových tanců.

Výuku povede lektorka Vlasta Buryanová z Taneční 
školy STARLET Brno.
Nabízíme vám osm příjemných večerů, začínáme
v pondělí 8. října 2012 ve 21 hodin, končíme v pon-
dělí 26. listopadu 2012, v případě zájmu pokračuje-
me v kurzu pro pokročilé od ledna 2012. Uzávěrka 
přihlášek je 5. října 2012. Cena kurzu 1.600 Kč pro 
taneční pár. Přihlášky přijímá a bližší informace 
poskytuje od 20. srpna program. oddělení Jupiter 
clubu, tel.: 566 782 004-5, program@jupiterclub.cz.

Pohodové taneční pro dospělé

Kurz společenského chování a tance

www.knihovnavm.cz

vÝstavy

Vděčná matka

Výstava hasičů 
Sobota 1. září 2012 v 10 hodin 
slavnostní zahájení hasičské vý-
stavy v Městském muzeu, Ma-
sarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Pomoc v nouzi, naše poslání 
aneb Tradice zavazuje. Koná se 
ke 140. výročí založení SDH VB.
Výstava otevřena do 16 hodin.

letní festivaly
Dne 3. 8. 2012 se v obci Ruda 
mezi Velkým Meziříčím a Velkou 
Bíteší koná jubilejní 10. ročník 
tradičního jednodenního kultov-
ního hardcore-metalového fes-
tivalu Rudafest. V místním kul-
turním domě se představí pětice 
kapel z domácího, ale i vzdáleněj-
šího prostředí. Po loňském neú-
spěchu v podobě kapel ze zcela 
neznámých luhů a hájů, jsme se s 
ostatními pořadateli rozhodli le-
tošní jubilejní ročník nabídnout 
všem fanouškům kapely, 
které na Rudafestu zazna-
menaly největší úspěch a 
byly našim srdcím nej-
bližší. I z tohoto důvodu se tak 
objeví brněnská deathpopová 
banda CINZANA BIANCA. Jde 
o svěží kapelu překypující zdra-
vým nadhledem a prznící všech-
ny možné hudební žánry. Jistě 
vás strhne zběsilou pódiovou 
show. (http://bandzone.cz/cinza-
nabianca, https://www.facebook.
com/cinzana.bianca)
Jako první se z místních po ně-

kolikaleté pauze představí me-
talcoredeathová banda BAD 
VICTIM. Jsme moc rádi, že kluci 
účast přislíbili a na výročním 10. 
ročníku zahrají. Společně s námi 
a ostatními velkomeziříčskými 
kapelami totiž stáli u zrodu fes-
tivalu a jistě si oslavu společně s 
námi náležitě užijí. (http://band-
zone.cz/badvictim).
Další z domácí scény se předsta-
ví zkušení crossoveroví matadoři 
NONSENSE, což v překladu zna-

mená nesmysl. Ovšem dle mého 
názoru tahle kapela rozhodně 
smysl má (jestli nevěříte, přijďte 
se přesvědčit). Název vystihuje 
formu muziky, kterou kluci děla-
jí. Snaží se odbourat předsudky, 
spojit a stmelit zdánlivě nesluči-
telné hudební styly do přijatelné 
podoby. Písně vznikají živelně, 
převážně formou improvizací. 
(http://www.nonsense.cz/band). 

Po roční pauze opět přivítáme 
místní experimental ethnic coro-
vou stálici – kmen MAWATAKI. 
Po návratu Lojdy za mikrofon od 
téhle smečky můžeme očekávat 
novou krev v žilách a jistě živelný 
a energií napumpovaný koncert. 
Osvědčené vály kluci prostřídají s 
novým materiálem. 
(http://www.mawataki.com/).
Až ze Žatce k nám přijede hard-
coremetalcorová stálice Rudafes-
tu BEAUTIFUL CAFILLERY. 

Patří mezi špičku domácí 
HC scény. Zdejší prostře-
dí z minulosti velmi dob-
ře zná. V okolí Velkého 

Meziříčí odehrála nejeden pove-
dený koncert. (http://bandzone.
cz/beautifulcafillery, https://www.
facebook.com/pages/Beautiful-
-Cafillery/111814260344). 

Za pořadatele Stanislav Slezák

Rudafest podesáté!

Srdečně děkuji pořadatelům 
Traktorfestu Šeborov za peněžní 
dar pro mého syna. 

Poděkování

Mediálním partnerem akce 
je  týdeník Velkomeziříčsko.

❧Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází. 
Nejtěžší je však poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky, 
mnohdy i slza spadne. 
Láska k Tobě tatínku, 
nikdy neuvadne.❧

Dne 30. června jsem s rodinou 
navštívila Traktoršou v Šeboro-
vě a ztratila jsem tam digitální 
fotoaparát. Zjistila jsem to až ve 
středu 4. července, a tak jsem 
hledala nějaké kontakty. Jediný 
možný kontakt byl z plakátu, tak 
jsem zavolala na toto číslo panu 
Uchytilovi. K mému údivu se 
fotoaparát našel a já si ho druhý 
den jela do Šeborova vyzvednout. 
Byl absolutně v pořádku, SDHC 
karta taktéž. 
Velmi proto touto cestou děkuji 
jak panu 

Uchytilovi, tak pocti-

vému nálezci.
Jarmila Vaňkátová

Poděkování

Dne 2. srpna 2012 by oslavil své 
80. narozeniny pan

František Domanský.

