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21. srpna 2013.
Uzávěrka je v pátek 16. srpna 2013 ve 12 hodin. 

Od 4. září vycházíme opět pravidelně v obvyklém tý-
denním intervalu. 

VíkendoVá nabídka
■ Vernisáž ke 120. výročí založení muzea 

■ Velkomeziříčské kulturní léto 

■Heřmanická dechovka
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Vizualizace nového památníku sv. Zdislavy, který by měl být slavnostně odhalen
v roce 2015. Uprostřed bude stát socha světice. Foto: web. stránky FÚ Křižanov  

Stavbu památníku svaté Zdislavy podpořil i kraj

Na úpravně vody Mostiště probíhá v současné době její celková 
rekonstrukce a doplnění technologické linky. Stavební práce na celém 
projektu s názvem „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě 
jihozápadní Moravy region Žďársko“ byly zahájeny v březnu 2013. 
Projekt řeší především doplnění technologie a rekonstrukci úpravny 
vody Mostiště a dále se realizuje i dílčí rekonstrukce vodovodního 
přivaděče ÚV Mostiště - ČS Ovčírna. Dokončení stavby je plánováno 
na konec dubna 2014 s náklady 435 milionů Kč. 

Cílem projektu je zajistit na úpravně vody Mostiště kvalitu vyrobené pitné 
vody v průběhu celého roku ve vazbě na měnící se kvalitu surové vody 
v údolní nádrži Mostiště, a to cestou doplnění odpovídajících technologic-
kých prvků a dezinfekce vody. Vlastníkem a investorem je Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko. Úpravna vody Mostiště je jedním z klíčových zdrojů 
Vodárenské soustavy jihozápadní Moravy. Tato vodárenská soustava má 

jednoho provozovatele, a to Vodárenskou akciovou společnost, a. s., která 
provozuje tuto soustavu na základě nájemních a provozních smluv. Vodou 
z úpravny vody Mostiště je zásobováno cca 80 tis. obyvatel v okrese Žďár 
nad Sázavou a Třebíč. Po provedení rekonstrukce ÚV Mostiště bude ma-
ximální výkon technologické linky úpravny vody 220 l/s - surová voda, 
200 l/s - výroba upravené vody. Po skončení rekonstrukce úpravny vody 
Mostiště se bude technologická linka úpravny vody skládat z následujících 
částí: • vícezonální odběr vody z vodárenské nádrže Mostiště • provzduš-
nění vody • dávkování chemikálií (manganistan draselný, vápenný hydrát, 
koagulant - síran železitý, organický flokulant) • reakční nádrž pro oxidaci 
manganu • koagulace se separací na flotaci a následně pískových filtrech • 
dávkování ozonu a filtrace přes granulované aktivní uhlí • stabilizace vody 
(dávkování vápenného hydrátu a oxidu uhličitého) • dezinfekce vody (UV 
záření, oxid chloričitý, chlor) • kalové hospodářství (flotace a šnekový lis). 
Dále se zvětšuje akumulace vyrobené vody. Rekonstruovat se bude kom-

plexně stavební, strojně–technologická i elektro část úpravny vody. Nově 
se zřizuje automatický systém řízení a monitoring jakosti vody v průběhu 
úpravy. Součástí projektu je i rekonstrukce výtlačného řadu z ÚV Mostiště 
do vodojemu Vídeň, včetně rekonstrukce vodojemu Vídeň a dále doplně-
ní propoje výtlačných řadů z ÚV Mostiště do řídících vodojemů Vídeň 
a Cyrilov. Vzhledem k tomu, že úpravna vody je ve významné části celé 
vodárenské soustavy nenahraditelným zdrojem, tj. nelze zajistit dodávku 
vody z jiného zdroje, je nutné provádět rekonstrukci úpravny vody za její-
ho trvalého provozu, což má zvýšené nároky na vlastní provádění stavby, 
na provozování úpravny vody a vlastní výrobu pitné vody. Aby byla zajiště-
na trvalá výroba pitné vody, je nutné provádět mnohá provizorní opatření. 
Práce jsou rozděleny do spousty etap tak, aby nedošlo k přerušení výroby 
vody. Možné jsou pouze krátkodobé odstávky v délce několika hodin. Sou-
časně je omezen i výkon úpravny vody, který je na úrovni cca polovičního 
výkonu, než byl předchozí i cílový stav. 

Kraj Vysočina podpoří půl 
milionem korun stavbu pa-
mátníku sv. Zdislavy v Kři-
žanově. V polovině července 
letošního roku schválili tuto 
finanční pomoc krajští radní. 

V  současné době činí sbírka 
na  uvedený počin již téměř tři 
miliony korun. Kruhový pa-
mátník za  přibližně pět mili-
onů korun s  trojúhelníkovou 
kašnou uprostřed by měl stát 
na náměstí u radnice. 
Slavnostní odhalení je napláno-
váno na  květen 2015, na  který 
připadá 20. výročí svatořečení 
sv. Zdislavy. Základní kámen 
památníku byl v  dubnu letoš-
ního roku požehnán papežem 
Františkem a  poté převezen 
do  Křižanova. Jeho slavnostní 
poklepání proběhne letos 1. 

září po  mši svaté, která začne 
v 10.30. „Mimořádná osobnost 
svaté Zdislavy, její život a  po-
moc potřebným mohou být 
dobrým příkladem i pro dnešní 
generaci. Symbolický památník 
je podle mého názoru vhodným 
způsobem, jak připomenout, že 
světice pocházela právě od  nás 
z  Vysočiny,“ uvedl hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 Během dvou let vyroste v Kři-
žanově kruh ze žuly o průměru 
dvanáct metrů, zapuštěný asi 
čtyřicet centimetrů pod úroveň 
terénu, který bude vydlážděný 
žulou. V  tomto prostoru bude 
nová kašna a  v  ní bude bron-
zová socha mladé Zdislavy, jak 
odcházela z Křižanova za Hav-
lem z  Lemberka. Do  prostoru 
budou tři vstupy. Po  obvodu 
bude posezení, v  rozích kašny 

budou bronzové atributy sv. 
Zdislavy. Kruh bude lemovat 
symbolicky dvanáct sloupů 
o  výšce 250 cm, nahoře budou 
historické a filozofické nápi-
sy, a  vše bude osázeno stromy. 
Výsledná podoba památníku je 
dílem architekta Františka Za-
jíčka a  akademického sochaře 
Otmara Olivy. 
Za myšlenkou na uvedený pro-
jekt stojí dva lidé – Nila Vodič-
ková z Křižanova a tamní farář 
Tomáš Holcner. Podle jejich in-
formací je již zhotovena projek-
tová dokumentace a  po  nabytí 
právní moci stavebního povo-
lení se zanedlouho rozběhnou 
první stavební práce. Půjde ze-
jména o  terénní úpravy, vybu-
dování přípojek vody, elektřiny 
a také kanalizace. 

Úpravna vody Mostiště prochází celkovou rekonstrukcí a doplněním 
technologické linky. Lidé nyní zaznamenali změnu chuti pitné vody z ní
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  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
   Mgr. Tamara Karásková
Velké Meziříčí, Třebíčská 966/31
Tel: 602 753 225 
www.advokat-karaskova.eu

• sepisy smluv • převody nemo-
vitostí • zastoupení v  soudních 
sporech

Některé ulice budou uzavřeny
TŘEBÍČSKÁ: od čtvrtka od 7 hodin 8. 8. do pátku 20 hodin 9. 8. 2013.
DRUŽSTEVNÍ: od soboty od 7 hod. 10. 8. do neděle 15 hodin 11. 8. 
Zástupce autobusové společnosti ZDAR a. s. sdělil, že všechny uza-
vírkou dotčené autobusové zastávky budou obslouženy, autobusy 
pojedou trasou přes Čechovy sady. V uzavřeném úseku se zastávky 
nenacházejí. Uzavírka bude i na místní  komunikaci v ulici Oslavické, 
u   křižovatky  s komunikací  Školní   ve  Velkém   Meziříčí  v rámci   
překopu komunikace při stavbě  kanalizace v termínu 19. -31. 8. 2013.
Dále budou od úterý 13. do středy 14. 8. uzavřeny Kúsky.

Vybírali firmu na opravu Jupiter clubu
Další kolo výběrového řízení na 
rekonstrukci víceúčelového sálu Ju-
piter clubu (JC) ve Velkém Meziříčí 
proběhlo 5. srpna 2013. Společnost 
RTS, která pro město zadání veřej-
né zakázky realizuje, společně s ko-
misí doporučila zadavateli tři firmy 
vyloučit kvůli chybám v nabídkách 
a doporučila rovněž pořadí ucha-
zečů. S těmito závěry se ztotožnilo 
vedení města a vítězem soutěže 
je tedy firma PKS stavby a. s. ze 
Žďáru nad Sázavou, jejíž nabídka 
činí 98,2 milionů korun. Nyní mají 
účastníci výběrového řízení lhůtu 
pro podání námitek. Pokud tak 
žádný z nich neučiní, vítězná firma 
by mohla neprodleně začít stavět. 
„Celkem přišlo 8 nabídek,“ sdělil 
po otevření obálek 23. 7. starosta R. 
Necid a dodal, „jen dvě firmy se ve-
šly do limitu 100 mil. Kč.“ Takovou 

maximální finanční částku, za niž 
bude zakázka realizována, stanovi-
lo zastupitelstvo města. Předmětem 
veřejné zakázky je zhotovení stavby 
spočívající v demolici stávajícího 
a výstavbě nového víceúčelového 
sálu JC, který bude funkčně přímo 
napojen na uliční historickou část 
budovy. Ta je nemovitou kulturní 
památkou a nachází se v ní re-
staurace. Jelikož ani této budově se 
stavební úpravy nevyhnou, musel 
jednatel JC M. Dufek rozhodnout 
o uzavření restaurace. „V  rámci 
dlouhodobého plánu rekonstrukce 
byl stanoven termín zahájení na 1. 
8. 2013. Proto JC k 31. 7., vzhledem 
k nastaveným smlouvám, vypově-
děl nájemní vztahy v  prostorách 
budovy č. 17. Nejvíce se to dotklo 
zaměstnanců restaurace, kteří měli 
k  tomuto datu uzavřen pracovní 

poměr na  dobu určitou,“ uvedl 
Dufek a  dodal, „z  důvodu tohoto 
omezení provozu je naším přá-
ním zahájit realizaci rekonstrukce 
v co nejkratším čase. Každé časové 
zdržení, z  důvodu např. zpoždění 
výběrového řízení, odvolání jeho 
účastníků atd., nám způsobuje ne-
malé problémy organizační, pro-
vozní i  ekonomické. Chtěl bych 
však ujistit a  současně informovat 
všechny naše návštěvníky, zájemce 
o pronájem prostor, že naším cílem 
je i za těchto nestandardních pod-
mínek udržet programovou nabíd-
ku, včetně služeb. Kulturní aktivity 
budou realizovány v  prostorách 
budovy č. 18, zejména v  kinosále, 
a v prostorách bývalé ZUŠ. Pokud 
bude zákazník požadovat catering 
k  pronájmu, jsme připraveni ho 
po dohodě zajistit.“ M. Strnadová

Bouřka potrápila Vysočinu
Hasiči měli plné ruce práce s odstraňováním násled-
ků bouřek, které 29. 7. k večeru zasáhly Vysočinu. Bi-
lance: popadané stromy na komunikacích, budovách 
a autech, zatopené sklepy a uvolněné krytiny na stře-
chách domů. Hasiči v odstraňování následků bouřek 
a hlavně velmi silného větru pokračovali i následující 
ráno. Celkový počet událostí se vyšplhal na 330 (denní 
průměr výjezdů se přitom pohybuje okolo 25).  Nejčas-
těji hasiči odstraňovali stromy, které padly na komuni-

kace a bránily tak plynulému provozu. Některé silnice 
proto byly neprůjezdné. Vyjížděli také k pěti požárům. 
Na Žďársku hořel strom, sloup vysokého napětí i sto-
dola s dílnou,“ uvedla  P. Musilová. S požárem bojovalo 
šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. 
Předběžně byla škoda vyčíslena na půl milionu korun. 
Obdobnou situaci zažila Vysočina i v neděli večer 4. 8. 
Počet zásahů přesáhl 400. Problémy nebyly pouze na 
silnicích, ale také na železnici. Připr.: Iva Horká

–měú–
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Táborníci slavili různé svátky, silvestrem konče

Necid: letní stavby mi dělají radosti i velké starosti
Impulzem k letnímu rozhovoru se starostou Velkého Meziříčí Ra-
dovanem Necidem byly reakce občanů na některé akce, které se sešly 
v elektronické knize přání a stížností či přišly přímo na adresu staros-
tovi. Přibyly ale i další otázky k tomu, co se u nás o prázdninách děje.

Přes léto čekají obyvatele města některé uzavírky kvůli opravám komu-
nikací. Je logické, že bez nich některé akce realizovat nejde, ale zejména 
ve frekventovaných místech by měly být práce hotovy co nejrychleji. Lidé 
se ptají, proč je město nějak neurychlí a nezabrání průtahům...
Ono je to trochu složitější. Opravy silnic jsou třeba a každý po nich volá. 
Jakmile se však oprava začne připravovat, zpravidla se ukáže, že je třeba 
ještě spravit sítě pod silnicí, což je logické – nebude se to rozkopávat dva-
krát. Příprava je pak o to delší. Když se pak s opravou začne, vždy čelíme 
kritice, že je příliš pomalá, nebo příliš rychlá - a tudíž nekvalitní  - a po-
dobně. Jsou ale stanovené termíny stavby a firmy, zejména místním, se je 
ve vlastním zájmu snaží dodržet. Může se stát, že se během stavby objeví 
nějaká komplikace, nebo zdržení a průtahy vznikají. Nebývají ale pravi-
dlem.
Je to i případ opravy Skřivanovy ulice?
U Skřivanovy ulice projektant úplně zapomněl na přípojky. Myslel si, že 
jdou ze zahrad, jenomže to byl omyl. Teď se to proto všechno zdrží a lidé 
jsou právem nespokojeni. Ukázal se také problém se zeminou – kope se 
ve velké hloubce 4,5 metru, kde je zemina tvrdší, než spočítal projektant 
a stroje neurychlíme. Pracovníci v tom vedru udělají pět metrů za den. 
Jsou z toho nešťastní oni i my, ale udělat se to musí.
Některým se nelíbí ani průběh stavby protipovodňové ochrany města...
Každý z nás má nějaký názor – proč se to dělá tak, a ne jinak? Jenomže to 
není naše akce, ale stavba Povodí Moravy, které je jejím investorem. My 
jsme se to snažili chystat společně s Povodím, ale to si stanovilo podmín-
ky. Kdybychom do toho mohli více zasáhnout, bylo by to možná jinak, 
dovedu si představit, že bychom i ušetřili. Lidé obecně nevědí, že mnohé 
z akcí nedělá samo město, ale má při nich pouze součinnost – to je také 
případ kanalizací a vodovodů. Ty dělá Svazek a my můžeme pomoci s or-
ganizací a sanovat  potenciální škody.
Co stížnostmi opředená akce Dyje II, konkrétně stavba kanalizace 
v Mostištích? Vše mělo být do konce 6/2013 hotovo. Jaký je stav?