Dne 19. října 2012 si připomene-
me 15. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka a děti s 
rodinami.

Dne 20. července 2012 jsme vzpomněli 3. smutné výročí úmrtí paní

Marie Šoukalové
ze Svařenova.

S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

❧Nic víc už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob, 
pomodlit, 
zažehnout svíčku 
a vzpomínat.❧

Dne 24. července 2012 jsme vzpomněli 2. smutné výročí našeho milé-
ho manžela, tatínka a dědečka, pana 

Jaroslava Pospíšila 
z Oslavice. 

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata. Chybíš nám.

Žák SOŠ J. Tiraye byl nominován 

Za vedení SOŠ Bc. Ludmila Pecinová

Žák SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš ze třetího ročníku maturitního oboru vzdělání 
mechanik seřizovač, Petr Dočkal, byl nominován na cenu Talent Vysočiny za 
výborné výsledky v technickém oboru. Z celkového počtu 157 návrhů nomi-
novala odborná komise pouze 92 žáků v 5 oborech: technickém, přírodověd-
ném, humanitním, uměleckém a sportovním. Ocenění pak bylo předáváno v 
Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou za přítomnosti MUDr. Jiřího Běhounka, 
hejtmana Kraje Vysočina, RNDr. Marie Kružíkové, radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství, Mgr. Jaromíra Brychty, místostarosty Žďáru nad Sáz. a dalších. 
Slavnostního aktu se zúčastnili také rodiče a zástupci škol. Vedení Střední od-
borné školy Jana Tiraye k tomuto ocenění Petrovi gratuluje a děkuje za vzor-
nou reprezentaci školy na veřejnosti. 

náZoR

Každý most musí mít alespoň 
dva základní konstrukční prvky. 
Je to mostovka, po které se jezdí, 
a nosníky, které nesou celé zatí-
žení mostu (vlastní váhu, váhu 
mostovky a užitečné zatížení). 
Kritizované tlusté neprůhledné 
betonové zábradlí totiž není ani 
tak zábradlím, ale jsou to právě ty 
hlavní (a jediné) železobetonové 
nosníky, které nesou celé zatížení 
zmíněného mostu. Konstruktér 

nechtěl snížit průtočnost řeky, 
která se tehdy často rozvodňova-
la, a tak umístil nosné prvky nad 
mostovku. Je pravda, že slouží 
zároveň jako zábradlí. Jakýmko-
liv zásahem do těchto nosníků by 
město získalo jistou raritu – tzv. 
„padací most“. V dobách mého 
dětství bývalo ve městě na kři-
žovatkách několik panoramatic-
kých zrcadel. Ty byly ale mno-
hem větší a bylo v nich tudíž něco 
vidět. V dnešní době by takové 
zrcadlo mohlo být podle mého 
názoru i během zimních měsíců 
vytápěné. 

Ilustrační foto: M. Strnadová
Jaromír Galle

Několik poznámek 
k mostu na 
Vrchovecké ulici
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HodnoCení fotBalU Žáků U15 v soUtěŽníM RočníkU 2011/2012 

SpSM žáci U15 jih
Umístění v sezoně 11/12: 13. mís-
to. Hlavní trenér: Libor Deket, 
asistenti trenéra: Jan Heto, trenér 
brankářů: Zdeněk Simandl ml.
Po zařazení do nejvyšší žákov-
ské soutěže SpSM stál před námi 
nelehký úkol a zároveň velká 
výzva. Do přípravy a celé sezo-
ny 2011/2012 starších žáků U15 
(ročník 1997) se zapojilo celkem 
18 hráčů. Z toho bylo 13 kmeno-
vých, 4 na střídavý start a  1 na 
hostování. Co se týče podmínek 
v klubu, naši mladíci trénovali 
3× týdne, 1× na přírodní trávě a 
2× jezdili do Jabloňova. Všech-
na mistrovská utkání se hrála 
na přírodní trávě. Tréninková 
morálka mužstva byla na velmi 
dobré úrovni, když se na trénin-
ku účastnilo minimálně 13 hráčů 
mužstva.
V podzimní části se nám moc 
nedařilo, mužstva dokázala jen 
dvakrát vyhrát a dvakrát remizo-
vat, ostatní utkání jsme prohráli. 
Historicky první výhra v této 

soutěži se nám povedla až doma 
v jedenáctém kole, kdy jsme po-
razili 4:0 Spartu Brno. Nehorším 
utkáním podzimní části byla pro-
hra doma se Zlínem 1:15.
Součástí zimní přípravy byly 
zimní halové turnaje. Naše muž-
stvo se zúčastnilo celkem čtyř 
halových turnajů, ve kterých se 
nám podařilo dvakrát vyhrát. 
Šlo o turnaje v Třebíči a hlavě 
v  domácím prostředí ve Vel-
kém Meziříčí, kde se zúčastnilo 
devět mužstev ze soutěže SpSM 
a  účastník Slovenské ligy ŠK 
SFM Senec.
Jarní část soutěže se nám podaři-
la. Mužstvo zvítězilo v šesti utká-
ních, z toho pětkrát na domácím 
hřišti. Historicky nejvyšší vítěz-
ství se podařilo našim hráčům 
doma, když porazili Líšeň 5:0. 
Cenná vítězství si připsali v utká-
ních s Hodonínem 2:1, Kroměří-
ží 2:0 a Havlíčkovým Brodem 3:0. 
Nejcennější vítězství si přivezli 
z Břeclavi, když v 5. minutě pro-
hrávali 2:0 a nakonec zvítězili 3:2. 

Nejhorší porážku jara naopak 
přivezli ze Slovácka 1:8.
Žáci odehráli 30 soutěžních kol, 
celkem na hřišti strávili 2 100 
minut. V týmu se vystřídalo cel-
kem 20 hráčů. Nejvíce minut na 
hřišti strávili: Lukáš Vokurka 2 
045 minut, Dominik Hibš 2 025, 
Tomáš Hamřík 1 852, Radim 
Liška 1840.
V sezoně 2012/2013 absolvoval 
tým celkem 110 tréninkových 
jednotek, přičemž nejlepší účast 
měli Lukáš Chalupa  93 %, Jakub 
Heto 92 % a Radim Liška 91 %.
Tým nastupoval nečastěji v tom-
to složení: Michal Kučera (Josef 
Bartošek) – Jan Heto, Tomáš 
Hamřík, Radek Hlávka, Domi-
nik Hibš – Lukáš Chalupa, Lukáš 
Vokurka, David Karmazín (Pat-
rik Liška), Radim Liška a Daniel 
Krčál.
Nejlepším střelcem našeho týmu 
se stal Radim Liška, který se tre-
fil celkem 21×, o další branky se 
postarali Daniel Krčál 10×, Lu-
káš Vokurka a Dominik Hibš 2×, 

Daniel Staněk, Pavel Těšík a Da-
niel Uhlíř 1× a jedna branka byla 
vlastní.
1. Slovácko 30 24 3 3 104:27 75
2. Jihlava 30 23 3 4 123:27 72
3. Brno 30 22 5 3 127:27 71
4. Zlín 30 22 4 4 133:42 70
5. Prostějov 30 18 4 8 69:48 58
6. Hodonín 30 16 2 12 72:50 50
7. Havl. Brod 30 12 6 12 45:65 42
8. Kroměříž 30 11 6 13 46:48 39
9. Přerov 30 11 4 15 44:61 37
10. Sparta Brno 30 11 3 16 49:67 36
11. Znojmo 30 9 5 16 42:81 32
12. Břeclav 30 9 2 19 53:98 29
13. Vel. Meziříčí 30 8 3 19 39:85 27
14. Vyškov 30 8 2 20 28:62 26
15. Třebíč 30 5 2 23 27:119 17
16. Líšeň 30 4 0 26 31:125 12

Zařazením do soutěže Sportov-
ních středisek mládeže se nám 
otevřela cesta změřit síly s nej-
lepšími týmy na jižní Moravě. 
Tým v této sezoně střídal dobré 
výkony s horšími. Byla utkání, 
kdy se nám dařilo i nedařilo, ale 
mužstvo dokázalo, že má dobré-
hráče a že zařazení do této sou-
těže si váží. Děkuji všem hráčům 
za výbornou docházku a přístup 
v tréninkovým jednotkám i mis-
trovským utkáním.
Poděkovat bych chtěl také svému 

asistentovi Janu Hetovi, který se 
mnou působil dva roky jako asi-
stent a byl pro mě i mužstvo vel-
kým přínosem. Chci mu popřát 
v nové funkci hlavního trenéra 
u  mladšího dorostu, ať se mu 
daří. V neposlední řadě děkuji 
celému výboru a městu za pod-
poru klubu FC Velké Meziříčí, 
všem sponzorům klubu, také 
rodičům, dědečkům a babičkám, 

kteří nám po celou sezonu fandili 
a věřili nám.
Cíl do dalších sezon je jasný: 
Vychovávat fotbalové talenty 
v našem klubu, připravit je na 
náročné soutěže mládeže, dále 
aby jednou nastoupili v prvním 
mužstvu v klubu nebo ve vyšších 
soutěžích a dobře reprezentovali 
mateřský klub.