V Mostištích už prošla stavba kolaudací. Jsou tam drobné závady, máme 
jejich seznam. Do konce srpna mají být napraveny. Myslím si, že teď už 
mohou být obyvatelé Mostišť spokojenější.
Možná je to náhoda, ale právě v době největších veder si někteří obyva-
telé stěžovali na zapáchající vodu z veřejného vodovodu. Prověřili jste, 
zda je nezávadná?
Nekvalitní vodu jsem zaregistroval, ostatně jsme to cítili všichni. Volal 
jsem na  Vodárenskou hlavnímu technologovi. Dozvěděl jsem se, že je 
všechno v pořádku, i když přiznali, že se jim v  tom počasí nepodařilo 
udržet na patřičné úrovni co se týká chuti a zápachu. Připouštím, že jsem 
udělal chybu, za kterou se omlouvám – měl jsem totiž trvat na tom, aby 
mi poslali zprávu, kterou bychom veřejně vyhlásili, dali na internet, aby-
chom lidi ubezpečili, že voda je nezávadná.
Snad každý si všiml, že hodiny na věži ukazovaly několik dnů vytrvale 
dvanáct. Proč tak dlouho?
Technické služby (TS) zajišťují běžné opravy a údržbu věžních hodin. Ale 
tohle už se stalo poněkolikáté a ani odborná firma z Vyškova si s tím nevě-
děla rady. Zkoušela vyměnit různé součástky, ale evidentně nevěděla, čím 
to je. Teď budeme čekat, pozorovat a uvidíme, přece jen je to historický 
stroj. Připojím ještě další informaci: TS teď jeden ciferník celý zrenovo-
valy. Stálo to 15 tis. kč. Rada to posoudí a případně rozhodne o tom, aby 
stejnou renovací prošly i další tři. Jde o to, že máme v rozpočtu na opravu 
a další náklady spojené s provozem hodin 90.000 korun ročně. Takže to-
hle by byly výdaje navíc.
Teď v  turistické sezoně je zvýšený provoz na  cyklostezce v  Balinském 
údolí. Ta ale dle reakcí lidí není v ideálním stavu. Kdy ji dá město do po-
řádku?
Každý rok se ji snažíme po zimě trochu vylepšit. Rozvážíme tam smet-
ky posypového materiálu. Letos opravu kvůli počasí TS nestihly, vybrali 
jsme proto jinou firmu. Upozorňuji, že oprava není hotová a kritika se teď 
snáší na nehotovou stavbu. Vytipovali jsme pět míst, která musíme znovu 
řádně odvodnit a pak spravit. Do konce srpna by měla být letošní část 
cyklostezky hotova a v dalších úsecích budeme zase za rok pokračovat.
Kraj hodlá příští rok pokračovat v rekonstrukci silnice II/602 od pošty 
až po křižovatku na Dolní Radslavice. Navíc Vodárenská avizovala, že 
šest set metrů kanalizace na Karlově je ve špatném stavu a bude nutno 

opravit ji ještě předtím. Myslíte, že se to stihne?
Město v souvislosti s tím chce opravovat i chodníky, přechody, zálivy a ve-
řejné osvětlení. Teď už máme projekt a model, jak to zrychlit. Cílem je 
udělat to ještě letos. A bude to další omezení pro lidi, ale udělat to musíme. 
Avizuji, že to bude náročné – o to víc, neboť Kaufland hodlá začít stavět 
okružní křižovatku v místě Sokolovská/Karlov/Františkov už na přelomu 
září října, aby byla taky letos hotova. Podle projektu ale bude po celou 
dobu zachována průjezdnost, úplná uzavírka tam nikdy nebude.
Probrali jsme spoustu stížností lidí. Jistě ani starostovi se všechno nelíbí. 
Na co by si tedy postěžoval Radovan Necid?
Čím dál víc jsem rozzlobený na anonymní osobní útoky v internetových 
diskuzích a  v  elektronické poště. Nevadí mi odpovídat na  nepříjemné 
otázky, proto tady jsem a proto jsem celou řadu nástrojů pro diskuzi rad-
nice s obyvateli zavedl. Ale vůbec neumím reagovat na zákeřná a sprostá 
nařčení mne, pracovníků radnice a zastupitelů, která se vezou na módní 
vlně protikorupčního boje. Nebudu nijak na anonymy odpovídat, proto-
že ten, kdo se neumí podepsat, si ničí pozornost nezaslouží. Ale chci se 
na něco zeptat, tak jaksi do vzduchu. Ví ti lidé vůbec, že jsme zavedli tak 
transparentní výběrová řízení, že průměrně šetříme 30 % nákladů proti 
rozpočtu? Uvědomují si vůbec, že vždy, při každém rozhodování jeden 
názor zvítězí a jiný prohraje? Mají ponětí o tom, že všichni ti, kdo v zastu-
pitelstvu sedí, jsou jejich sousedé a chtějí tady žít a nemají tedy nejmenší 
zájem na tom, aby se se svými sousedy hádali? Vědí o tom, že zastupitelé 
pracují pro město ve svém volném čase a za odměnu v řádu stokorun mě-
síčně? Je to poměrně jednoduché – pokud ví někdo o tom, že někdo z rad-
nice nebo já jednáme neeticky, nebo dokonce nelegálně, je povinen tuto 
věc oznámit. Pokud o tom neví, a jen si vymýšlí, je obyčejný pomlouvač.
Něco pozitivního na závěr mít budete?
Pozitivní je právě to všechno, o čem jsme celou dobu mluvili. Město ra-
zantně opravujeme, přibydou opravené vodovody, kanalizace i  silnice 
a  chodníky. Připravujeme kompletní rekonstrukci Jupiter clubu. Nad 
městem vyroste nová rozhledna. To jsou všechno akce, o kterých se v na-
šem městě v minulosti pouze mluvilo, a dnes se díky současnému mimo-
řádně pracovitému zastupitelstvu skutečně dějí. A budí i vášně, to chápu. 
A ještě něco mě dnes baví. Velkomeziříčské kulturní léto. Myslím, že se 
rozjelo slušně a všichni to oceňují. Martina Strnadová

Karel Satoria s Markem 
Váchou vydali knihu

Obálka knihy. 
Foto: Iva Horká

Úryvek z knihy. Reprofoto: 
Iva Horká

Křižanovský rodák, kněz Karel 
Satoria a jeho kolega Marek Orko 
Vácha vydali nedávno novou kni-
hu. Pod názvem Život je sacra za-
jímavej ji za necelých sto padesát 
korun prodává mimo jiné i  vel-
komeziříčské knihkupectví Petra 
Syptáka u brány, které se specia-
lizuje na křesťanskou literaturu. 
Kniha o 129 stránkách je vedena 
formou rozhovoru, kde otázky 
pokládá Marek Vácha a  Karel 
Satoria odpovídá. „Deset let 
v  trapistickém klášteře nauči-
lo Karla Satoriu mnohem víc, 

než jen naslouchat tichu, učilo 
jej především umět život, umět 
svůj čin, porozumět zadání své-
ho života. Kniha je strhujícím 
uvedením do  kontemplativní 
modlitby, do mystiky v tom nej-
krásnějším slova smyslu a  myš-
lenkově vychází z Terezie z Ávily, 
Jana od  Kříže, Josefa Ratzingera 
a mnoha dalších. Přes závažnost 
obsahu je kniha napsána neče-
kaně uvolněně a lehce, s vtipem, 
občasnou břitkou ironií i  zemi-
tým slovníkem,“ uvádějí některé 
recenze na webu. Iva Horká

Jak mohou děti strávit prázd-
niny? Kupříkladu na letním 
pobytovém táboře.  Padesát 
dětí s devíti instruktory včetně 
zdravotníka strávilo v rekreač-
ním středisku Záseka u Velkého 
Meziříčí celý týden - od 20. 7. 
do  27. 7. 2013. 

Tábor Od tří králů do silvestra byl 
zaměřen na  svátky v  roce. Celý 
kemp byl rozdělen na tři skupiny 
(Dravé gepardice, Rachejtle a Jis-
kry), které proti sobě hrály v ce-
lotáborové hře. Na každý den při-
padl jeden svátek, v  jehož duchu 
se nesly výtvarné i sportovní čin-
nosti. Prvním byl svátek Tří krá-
lů, dalším masopust, Velikonoce, 
Halloween, Vánoce a  rozloučení 
se konalo na silvestra. 
Nechyběla ani klasická táborová 
zábava jakou je stezka odvahy. 
Děti měly možnost také využít 
hřiště na  různé míčové hry či 
tamní bazén, který byl v parném 
letním týdnu v obležení. 
Hitem pro děvčata byla nepo-
chybně trička, která si s  pomocí 
instruktorky Ivy Záviškové vy-
tvořila. Různé prostříhané moti-
vy ozdobily záda. 
Součástí pobytu byly i  tři disko-
téky či celodenní výlet do straši-
delného zámku Draxmur v Dolní 

Rožínce. Krom toho po  celou 
dobu tábora oddíly musely hlí-
dat svěřenou „kouli“, kterou vždy 
matička Země předala jednomu 
z  měsíců. Během tábora sbíraly 
oddíly body při plnění různých 
úkolů, neuhlídání svěřené koule, 
sportovní klání aj., a na konci byl 
vyhlášen vítěz celotáborové hry.
„Při takovém počtu dětí je po-
třeba, aby měly neustále zajíma-
vý program a  pořád něco dělaly 
nebo tvořily,“ řekla Alena Vidlá-
ková, ředitelka Domu dětí a mlá-
deže Velké Meziříčí, jenž tábor 
každoročně pořádá. Doplnila ji 
její zástupkyně Ilona Závišková, 
která připomněla, že neméně dů-
ležitý byl i  fakt, že se letos sešla 
dobrá parta dětí. Ty byly ve věku 
od  sedmi do  šestnácti let. Krom 
toho táborníkům, kteří se rekru-
tovali zejména z Velkého Meziříčí 
a okolí, vyšlo i mimořádně slunné 
a teplé počasí. 
„Je to můj první tábor. Nikdy 
jsem nechtěla jet, myslela jsem si, 
že je tam děsná votrava,“ svěřila 
se čtrnáctiletá dívka, „ale je to 
tu opravdu fajn a chtěla bych jet 
i příští rok.“  Děti si pochvalovaly 
jak program, tak jídlo i ubytová-
ní, zejména v chatkách. Už teď se 
většina z nich těší na příště. 

Iva Horká
Táborníci sledují scénky, které si připravily jednotlivé 
skupinky. Foto: Iva Horká

Hitem tábora zejména pro dívky byla vlastnoručně 
dotvořená trička. Foto: Iva Horká

Vraky k vrakům aneb Škodovkou do Kazachstánu
Vyrazit si Škodou 120 a  130 až 
do Kazachstánu, to byl nápad, který 
se rozhodla uskutečnit šestice mla-
dých odvážlivců z Velkého Meziříčí 
– Milan Salaš, Martin Žejšek, Jan 
Bílek, Jakub Bezděk, Jaroslav Mátl 
a Vítězslav Večeřa. Za podpory ka-
marádů vyrazili se svými „vraky“ 28. 
6. na cestu k vrakům lodí na dně vy-
schlého Aralského jezera. Faceboo-
kový profil Vraky k vrakům, který si 
před svou výpravou vytvořili, sledo-
valo den ode dne stále více lidí. Po-
sádka zásobovala fanoušky informa-

cemi o aktuální poloze, situaci vozů 
či způsobu oprav. Po 13 dnech cesty 
a 5900 najetých kilometrech koneč-
ně dosáhli cíle, dna Aralského jeze-
ra. Své zážitky přednesli veřejnosti 1. 
8. v Areálu zdraví. Na promítnutých 
fotkách věrně zachytili, jak velkou 
pozornost vzbuzovali, zvláště umís-
těním motoru v autě. Večer zakonči-
li videem, které obsahovalo největší 
perličky jejich výpravy - od oprav 
aut vazelínou až po beznadějné vý-
křiky, že  do cíle nikdy nedojedou.
Text a foto: Kateřina Karmazínová

Neznámé vozidlo srazilo 
cyklistu. Ten zemřel
Policisté se obracejí na veřejnost s naléhavou žádostí o pomoc při pátrání 
po neznámém vozidle, asi dodávkovém nebo nákladním, které projíždělo 
v pátek 26. 7. kolem 20.30 po silnici II/602 ve směru od Jihlavy na Velké 
Meziříčí. Na bezplatné lince 158 jsou přijímána všechna oznámení od lidí, 
kteří se pohybovali po této silnici v uvedený den od 20.30 do 20.45 hodin 
a předjížděli nebo míjeli v katastru obce Vysoké Studnice cyklistu. K objas-
nění nehody a vypátrání auta policie přivítá jakékoliv svědectví od osob, 
které si na této trase mohly v danou dobu všimnout podezřelého vozidla, 
jež mělo po kolizi s cyklistou poškozené pravé zpětné zrcátko. Cyklista po 
střetu spadl do příkopu, kde ho nalezl náhodný svědek. Řidič z místa ne-
hody ujel. Těžkému zranění cyklista i přes okamžitou pomoc záchranářů 
na místě podlehl. Zprac.: Iva Horká



stRana 2 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 28 | 7. sRpna 2013 stRana 3 www.VelKomezIRIcsKo.cz | číslo 28 | 7. sRpna 2013

P. Tomáš Holcner drží v rukou požehnaný základní 
kámen, který umělecky ztvárnil kamenický mistr Petr 
Novák ze Zlechova. Foto: Iva Horká

Velkomeziříčská Rada města projednala...
1. Rada města dne 26. 6. 2013 
vzala na vědomí: 
• předložená zjištění o reklamních 
panelech a  plochách na  nemo-
vitostech (pozemcích, stavbách) 
města
2. Rada města schválila:
• návrh smlouvy o  smlouvě bu-
doucí na  zřízení práva věcného 
břemene ve  prospěch E.ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice, 
k  tíži pozemku města parc. č. 
2050/1 v  k. ú. Olší nad Oslavou 
s právem uložení zemního kabe-
lu NN pro rodinný dům, právem 
provozování, údržby a  oprav 
na dobu trvání stavby 
• záměr prodeje pozemku parc. č. 
5280/42 o výměře 817 m2 v prů-
myslové zóně Jidášky v  obci a  k. 
ú. Velké Meziříčí za  účelem vy-
budování parkoviště pro firemní 
vozy a vozy zaměstnanců žadatele 
a  doporučila Zastupitelstvu měs-
ta prodej tohoto pozemku firmě 
JOPP Automotive, s.r.o., ČR od-
souhlasit
• rozpočtové opatření: zdroj: 60 
tis. Kč – § 3725 sběrný dvůr v are-
álu TSVM, rozdělení: 60 tis. Kč 
– § 3635 zpracování „Hodnocení 
SEA změny ÚP Petráveč“

• rozpočtové opatření: zdroj: 96 
tis. Kč – § 3725 sběrný dvůr v are-
álu TSVM, rozdělení: 96 tis. Kč – 
§ 2321 drenážní systém v lokalitě 
Hliniště
• rozpočtové opatření: zdroj: 
180 tis. Kč – § 3725 sběrný dvůr 
v areálu TSVM, rozdělení: 180 tis. 
Kč – § 3412 výměna technologie 
ohřevu TUV zimní stadion
• rozpočtové opatření: zdroj: 298 
tis. Kč – § 3725 sběrný dvůr v are-
álu TSVM, rozdělení: 21 tis. Kč – 
§ 3639 projekt pro změnu užívání 
v areálu TSVM
72 tis. Kč – § 3639 doplnění ply-
nového topení v  hale C – areál 
TSVM
205 tis. Kč – § 3639 zateplení stře-
chy dílen haly C – areál TSVM
• rozpočtové opatření: zdroj: 45 
tis. Kč – § 3725 sběrný dvůr v are-
álu TSVM, rozdělení: 45 tis. Kč – 
§ 3322 oprava opěrné zdi zámec-
kých schodů
• rozpočtové opatření: zdroj: 30 
tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mos-
tiště, rozdělení: 30 tis. Kč – § 3113 
projektová dokumentace na  pře-
stavbu bytu ZŠ Mostiště
• rozpočtové opatření: zdroj: 1 tis. 
Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 

rozdělení: 1 tis. Kč – § 3612 úro-
ky z  úvěru při ukončení splátek 
jistiny
• rozpočtové opatření: zdroj: 4,5 
tis. Kč – § 3419 dotace na  sport 
(usnesení ZM 30. 4. 2013), roz-
dělení: 4,5 tis. Kč – § 5512 SDH 
Velké Meziříčí
• rozpočtové opatření: zdroj: 16 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 16 tis. Kč – § 5311 
zobrazovací panel pro řídící pra-
coviště městského kamerového 
systému na  služebně OO PČR 
Velké Meziříčí
• rozpočtové opatření: zdroj: 400 
tis. Kč – § 6409 neúčelová rezer-
va, rozdělení: 400 tis. Kč – § 6399 
platby DPH – přenesení daňové 
povinnosti
3. Rada města schválila v působ-
nosti valné hromady společnosti 
TSVM, s. r. o.:
• smlouvu o podnájmu části are-
álu letního koupaliště na  Palou-
kách, za účelem provozování air-
brush tetování
• smlouvu o  umístění reklamní-
ho poutače na  letním koupališti 
na Paloukách
• doplnění otevírací doby na  let-
ním koupališti na Paloukách o ve-