-dek-, foto: archiv FC VM

Letní sezonu jsme začali 15. 7. 2011. 
Trénovali jsme 2× týdně a zaměřo-
vali jsme se hlavně na rychlostní vy-
trvalost s míčem. Během přípravy 
jsme absolvovali 3 přátelská utkání 
s Dobronínem, Janovicemi (1:1) 
a Okříškami (2:0). Tréninková do-
cházka byla v letní přípravě velmi 
dobrá. Zkoušeli jsme hráče z doros-
tu, kteří vyšli minulou sezonu a hrá-
če ze širšího kádru A týmu.
Po podzimu jsme čekali lepší 
umístění. Ve čtyřech zápasech 
jsme se propadli po herní stránce, 
kdy nás soupeř naprosto přehrá-
val. S výpomocí z A týmu jsme 
dokázali hrát vyrovnané partie. 
Podzimní část jsme ukončili na 
nelichotivém 12. místě s 12 body 
(3 výhry, 3 remízy a 7 proher, skó-
re 22:29). Na gólech se podíleli: 8× 
Ďurica, 5× Beran, 3× Malec, 2× 

Souček, Halámek, 1× M.  Polák, 
Liška, Bouček, O. Mucha.
Zimní přípravu jsme absolvovali 
na umělé trávě 2× týdně. V pod-
zimní části nás opustil Ladislav 
Střecha, který odešel na hostování 
do Velké Bíteše (krajský přebor). 
V zimní přípravě jsme se zamě-
řovali na dlouhodobou vytrvalost, 
střednědobou vytrvalost a rych-
lostní vytrvalost (70 % s míčem 
a 30 % bez míče). Následně jsme 
šli do rychlosti. Odehráli jsme 7 
přátelských utkání, která se neje-
vila vůbec špatně, hlavně po herní 
stránce (4 výhry a 3 prohry, skóre 
25:11). Na gólech se podíleli: 9× 
Beran, 8× Liška, 4× L. Smejkal, 3× 
M. Polák, 1× Polanský.
Do jarní části jsme vstoupili bez 
několika hráčů, kteří svým tris-
tním přístupem k fotbalu před-

časně ukončili rozjetou sezonu. 
V záchranářském boji jsme mu-
seli sbírat body hned na začátku. 
Kvůli hráčské absenci nás museli 
doplňovat skoro každý zápas hráči 
A týmu a starší dorostenci. Sezo-

nu jsme ukončili na předposled-
ním 13. místě s 30 body. Na jaře 
jsme uhráli 6 výher a 7 proher, 
skóre 21:24. Na gólech se podíle-
li: 7× Beran, 2× Liška, M. Polák, 
Krejčí, 1× A. Pól, Štefka, P. Mucha, 

Dufek, Bouček, Görner, Halámek.
Největší dopad na celou sezo-
nu měla špatná tréninková do-
cházka, která ve většině případů 
nedosahovala ani na okresní 
přebor. Někteří mladí hráči mě 
zklamali, protože nedávali fot-
balu to, co jsem si představoval. 
Pokud další generace nezačnou 
na sobě pracovat hlavně po etické 
a morální stránce, tak v pozdější 
době můžou kluby tvrdě narazit!
Chtěl bych moc poděkovat hráčům 
A týmu a starším dorostencům, 
kteří nás nenechali na holičkách 
a  pomohli nám k naší záchraně, 
která byla nesmírně těžká.
Kompletní tabulka střelců:
1. Vlastimil Beran 12
2. Milan Ďurica   7
3. Michael Polák   4
4.–6. Lukáš Liška   3

4.–6. Tomáš Malec   3
4.–6. Lukáš Halámek   3
7.–8. Jaroslav Krejčí   2
7.–8. Michael Bouček   2
9.–15. Stanislav Štefka   1
9.–15. Milan Souček   1
9.–15. Aleš Pól   1
9.–15. Jaroslav Dufek   1
9.–15. Radek Görner   1
9.–15. Patrik Mucha   1
9.–15. Ondřej Mucha   1

1. Náměšť n. O. 26 19 4 3 83:35 61
2. Křoví 26 14 4 8 65:55 46
3. Žďár n. S. B 26 13 4 9 54:43 43
4. Štěpánov 26 13 2 11 37:47 41
5. Rantířov 26 11 7 8 50:40 40
6. Kouty 26 11 6 9 56:45 39
7. Budišov 26 11 5 10 55:52 38
8. Herálec 26 12 0 14 65:73 36
9. Rapotice 26  9 6 11 65:57 33
10. Třešť 26  9 5 12 42:53 32
11. Třebíč B 26  9 5 12 52:65 32
12. Stonařov 26  9 4 13 50:53 31
13. V. Meziříčí B 26  9 3 14 43:53 30
14. Bohdalov 26  4 3 19 25:71 15 

HodnoCení fotBalU MUŽů 1. a tř. sk. B v soUtěŽníM RočníkU 2011/2012

Text a foto: Libor Smejkal ml.

Další letošní soutěžní klání vy-
znavačů cechu sv. Petra se usku-
tečnilo v sobotu 7. července na 
rybníku Zvonďáku za humny 
obce Jívoví.
Za slunečného počasí – či spí-
še za nepříjemného vedra – tu 
spolu zápolili rybáři z širokého 
okolí; nejvíce jich dorazilo z VM, 
ovšem na startu se objevili i pro-
fesionálové z Kroměřížska, kteří 
v  konečném hodnocení obsadili 
tři čelní pozice.
Lovenými rybami byli kapři, líni, 
karasi a plotice. Samozřejmostí 
se stalo moc dobré jedlé i pitné 
občerstvení. V tom parnu ani ne-
mohlo být divu, že někteří účast-
níci se brzy ocitli takříkajíc pod 
parou a že namísto velkých ryb 
chytili spíše velkou opici.
Záštitu nad touto akcí převza-
li starosta obce Jívoví M. Holán 
a  místostarostka J. Horká; hlav-