černí plavání v době od 20 do 22 
hodin a doplnění ceníku o polož-
ku: 18 j) večerní plavání dospělí 
20 Kč, důchodci 10 Kč, ZTP a děti 
do 15 let 5 Kč, děti do 2 let a ZTP 
děti 0 Kč
4. Rada města souhlasila:
• s  uzavřením přiložené nájemní 
smlouvy na Areál zdraví 
• se zvýšením nájemného od  1. 
1. 2014 na 49 Kč/m2/měsíc v by-
tových domech na  adrese: Čer-
mákova 1926/2, 1927/4, 2009/49, 
2012/51, 2039/53, 2040/55; Mí-
rová 1886/50; Pionýrská 2011/5; 
byty č. 7, 8 Pionýrská 1873/1, 
1874/3; byty č. 9, 10 Horno-
městská 103/59, 104/61, 105/63, 
113/65, 423/73, 424/75, 425/77, 
426/79; a  ve  školách na  adrese 
Oslavická 1800/20, Školní 2055 
vše ve Velkém Meziříčí.
• se zveřejněním záměrů pro-
deje bytů č. 16 na  adrese Kolmá 
1268/13 a č. 14 na adrese Na Vý-
sluní 1724/2, Velké Meziříčí
• s  výpůjčkou pozemků města 
na stavbu okružní křižovatky sil-
nice II/602 – VM východ a schvá-
lila návrh smlouvy o  výpůjčce, 
vypracované budoucím vypůjči-
telem Krajem Vysočina dle „Zá-

borového elaborátu“ na  výpůjč-
ku částí pozemků města a  sice: 
z parc. č. 5220/ výměra 2.756 m², 
z  parc. č. 5222 výměra 416 m², 
z  parc. č. 5223 výměra 277 m² 
parc. č. 5280/20 výměra 16 m², 
parc. č. 5633/9 výměra 153 m², 
parc. č. 5633/11 výměra 518 m² 
a  parc. č. 5633/12 výměra 12 m² 
v obci a k. ú. Velké Meziříčí. Cel-
kový zábor bude činit 4 148 m² – 
z toho bude trvalý zábor 2 962 m² 
(vybudování okružní křižovatky) 
a dočasný zábor 1 186 m² (mani-
pulační plochy a zařízení staveniš-
tě). Smlouva o výpůjčce se uzavírá 
na  dobu určitou na  osm měsíců, 
počínaje dnem předání staveniště 
zhotoviteli stavby. Předpokládaný 
termín zahájení stavby je 1. duben 
2014
• s  výpůjčkou pozemků města 
na stavbu silnice II/602 – ul. Soko-
lovská a Karlov a schválila návrh 
smlouvy o výpůjčce, vypracované 
budoucím vypůjčitelem Krajem 
Vysočina dle „Záborového elabo-
rátu“ na výpůjčku částí pozemků 
města a  sice: z  parc. č. 2328 vý-
měra 25 m², parc. č. 2756 výměra 
23 m², parc. č. 2768/1 výměra 35 
m², parc. č. 2768/10 výměra 157 

m², parc. č. 2769/4 výměra 36 m², 
parc. č. 2769/5 výměra 3 m², parc. 
č. 2780/2 výměra 48 m², parc. č. 
2781/6 výměra 47 m², parc. č. 
5633/12 výměra 9 m², parc. č. 
5633/14 výměra 17 m², parc. č. 
5633/16 výměra 60 m², parc. č. 
5633/17 výměra 116 m², parc. č. 
5664/6 výměra 49 m² v obci a k. 
ú. Velké Meziříčí. Celkový zábor 
bude činit 631 m², z toho 172 m² 
trvalý zábor stavbou a 459 m² zá-
bor dočasný. Smlouva o výpůjčce 
se uzavírá na  dobu určitou osmi 
měsíců, počínaje dnem předá-
ní staveniště zhotoviteli stavby. 
Předpokládaný termín zahájení 
stavby je 1. duben 2014
• ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů s  přijetím účelově 
určeného daru – plastových kra-
biček pro žáky prvních ročníků 
Základní školy Velké Meziříčí, 
Školní 2055, příspěvkové organi-
zace
• se zapojením transferů účelově 
určených, přijatých na  účet měs-
ta v červnu 2013, do upraveného 
rozpočtu města Vel. Meziříčí v  r. 
2013.
Ing. Radovan Necid, starosta města

Stavbu památníku svaté Zdislavy podpořil i kraj
A jsou to právě oni dva zmínění 
lidé, kteří čelí kritice některých 
starousedlíků. Ne všem se to-
tiž jejich záměr líbí a ostře proti 
němu vystoupili. „Je zvláštní, 
a přece více než běžné, že na za-
čátku mnoha významných poči-
nů stojí často jen několik málo 
‚bláznů‘, kteří jsou zapáleni pro 
myšlenku, již touží ze všech sil 
zrealizovat. Tito nadšenci se pak 
na  cestě za  svým snem muse-
jí nezřídka těžce probojovávat 
překážkami a protrpět různé těž-
kosti,“ přemítá T. Holcner, „a tak 
si člověk klade otázku, zda není 
lepší nedělat nic a mít svůj klid.“ 
Podle jeho slov se také objevily 
názory, že si iniciátoři myšlenky 
staví ‚svůj‘ pomník. 
„Setkali jsme se třeba i  s  tím, že 
prý by se měl za  získané peníze 
raději koupit objekt bývalého 
Králova domu a  zřídit tam do-
mov pro důchodce,“ říká kněz 
a  dodává, že to možné pocho-
pitelně není, protože dary byly 
věnovány lidmi z  celé republiky 
na jiný účel, tedy na Zdislavin pa-
mátník, a ne na důchoďák. „Nic 
však proti tomu; hlasatelům ta-
kových názorů vůbec nic nebrání 
v  tom, aby na  svoji vizi sehnali 
peníze a  zrealizovali ji,“ dodává 
páter.

Základní kámen 
bude do památníku 
zabudován
Požehnaný základní kámen, kte-
rý je momentálně na  faře v Kři-
žanově, bude do  památníku za-
budován. Samotného žehnání 
desky, na  níž je nápis Památník 
sv. Zdislavy v rodišti Křižanově – 
2013-2015 – vděční ctitelé, se zú-
častnilo i  čtyřicet křižanovských 
poutníků a dva tamní kněží – o. 
Tomáš Holcner a  o. Pavel Svo-
boda. Ti všichni se vydali letos 
v dubnu na letecký zájezd, jehož 
součástí byla pouť do Říma a Va-
tikánu právě za účelem požehná-
ní zmíněného kamene. Stalo se 
tak 17. dubna při audienci u pa-
peže. 
„Prohlídka nesčetných památek 
věčného města nás znovu utvrdi-
la v tom, že naše myšlenka na po-
řízení památníku je správná. Po-
ukazuje na  historické, duchovní 
a  umělecké aspekty,“ míní Nila 
Vodičková.
Otec Tomáš pak také vyzdvihuje 
podporu biskupa Vojtěcha Cikr-
leho i kardinála Dominika Duky 
a dalších jak církevních, tak stát-
ních představitelů, politiků,  mé-
dií a dalších lidí.

Pokračování ze strany 1

Iva Horká

Zájemci mohou zasílat peníze na zvláštní účet Farního 
úřadu Křižanov
Zdislava: 000-2648161359/0800. 

Nový památník bude stát před křižanovskou radnicí. 
Nyní je tam kašna. Foto: Iva Horká

 
Pokračování ze strany 1
Úpravna je nyní vzhledem ke spotřebám vody provozována na maximum svého současně možného výkonu, který 
je omezen vlivem oprav. Některé zrekostruované nebo nově postavené části technologické linky se již dle har-
monogramu stavby průběžně uvádějí do předčasného užívání. Z nových částí je již v provozu nová akumulace 
a čerpací stanice směr do vodojemu Vídeň, dále je v provozu převážná část nového vápenného hospodářství. Nové 
je již přívodní potrubí surové vody a výtlačné potrubí vyrobené vody v prostoru budovy ÚV. Několik měsíců je již 
v provozu nová linka flotace (první separační stupeň) a původní linka flotace je odstavena a probíhají na ní úpravy. 
Opraven je i provozní vodojem a propoj mezi výtlačnými řady do vodojemu Vídeň a Cyrilov. Nyní se dokončuje 
část nové pískové filtrace. Probíhají práce na stavební části reakčních nádrží pro oxidaci manganu a reakční nádrže 
ozonace vody. Stavebně se rovněž bude dokončovat budoucí filtrace přes granulované aktivní uhlí. Provádí se prá-
ce i na kalovém hospodářství – stavební i strojní část. Vyjma prací na technolog. lince se dělají nové střechy v části 
provozní budovy. Průběžně se provádí i zemní a výkopové práce v areálu. Generál. zhotovitelem stavby je SMP CZ 
a. s. Praha. Podzhotovitel technolog. části je ARKO TECHNOLOGY a. s. Brno. Projektantem realiz. dokumentace 
je Hydroprojekt CZ a. s. Praha a správce stavby provádí Sdružení VRV – API – EUROVISION. 

K aktuálnímu stavu jakosti vody
Ve 30. týdnu se na nás začali obracet někteří spotřebitelé vody, že zaznamenali změnu chuťových vlastností vody. 
Tuto změnu chuťových vlastností jsme jako provozovatel rovněž zaznamenali již na úpravně vody Mostiště. Pro-
šetřovali jsme možné příčiny ovlivnění chuťových vlastností vody i odebráním mimořádného úplného rozboru 
vyrobené vody, kde je kompletní rozsah ukazatelů jakosti vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Všechny stanovené 
ukazatele jakosti vody vyhovují hygienickým limitům a jakost pitné vody tedy vyhovuje ve stanovených ukaza-
telích legislativním požadavkům. Chuťové vlastnosti vody mohou být ovlivněny stopovým množstvím různých 
látek, a takto nízké koncentrace mnohdy ani není možné laboratorními analýzami tak citlivě stanovit, přesto jsou 
lidské smysly jako velmi citlivý orgán je schopny vnímat. Chuť i pach vody je výraznější společně s rostoucí tep-
lotou vody. Teplota povrchové vody, která je používána pro výrobu pitné vody, se v těchto dnech zvýšila na téměř 
16 stupňů Celsia, a tím i smyslové vnímání chuti a pachu vody je intenzivnější. Ač změna chuťových vlastností 
vody může být pro citlivější jedince postřehnutelná, podle provedených laboratorních analýz splňuje požadavky 
na hygienické limity. Vyráběná pitná voda na úpravně vody Mostiště ještě v průběhu realizace rekonstrukce a ná-
sledného provozu zcela jistě zaznamená určité změny chuťových vlastností a jsme přesvědčeni, že dokončením 
rekonstrukce se jednoznačně přispěje ke kvalitě pitné vody v regionu.                            Ing. Luboš Mazel, technolog

Úpravna vody Mostiště prochází...
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Chuť Božího slova

Středa 7. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. Prajka
Čtvrtek 8. 8.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Pátek 9. 8.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 adorace nejsvětější svá-
tosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. L. Sz., domov 
pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka. Sobota 10. 8.: 7.00 mše sv. – o. J. 
B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 11. 8.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 
mše sv. – o. T. K., 10.30 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz.
Farní oznámení: Čtvrtek od 9.00 návštěva nemocných. Pátek 14.00–
15.30 adorace nejsvětější svátosti a  příležitost ke  svátosti smíření 
a pokání. Sobota 19.30 – 3. příprava na  svátost manželství. Děkuje-
me všem, kteří pracovali ve farnosti. Všechny středy v srpnu nejsou 
na faře večerní úřední hodiny.
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00, v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

V  posledních letech se v  církvi 
hodně mluví o nové evangelizaci. 
Jde o re-evangelizaci národů, kte-
ré mají křesťanský původ, tradici, 
ale někde během dějin, zejména 
v posledních letech, na Boha za-
pomněly. 
Hlavním problémem v  nové 
evangelizaci je metoda, a  ta je 
spojena s problémem, který pře-
trvává od dob apoštolských, a to, 
jakým způsobem mluvit o Bohu. 
Je to problém mluvy o  tajemství 
Boha. Jak vyjádřit to, co vlastně 
vyjádřit nejde. Biblické knihy, 
spisy teologů se snažily metafo-
rickým způsobem představit, jak 
a co říct o Bohu. 
Na  několika místech se píše 
o  chuti Božího slova. Jak má 
chutnat Boží slovo? 
V  knize Zjevení (podobně jako 
u  Ezechiela) můžeme najít větu: 
„Už přistoupil jsem tedy k  tomu 
andělu a  požádal ho, aby mi tu 
knihu dal. Řekl mi: Vezmi ji 
a sněz; v žaludku ti zhořkne, ač-
koli v  tvých ústech bude sladká 
jako med.“ (Zjevení 10:9)

Jezení knihy znamená, že čtení 
není pouze objektivním aktem, 
pouhým čtením slov a hledáním 
jejich významu. Snězením knihy 
se čtenář stává tím, co čte. Pokud 
se má Bible stát něčím víc, než 
šuškandou o  Bohu, musí se stát 
součástí našeho nitra, proměnit 
se ve tkáně našeho života.
Otázkou však je, jak prostě serví-
rovat tento pokrm Božího slova, 
aby byl přijatelný všemi. Aby nějak 
neodradil člověka. Občas se stává, 
že naše mluvení o  Bohu připomí-
ná mixer. Vezmeme nějaký obsah 
– jídlo – a to všechno tak přemele-
me, že sice to jde lehce přijmout, ale 
vůbec to nechutná. Nesmíme zapo-
menout, ke komu mluvíme – jinak 
to bude ve školce, jinak na univerzi-
tě – to je jasné. I mezi jednotlivými 
skupinami existují rozdíly. Jiná bu-
dou slova, pojmy, možná i drama-
tická hra. Ale myslím si, že každý 
posluchač by měl mít prostor k pře-
mýšlení. Nemůžeme mu nacpat 
jídlo Božího slova, které on nesnáší, 
anebo které už je strávené.

P. Lukasz Szendzielorz

Radost ze začátku prázdnin 
umocnilo v  Oslavici zábavné 
odpoledne. Hned v  den vysvěd-
čení (v pátek 28. 6. 2013) ho pro 
školáky i předškoláky uspořádala 
školní družina místní základní 
školy. Program, který se může 
stát inspirací pro ostatní dětská 
zařízení, se uskutečnil přímo 
ve školní zahradě. 
Z  vesnice zavítala na  akci s  ná-
zvem Přivítání prázdnin celá 
řada dětí. Jak by ne, když dostaly 
lákavou pozvánku a čekalo na ně 
mnoho dovednostních i znalost-
ních soutěží, odměny, občerstve-
ní i malý dárek. 
Hlavním smyslem celé akce bylo 
najít klíč, odemknout pomyslné 
dveře a vstoupit do Prázdnin. Klíč 

byl ukrytý v  hádance. Téma pře-
cházení ze školních dnů do  dnů 
volna bylo obsažené také v  nejú-
spěšnější disciplíně, kdy děti zdo-
lávaly cestu po  kládě přes vodu. 
Do světa letních radovánek mohly 
vjet také na  koloběžce. Na  úvod 
prázdnin si tak děti z Oslavice uži-
ly diskotéku s  hudbou a  ozvuče-
ním Tomáše Lišky, táboráček 
i oblíbené opékání a krásné odpo-
ledne zakončily i  s  rodiči společ-
nými písněmi za doprovodu kyta-
risty Vojtěcha Neumana. 
Program originálního konce 
školního roku vytvořili zaměst-
nanci školy – paní ředitelka Jana 
Pivoňková, Alena Neumanová, 
Radka Lišková a  Alena Vafková. 
Dík patří také dětem, které po-

máhaly na jednotlivých stanoviš-
tích. Přivítání prázdnin bylo v ro-
zesmátých tvářích dětí nakonec 
odměnou i pro všechny dospělé. 

Oslavická malotřídka přeje všem 
slunečné a odpočinkové léto.