ními pořadateli byli nájemce 
rybníka Jaroslav „Zvonda“ Horký 
a Stanislav Dočkal z VM.
Konečné výsledky: 1. p. Skope-
ček 448 cm ryb; 2. p. Herman 
446 cm a 3. p. Poloník 344 cm.
Největší rybu ulovil Pavel Pso-
hlavec st., a sice kapra šupiná-
če 60  cm dlouhého. Nejstarším 
účastníkem závodů byl pan Sta-
nislav Dočkal z VM (* 1930).
Vedle věcných cen úspěšným 
lovcům byla celkovému vítězi 
předána navíc také putovní cena 
– rybářská supererotická vod-
ní víla Zvonděna, kterou mnozí 
omylem považovali za mořskou 
pannu, ačkoliv šlo jen o takovou 
rybniční necudu a nestydu. Jako 
ostatně každá žena, měla i tato 
potrhlá rusalka svou druhou 
tvář; z opačné strany totiž cenil 
zuby „velký bílý“ žralok lidožravý 
Carcharodon carcharias.

Rozhodčími se stali J. Šabac-
ký, jenž navíc po skončení akce 
zahrál domácím i hostům moc 
pěkně na harmoniku, a jedna 
přísná, ale zato navýsost spra-
vedlivá paní, která se všem vryla 
do paměti jako ten (či vlastně ta) 
nejlepší sudí, jakého (jakou) kdy 
poznali. Asi tak něco jako je paní 
Dagmar Damková ve fotbale.
Sponzoři a dárci věcných cen: 
Autocolor Třebíčská VM/p. Šou-
kal, Paramont VM/p. Fejt, stánek 
uzenářských specialit u Autoco-
loru, pivnice Na Lipnici/Dana 
Zemanová, hostinec U Kozů/
Milada Pazderová, truhlářství 
Doména/Stanislav Dočkal, Fran-
tišek „Iša“ Krejčí (kamionová 
doprava), P. Psohlavec, V. Pařil 
a obec Jívoví.
Mediálním partnerem akce se 
stal týdeník Velkomeziříčsko.

-vp-

V Jívoví proběhly rybářské závody

Zdejší hasiči bojovali v Rakousku
Kdo nezažil závody rakouských 
dobrovolných hasičů, neví, co je 
pořádná soutěž. Své síly zde měří 
stovky hasičských družstev v 10 
startovních drahách vedle sebe.
Rok, co rok vyjíždějí velkomezi-
říčští hasiči k našim sousedům 
do Rakouska závodit v klasických 
disciplínách CTIF a ve štafetě 8 × 
50 metrů. 
Ve dnech 29.–30. 6. nás očeká-
val Oberpullendorf, který je od 
Velkého Meziříčí vzdálen asi 
270 km. Letošní rok byl zvláštní 
i tím, že do Rakouska jela hned 
dvě družstva. Ženy, které útok 
CTIF běhají téměř 5 let, a nováčci 
muži, kteří tuto disciplínu běhají 
teprve rok, ale na českých soutě-
žích obsazují medailové pozice. 
V Oberpullendorfu jsme se uby-
tovali ve stanovém městečku. Po-
řadí se zde neurčuje, a tak stačilo 
vystát frontu přihlašujících se 
družstev. 
Závody začaly. Muži malé zdr-
žení na sacím zařízení dohnali 
kvalitní prací na útočných prou-
dech. Čas 44:20 jim stačil zatím 
na druhou pozici. Později se uká-
zalo, že dostali ještě 10 trestných 
bodů. Muži šli na štafetu a ženy 
rozběhly svůj útok. Vše nasvěd-
čovalo krásnému útoku. Bohužel 

se zde prokázalo to, že nebyl žád-
ný trénink, a tak ženy nevěděly, 
co materiál dokáže. Při vázání 
lanek se rozpojilo sací vedení, 
které bylo tou dobou ve vzduchu 
a bylo štěstí, že nikoho nezranilo. 
Pohotový reflex strojnice a rych-
lé sešroubování zpět nás už ale 
nezachránily. Čas 64:40 nepatří 
k našim oblíbeným a připomněl 
nám časy, se kterými jsme začí-
nali před několika lety. Notabe-
ne ještě po přidání 10 trestných 
bodů.
Štafety 8 × 50 metrů v Rakousku 
jsou vždy něčím překvapivé. Ten-
to rok nás štafeta překvapila tím, 
že její začátek byl z kopce a ko-
nec do kopce. Soutěžila naráz tři 
družstva. Kluci bravurně rozběh-
li svoji štafetu a čas 53:37 je po-
řád držel na stříbrné pozici. Ženy 
předvedly parádní běh v podobě 
59:69 a jejich umístění bylo neče-
kaně na bronzové pozici. Pořád 
ale ještě nebylo vyhráno. Naše 
kategorie ‚zahraniční hosté‘ měla 
11 soutěžních družstev a rozhod-
ně většina jich běžela až v sobotu. 
Naše pořadí tím pádem bylo ještě 
ve hvězdách.
Po náročném dni jsme si za 
zásluhy udělali parádní večer 
a  spřátelili se s několika zahra-