Zaměstnanci školy, 
foto: archiv školy

Děti z Oslavice vítaly prázdniny soutěžemi i tancem

Dobrovolní hasiči z  Katova mají 
novou hasičskou zbrojnici vč. jí-
delny pro základní školu. Budovu 
polyfunkčního objektu otevřeli 
20. července 2013 v rámci oslav 70 
let SDH Katov. Hasičskou zbrojni-
ci Katovští stavěli tři roky. Skrý-
vá se za  nimi mnoho obětavosti 
a  práce, ale také odříkání a  tole-
rance z řad rodinných příslušníků. 
Stavbu zahájili na  Svátek práce 
v  sobotu 1. 5. 2010. V  budově je 
kompletní sociální zařízení, spole-
čenská místnost, sklad a samozřej-
mě prostorné garáže pro všechny 
automobily. Moderní objekt je 
v  hodnotě 2.744.619 Kč. Celková 
dotace činila 1.000.047 Kč. Hasiči 
tam odpracovali 6 330 brigádnic-
kých hodin zdarma. Půdorys stav-
by je o rozměrech 16×13 metrů.
Hasiči oslavili výročí se vší pará-
dou. V 10 hodin se před zbrojni-
cí řadil slavnostní průvod, který 
v  čele s  novým praporem sboru 
prošel obcí ke kapli Narození Pan-
ny Marie, kde byla slavnostní mše 
s  požehnáním hasičského pra-
poru a  sochy sv. Floriána. V  čele 
průvodu šli hasiči následovaní 

mažoretkami Pusinkami z  Říčan 
u  Brna. Následovala mše svatá 
vedená pátery Petrem Papouškem 
a  Oldřichem Chocholáčem. Poté 
se opět průvod vrátil k  nové ha-
sičské zbrojnici, kde následovaly 
slavnostní projevy a zdravice hos-
tí. Od  okresního sdružení hasičů 
obdržel sbor medaili za  příklad-
nou práci. Za  okrsek Velká Bíteš 
poděkoval okrskový velitel Petr 
Fousek. Okrskový starosta Ludvík 
Zavřel předal sboru čestné uznání 
a toto ocenění obdržel i hlavní ini-
ciátor stavby Zdeněk Urbánek st. 

Po  přestřižení pásky byla požeh-
nána technika i prostory. Obojí si 
mohli četní návštěvníci prohléd-
nout stejně jako malou výstavku 
o  historii sboru, která byla na-
instalována v  zasedací místnosti 
hasičské zbrojnice. Pro děti byla 
připravena výstava hasičských 
a záchranářských modelů z celého 
světa. Pamětníci mohli zavzpo-
mínat na  výstavě historických 
fotografií. Na  hasičském cvičišti 
v  areálu hasičky bylo přátelské 
posezení s kapelou Střeličáci. Pro 
návštěvníky byl připraven bohatý 
program. Odpoledne byly ukázky 
cvičení s historickou a současnou 
technikou. Připravena byla i malá 
výstava techniky z  okolních sbo-
rů, a to jak ve statické, tak i v dy-
namické ukázce. Po  ukončení 
ukázek následovala volná zábava 
u živé hudby. Celé oslavy dopro-
vázelo nádherné počasí a  velká 
návštěva místních občanů. Díky 
patří všem zúčastněným jednot-
kám, hostům, veřejnosti a členům 
sboru, kteří se podíleli na  hlad-
kém průběhu oslav.

Bc. David Dvořáček, DiS.
Foto: archiv SDH Velká Bíteš

V  posledním školním týdnu 
proběhla ve  školní družině v  ZŠ 
Oslavice Velká noc. Nejprve se 
všichni museli ubytovat. Protože 
pršelo, museli jsme místo stezky 
do lesa zůstat ve škole. Děti plnily 
úkoly, ve kterých si ověřily svoje 
znalosti z prvouky a přírodovědy. 
Po úkolech si každý vyrobil žab-
ku z papíru. Potom jsme se pře-
místili do školní jídelny, kde jsme 
si uvařili gulášovou polévku. 
K  večeru se umoudřilo počasí, 
přestalo pršet, a  tak jsme moh-
li jít do  lesa hledat zlaté kapradí 
a  poklad. Ještě před odchodem 
si každý vyzkoušel, jak dokáže 

rozeznat bylinky podle vůně. Po-
tom se děti dozvěděly, že je svátek 
sv. Jana, a proto i noc je kouzel-
ná. Řekli jsme si zaříkávadlo, 
a pak se děti ve dvojicích vydaly 
hledat devatero bylin. Všichni 
byli úspěšní, a  tak jsme mohli 
pokračovat v  cestě. Nebylo jed-
noduché kapradí a  poklad najít, 
ale podařilo se. A  protože se již 
hodně setmělo, byl čas, vrátit se 
zpět do školy. Tam jsme si poklad 
spravedlivě rozdělili, podívali se 
na pohádku a po večerní hygieně 
se uložili ke spánku.

Alena Neumanová, 
foto: archiv školy

V oslavické školní družině proběhla ,Velká noc‘

V Katově otevřeli novou hasičskou zbrojnici

Myslím si, že mnoho občanů je 
hrdo na skutečnost být občanem 
Velkomeziříčska. A je to i záleži-
tost vedení města.
Z  toho důvodu u  mne dozrál 
úmysl podělit se se spoluobča-
ny o  postřehy, které mohou být 
někdy i  poněkud kritické – lépe 
řečeno povzbuzující.
Prožil jsem kratší čas v  Nemoc-
nici sv. Zdislavy v  Mostištích. 
Trpím špatnou spavostí. Tu jsem 
kompenzoval u  televize. Ta se 
nachází za  kanceláří zdravotní-
ho personálu a paní doktorky. Je 
nutno konstatovat, že péče celé-
ho personálu, přes den i  v  noci, 
a  to i  v  případě méně příjem-
ných situací, je nanejvýš vzorná. 
V takových chvílích si uvědomí-
te, ať jste více či méně věřící, že 

jste na  opravdu svatém místě.
Další postřeh se týká místnosti 
pro kapli. Ta se jeví i  ostatním 
jako zcela zbytečná. Je využívána 
1× za týden 1 hodinu max. 5 pa-
cienty. I dle názorů dalších spolu-
pacientů by zde uvítali místo, kte-
ré by bylo blíže Bohu, pokud by 
mohlo být využíváno jako spo-
lečenská místnost. Např. šachy, 
kulečník, fotbálek, noviny atd. 
Nyní již prodejce novin ani holič 
pokoje nenavštěvuje. U  televize 
pak vzniká debatní kroužek. A to 
o věcech, které ostatní nezajímají.
Dále máme ve  Velkém Meziříčí 
veřejné WC zdarma. Tím se ne-
může, dle mého názoru, pochlu-
bit žádné jiné město! Je třeba, aby 
si tuto skutečnost uživatelé uvě-
domili při použití.

Postřehy

Jiří Žďárský

Srdečně vás všechny zveme na první Letní jam, který proběhne 
17. srpna 2013 v  areálu Volnočasového centra za  sokolovnou 
v Křižanově.
Od 15.00 budou k vidění graffiti umělci při tvorbě, od 16.00 pak 
ke  všemu budou hrát Dj’s Georga, One, Shampy, Virus a  další 
v žánrech jako je hip hop, drum’n’bass, elektro apod.
Samozřejmě na  vás čeká soutěž o  ceny, super občerstvení v  čele 
s drinky (např. Morgan s Colou za 45 Kč a Mojito za 40 Kč).
Vstupné 40 Kč.
Sponzory akce jsou městys Křižanov, Stylstav, s. r. o. Smalls. 
Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko.

Ondřej Nagy

Letní jam
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■ Zabité zamražené roční slepi-
ce. Levně. Tel.: 737 477 773.
■ Pařák na brambory 200 l a el.
mačkadlo na brambory. Cena za 
vše 1.700 Kč. Dále prodám kom-
presor Orlík 1válec kompletní. 
Cena 8.500 Kč. Tel.: 728 954 227.
■ Sedací soupravu 2+1+1, kon-
strukce – hladký masiv dřevo, 
polštáře barvy meruňkové, čis-
tá, nepoškozená, možnost velmi 
snadného přečalounění polštářů – 
volně ložené na konstrukci. Cena 
9.500 Kč, nebo sleva po domluvě. 
Tel.: 774 060 390, foto na e-mailu 
rakusanovazd@seznam.cz
■ Nové plné cihly 1200 ks a pou-
žité očištěné 2600 ks. Cena doho-
dou. Tel.: 606 406 102.
■ Mrazák pultový 220 l, zacho-
valý, zesílená izolace – úspor-
nější provoz. Cena 1.800 Kč. Tel.: 
608 980 834.
■ Novou mikrovlnnou troubu 
Electrolux, ohřev 800 W, gril 
1000 W, objem 21 l. Záruka 23 
měs. Sleva 50 %. Cena 900 Kč. 
Tel.: 608 938 123.
■ Škodu Felicia, rok výroby 1999 
(nový model), pěkný udržovaný 
stav, bez koroze. Tel.: 775 054 444.
■ Škodu Felicia 1,3 MPi modré 
barvy, r. v. 1997, stav 230 000 km, 
tažné zařízení. Cena 10.000 Kč. 
Tel.: 605 950 246.
■ Cirkulárku tovární výroby 

s  kolébkou. Tel.: 605  950  246.
■ Zánovní pračku se ždímač-
kou zn. Romo, zánovní plechový 
radiátor bílé barvy. Oboje málo 
použité. Cena dohodou. Tel.: 
739 083 414.
■ Prase, doma krmené. Váha 
150 kg, cena 39 Kč/kg. Tel.: 
736 626 433.
■ Vietnamská selata, čistokrevná, 
400 Kč/ks. Tel.: 733 530 356.
■ Stůl, atypický ve  tvaru vče-
lí buňky, 6–8místný, světlý + 
chrom. Vhodný do  větších pro-
stor nebo na krytou terasu. Cena 
500 Kč. Tel.: 566 524 150.
■ Štěňata německého ovčáka. 
Dále prodám el. líheň na 90 vajec. 
Ruční kárku. Tel.: 737  857  566, 
702 538 759.
■ Stavební fošny použité (tl. 5 cm 
– lešení). Délka 3 m – 12 ks, 4 m – 
55 ks, 5 m – 18 ks. Cena dohodou. 
Tel.: 777 750 362.