ničními družstvy. Pár z nich jich 
chce přijet na naše závody do 
České republiky a změřit síly jak 
v disciplínách CTIF, tak i v klasic-
kém požárním útoku, který je pro 
ně úplně cizí. 
Časně ráno po snídani jsme za-
vítali do místního aquaparku 
a strávili zde báječný zbytek dne. 
Odpoledne jsme šli na oběd v po-
době obrovských řízků a pořádně 
chlazeného pití. Výsledková listi-
na nám posléze potvrdila to, čeho 
jsme se báli. Naši větší soupeři 
opravdu bojovali až v sobotu. 
Muži se tak přesunuli na 5. místo 
a ženy na 7. místo. Poučili jsme se 
ze svých chyb a máme ještě pořád 
co dohánět. 
Složení družstva žen: Monika 
Bernatová, Radka Křikavová, 
Vendula Bartečková, Štěpánka 
Kališová, Lucie Sedláková, Moni-
ka Konečná, Jana Kratochvílová, 
Šárka Lázničková, Michaela Ber-
natová.
Složení družstva mužů: Stani-
slav Kratochvíl st., Dominik Pla-
šil, Tomáš Raba, Marek Chlubna, 
Pavel Rajm, Radek Švihálek, Sta-
nislav Kratochvíl ml., Tomáš Mi-
kišek, Ondřej Zima.
Trenér týmů: Stanislav Krato-
chvíl st. -mb-

EXTRALIGA ČR V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Lavičky – v neděli 29. července 2012 
od 9:15, areál u dálnice
V sobotu večer od 20:00 hraje DJ Bond. 
Soutěží nejlepší týmy mužů a žen z České republiky!
www.sdhlavicky.com, tel.: 731 537 185

Večerní volejbalový turnaj
4. srpna 2012 v Měříně 
Začátek 16:00, finále 24:00, hřiště za ZŠ
Občerstvení zajištěno
www.facebook.com/volejbal.merin
volejbal@merin.info
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Jezdecký den ve Stránecké Zhoři

28. července 2012 
Program: 10.00 začátek první skokové soutěže
1. Parkur st. 70–80 cm
2. Parkur st. 80–90 cm
3. Parkur st. 100–100 cm
4. Parkur st. 110–120 cm
5. Soutěž židličková, vozatajský parkur, přehlídka chladno-
krevných koní
6. Barell-race – jízda na rychlost mezi sudy pro všechny hor-
semany.
7. Parkur bez koní – soutěž pro diváky o hodnotné ceny

Odpolední posezení a večerní párty s živou hudbou.

Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat přihlášky na telefon-
ní číslo: 732 277 101, e-mail: jsgranus@seznam.cz, jezdecké 
závody jsou bez licencí, otevřené pro všechny věkové katego-
rie jezdců i různá plemena koní, pro umístěné jsou připrave-
ny hodnotné ceny a poháry do soutěží.

Rozpis závodů najdete na www.jsgranus.estranky.cz

Prvního července dorazila do 
Velkého Meziříčí skvělá zpráva. 
Na akademickém mistrovství 
světa v brazilském Blumenau 
vybojovali čeští házenkáři zlatou 
medaili.
Členem výběru zkušeného trené-
ra Jiřího Míky byl hráč Velkého 
Meziříčí Vítězslav Večeřa, který 

již dva roky hostuje v extraligo-
vém klubu KP Brno. Nominaci 
si zasloužil po letošní velmi vy-
dařené sezoně, kdy jako levoruká 
spojka nastřílel v nejvyšší soutěži 
Tipgames extralize 121 branek. 
Tím se zařadil mezi nejlepší střel-
ce soutěže, a dostal se tak do hle-
dáčku reprezentačního kouče.
Turnaj začal 25. 6. a byl rozloso-
ván do dvou skupin po pěti tý-
mech. Naše reprezentační druž-
stvo se utkalo postupně s týmy 
Mexika, Kuvajtu, Polska a Jižní 
Koreje.
Týmy Mexika a Kuvajtu náš výběr 
snadno přehrál. V třetím utkání 
sehrál náš výběr zápas proti favo-
ritu turnaje Polsku. Proti silnému 
soupeři nastoupili naši hráči sil-
ně namotivováni, bohužel kvůli 
neproměněným šancím a dvě-
ma zraněným klíčovým hráčům 
podlehli polskému výběru o tři 
branky. Rozhodující zápas o po-
stup ze základní skupiny s Jižní 
Koreou byl pro naše hráče vel-
mi těžký. Soupeř se prezentoval 
vysunutou a agresivní obranou 

až na 15 metrech, a tím působil 
našemu družstvu velké potíže. 
Zápas byl velmi vyrovnaný. Až 
10 minut před koncem soupeři, 
vlivem velmi náročné obrany, za-
čaly docházet síly a čeští házen-
káři toho dokázali využít a do-
táhli utkání do vítězného konce. 
Postup do semifinále z druhého 
místa v základní skupině byl tedy 
zpečetěn.
V semifinále na sebe narazily 
reprezentační celky Portugalsko 
– Polsko a Brazílie – Česká re-
publika. Brazilci byli velmi dobří 
v individuálních činnostech, ale 
jako celek nepůsobili týmově. Zá-
pas s Brazílií měl vyrovnaný pou-
ze první poločas. Ve druhém děj-
ství se vydařil úvod a o postupu 
do finále tak již nebylo pochyb.
Ve finále se utkal náš výběr s tý-
mem Portugalska, který překva-
pivě zdolal favority z Polska nej-
těsnějším rozdílem.
Finálový zápas se od úvodu vyví-
jel v náš prospěch, a to především 
díky vynikajícímu výkonu bran-
káře Petržely, který obdržel první 

branku až v 11. minutě. Náš tým 
předváděl kolektivní výkon pod-
pořený mimořádnou bojovností 
a nasazením. Odměnou bylo de-
setibrankové vítězství ve finálo-
vém utkání!
Hned po finále si užili hráči vy-
hlášení výsledků a předání zla-
tých medailí. Odměnou byl výlet 
k Atlantickému oceánu a poté 
následoval návrat domů.
Tento úspěch je pro českou háze-
nou mimořádný. Zlatou medaili 
z akademického šampionátu se 
podařilo získat poprvé v historii. 
Navíc nás může těšit, že u tohoto 
úspěchu byl odchovanec velko-
meziříčské házené!
Výsledky českého výběru:
utkání v základní skupině
ČR – Mexiko 38:20 (17:10)
ČR – Kuvajt 43:18 (19:8)
ČŘ – Polsko 21:24 (7:12)
ČŘ – Jižní Korea 41:32 (18:18)
semifinále
ČR – Brazílie 36:30 (18:15)
finále
ČR – Portugalsko 34: 24 (16:9)

-šid-
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Velkomeziříčské hasičky jsou přebornice kraje
Dne 14. 7. v ranních hodinách 
odjelo družstvo žen z Velkého 
Meziříčí do Havlíčkova Brodu 
na krajskou soutěž, kam jely bo-
jovat za okres Žďár nad Sázavou. 
Z mužů jel náš okres reprezento-
vat tým z Radostína nad Oslavou 
a ze Lhotek Sport.
Na této soutěži bojovalo 10 muž-
ských družstev a 5 ženských 
družstev, která reprezentují svůj 
okres. Celkoví vítězové obou ka-
tegorií budou reprezentovat Kraj 
Vysočina na mistrovství České 
republiky.
Po prezenci a nástupu následova-
la disciplína sto metrů překážek, 
ve kterých zrovna nevynikáme, 
ale pořád si udržujeme dobré 
časy. Ve třech drahách běželi 
vždy dva muži a jedna žena. Po-
vrch nebyl sice tartanový, ale i na 
škváře se daly zaběhnout výbor-
né časy.
Nejlepší čas Velkého Meziříčí 
20:10 zaběhla Monika Koneč-
ná ve svém druhém pokusu. 

Mezi další počítané časy patří 
čas Michaely Bernatové, 21:34, 
Šárky Lázničkové 21:80, Radky 
Křikavové 21:98, Petry Žejškové 
23:47 a Lucie Sedlákové 26:34. 
Většině žen se povedlo tyto časy 
zaběhnout až ve druhém poku-
su. Nesmíme opomenout naše 
muže ze Lhotek Sport, respek-
tive jejich nejlepšího stovkaře 
Jaroslava Konečného, který díky 
svému času 17:31 stál na 3., tudíž 
bronzovém stupínku pomyslné 
bedny.
Po nachystání disciplíny štafety 
4× 100 metrů začaly první roz-
běhy. Běželo vždy družstvo žen 
a mužů současně. Muži mají 
překážky v podobě domečku se 
žebříkem, bariéru, hadice a hasicí 
přístroj. Ženy mají na první stov-
ce okno, následuje bariéra, hadi-
ce a hasicí přístroj. Ženy z Velké-
ho Meziříčí zaběhly první štafetu 
s časem 78:35 a byly rozhodnuté 
ji ještě v druhém pokusu vylepšit. 
Druhá štafeta vyšla a čas 72:41 už 

se nám líbil více. Nutno podotk-
nout, že SDH Lhotky Sport zabě-
hl mezi muži nejrychlejší štafetu 
s časem 62:84 a právem mu patří 
první místo. Mužům z Radostína 
nad Oslavou už se tolik nevedlo. 
Po první diskvalifikované štafetě 
zaběhli druhou s časem 65:32 a 
byli zatím na 7. místě.
Po štafetách se četa rozhodčích 
přesunula k hodnocení králov-
ské disciplíny požárního útoku, 
který je na krajském kole jiný, 
než na jaký je spousta týmů ze 
závodů žďárské ligy zvyklá. Stroj 
se startuje až za běhu, běží se 
na široké hadice a s přetlako-
vým ventilem, který omezuje 
tlak v hadicovém vedení, aby 
byly výkony strojů jednotlivých 
družstev vyrovnány. Proudařům 
nestačí jen vyrazit ocelový vá-
lec z terče, ale je potřeba za co 
nejkratší dobu nastříkat 10 litrů 
vody do nádržky.
První šly na řadu týmy mužů. Ra-
dostín nad Oslavou zaběhl sice 

krásný útok na nástřikové terče 
s časem 34,18, ale nestačilo to 
na lepší než 8. místo. Družstvo 
Lhotky Sport mělo svůj útok roz-
běhnutý na medailové pozice. Bo-
hužel rozpojené béčkové hadice 
způsobily značnou ztrátu, a  tak 
se muži museli spokojit s časem 
48:42, který stačil na 9. místo. Úto-
ky žen rozběhlo družstvo Zajíč-
kova, které si zatím drželo zlatou 
pozici. Bohužel, útok nezaběhly 
podle svých představ. Následova-
lo družstvo z České Bělé a Dolní 
Cerekve. Pořád to byly časy, kte-
ré ženy z Velkého Meziříčí byly 
schopny překonat. Jejich útok byl 
opravdu nejlepší a s časem 31:44 
si s jásotem odvezly krásný pohár 
za první místo v požárním útoku. 
Všem překvapením ještě nebyl 
konec. Následovalo vyhlášení, kde 
jsme zjistily, že jsme na krásném 
stříbrném místě. S poháry, medai-
lemi a věcnými cenami jsme byly 
maximálně spokojeny. Družstvo 
z Radostna nad Oslavou odjíždě-

lo s 10. místem a muži ze Lhotek 
Sport s krásným 4. místem. Bohu-
žel, nebýt smolného útoku, mohli 
kluci zářit na zlaté pozici.
Kraj Vysočina bude 1. září v Uher-

ském Hradišti reprezentovat druž-
stvo mužů z Olešné a družstvo žen 
ze Zajíčkova. Všem přejeme hod-
ně štěstí a ať jim to dobře běhá. 

V Radešíně se od středy 27. 6. konalo v pořadí již třetí 
mistrovství ČR v balonovém létání. Organizace mis-
trovství se letos ujal klub Ultimate Ballooning v čele 
s Tomášem Horou a Martinem Koupou. Celkem sou-
těžilo 14 posádek, z nichž nejmladším účastníkům 
bylo 21 let. Letos se mistrovství ČR zúčastnila i jedna 
zahraniční posádka, která dorazila až ze Španělska.
Mistrovství počasí opravdu přálo a letělo se celkem 
šest závodů ze sedmi. Pouze v pátek ráno byl let pro 
nepřízeň počasí letovým ředitelem Zoltánem Pálhe-
gyim zrušen. Celkem soutěžní posádky absolvovaly 
21 disciplín.
V celkovém pořadí se na 1. místě umístil Michael Su-
chý, již posedmé. Pro druhé místo si dolétl Petr Kubí-
ček. Na třetím místě skončil Pavel Kostrhun. 1. místo 
v kategorii juniorů do 28 let obhájil Adam Škorpík, 
současný mistr Srbska. Nejmladší tým závodu obsa-
dil celkem 9. místo a 3. místo v kategorii juniorů.
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Balonové mistrovství ČR proběhlo na Žďársku Rozhodčí Rosický končí
Čas je neúprosný, a tak se se 
svojí rozhodcovskou činností 
rozloučil i jeden z nejstar-
ších fotbalových rozhodčích 
okresu Žďár nad Sázavou Josef 
Rosický. Za 33 let odřídil více 
jak 2 000 utkání, mistrovských, 
pohárových, přátelských i tur-
najových. 

V roce 1979 začal v nejnižších 
soutěžích okresu, postupně 
však došel až k divizním utká-
ním na Moravě. Stal se také 
delegátem jak ČMFS, teď ještě 
působí coby delegát KFS Vyso-
činy.
Na turnaji okresních rozhod-
čích 26. 6. v Rantířově mu za 
třiatřicetiletou dobu strávenou 
na hřištích celé Moravy podě-
koval za OFS Žďár nad Sázavou 
předseda komise rozhodčích 

Josef Bajer a předal mu upo-
mínkovou plaketu. Dalšího 
ocenění se jubilantovi dostalo 
2. července na losovacím aktivu 
KFS Vysočiny z rukou předsedy 
KFS Miroslava Vrzáčka v podo-
bě plakety „Osobnost fotbalu 
KFS Vysočina“ za mimořád-
ný přínos fotbalu na Vysočině 
a  také upomínkového skleně-
ného míče k 65. narozeninám 
z rukou zastupujícího předsedy 
OFS Žďár nad Sázavou Ladi-
slava Harvánka. Josef Rosický 
komentoval svoji éru slovy kla-
sika: „Bylo to pěkné a bylo toho 
dost!“
Rosičtí však pokračují dál, syn 
Pavel v I. A třídě a vnuk Jakub 
v I. B třídě krajských soutěží 
Vysočiny. Ať tedy nesou roz-
hodcovskou štafetu dál a stejně 
úspěšně. Házenkář Večeřa je mistr světa

Vítězslav Večeřa. 
Foto: Jiří Michlíček
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