■ Stropní překlady – hur-
disky – i  malé množství. Tel.: 
603 263 139.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 

Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s nápisem atd. z vaší půdy, stodo-
ly, pozůstalosti. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Prodám dřevostavbu RD 4+1 

z 80. let v Mostištích, ZP 169 m2. 

Elektřina, voda, kanalizace, plyn 
před domem. Velká zahrada, CP 
1246 m2. Cena 1.050.000 Kč. Tel.: 
775 214 919. 
■ Prodám zděný byt 2+1 na ulici 
Kolmá ve Velkém Meziříčí. Cena 
dohodou. Tel.: 602 572 603.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, platba 
hotově. Tel.: 605 541 814.
■ Prodám stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po zaměření jako jednotlivé 
parcely. Tel.: 605 054 562.
■ Vyměním byt 2+1 za garsonku 
s doplatkem ve Velkém Meziříčí. 
Tel.: 731 236 761.

■ Nabízím pronájem v  rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1, 65 m2, 
v centru Velkého Meziříčí, na uli-
ci Komenského. Cena 5.000 Kč + 
inkaso. Tel.: 776 717 113.
■ Pronajmu garáž na  ulici Zá-
viškova, cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.
■ Nabízím pronájem nově zre-
konstruovaného dvoupoko-

jového bytu na  ulici Družstev-
ní. Celková cena za  pronájem 
a energii je 8.000 Kč/měsíc. Tel.: 
775 145 534.

■ Štěňátka křížence středního 
vzrůstu a  jezevčice. Jsou to tři 
kluci – černý, kouřový a  hnědo-
černý. Tel.: 739 155 922, Oslavice.

■ Za odvoz jednolůžkový pleta-
cí stroj, starší tříkolku, staršího 
houpacího koně. Vše funkční. 
Tel.: 604 775 301.

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Prodám

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

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.KOUPÍM

Tel.: 604 112 837.

Společnost 
ZLATÝ LEV A&D a. s. 

pronajme nebytové 
prostory ve Velkém Meziříčí, 

Náměstí 83/7 o výměrách:

Bližší informace lze získat na 
telefonním čísle 777 812 366.

– 15,5 m2
– 27,3 m2
– 18,2 m2
– 17,0 m2
– 27,1 m2 

Tel.: 777 717 632
         776 833 981

OBEC VÍDEŇ PRODÁVÁ
zasíťované stavební 

pozemky v klidné části 
(situované k jihu) 

o výměře 
od 713 m² do 869 m².
Cena za m² je 450 Kč. 

V místě prodejna po-
travin, školka, možnost 

sportovního vyžití. 
Tel.: 566 535 333 

e-mail: obec@obecviden.cz

Daruji

PEDIKÚRA MARILYN 
Dům zdraví Velké Meziříčí
Telefon 774 121 257

Provozovna Dům zdraví, vchod 
u vstupu do lékárny

Pedikérka Bernadeta Pařilová 
provádí:
– Medicinální pedikúru 
 suchou cestou
– Odborné ošetření ztvrdlé 
 kůže nohou a nehtů
– Odstraňování kuřích ok
– Masáž chodidel
Po domluvě je možné ošetření 
doma

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE

kuřic černých, červených, 
bílých, kropenatých, 
slepic ve snášce
a kohoutků z veterinárně 
kontrolovaných chovů! 

Rozvoz po určitých 
prodejních místech. 

Bližší info a objednávky: 
GALLUS EXTRA, s .r. o.
567 212 754, 567 214 502, 

731 701 331, 
gallusextra@centrum.cz

město velké meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

ZVeřejnění ZáMěRu pRodeje
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje bytu 
č. 16 o velikosti 2+1 na adrese Kolmá 1268/13, Velké 
Meziříčí se všemi součástmi a příslušenstvím a po-
dílem na společných prostorách a pozemku parc. č. 
1628/14.

Zájemci o koupi bytu mohou podat své nabídky v zapečetě-
né obálce označené nápisem „Koupě bytu Kolmá 1268/13, 
neoTVíRAT“ do 31. 8. 2013 na podatelnu Městského 
úřadu.

Více informací podá:
odbor správy majetku a bytů
Ing. Magdaléna Kašparová
náměstí 79/3
594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230

město velké meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

ZVeřejnění ZáMěRu pRodeje
Město Velké Meziříčí zveřejňuje záměr prodeje bytu 
č. 14 o velikosti 2+1 na adrese Na Výsluní 1724/2, 
Velké Meziříčí se všemi součástmi a příslušenstvím 
a podílem na společných prostorách a pozemku 
parc. č. 1628/240.

Zájemci o koupi bytu mohou podat své nabídky v zape-
četěné obálce označené nápisem „Koupě bytu na Výsluní 
1724/2, neoTVíRAT“ do 31. 8. 2013 na podatelnu Měst-
ského úřadu.

Více informací podá:
odbor správy majetku a bytů
Ing. Magdaléna Kašparová
náměstí 79/3
594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230

město velké meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230

nAbídKA pRonájMu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu

• nebytové prostory (kanceláře ve 3. a 4. np) na adrese
 náměstí 79/3, Velké Meziříčí (obecník)

• reklamní plochu na křižovatce ulic uhřínovská a jihlavská 
 ve Velkém Meziříčí

PENÍZE PRO VÁS
5.000–500.000 Kč

Tel.: 604 133 836, po 18. hodině

Zubní pohotovost 2013 
10. 8. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
11. 8. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 130, 566 536 712
17. 8. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 643 012
18. 8. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
24. 8. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298 
25. 8. MDDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
31. 8. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdr. středisko, 566 543 287

-dz-

Zájezd pro seniory 
na Karlštejn
Sociální služby města Velké Meziříčí pořádají zájezd pro seniory 
na hrad Karlštejn v úterý 10. 9. 2013.
Program: 7.30 odjezd od  DPS – Zdenky Vorlové 2001, 7.35 odjezd 
od Domusu, 11.00 oběd, 13.00 prohlídka hradu (cesta na hrad je dlou-
há přibližně 0,5 km, mírným kopcem), 14.15 po prohlídce hradu pří-
padně rozchod a poté zastávka na vyhlídce lomu Velká Amerika, 18.00 
–19.00 plánovaný návrat.
Cena zájezdu včetně vstupného 350 Kč, (oběd si hradí každý sám).
Registrace zájemců bude probíhat pouze osobně ve  stanovené dny 
od 7 do 11 hodin v DPS, Komenského 6, včetně zaplacení zájezdu.
Stanovené dny registrace zájemců od 7.00 do 11.00: srpen 7., 8., 9., 12., 
14., 16., 19., 22., 26., 27., 30. 

Mgr. Jana Jurková, DPS Velké Meziříčí 

Komunitní plánování 
na území města
Od června 2013 zahájily Sociální služby města Velké Meziříčí realizaci 
a koordinaci procesu komunitního plánování na území města Velké 
Meziříčí a  jeho částí. Výstupem bude Plán rozvoje sociálních služeb 
na území města Velké Meziříčí.
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces zjišťování 
potřeb a  zdrojů a  hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním 
podmínkám, potřebám komunity (obce) a potřebám lidí.
Na plánování se podílejí zástupci obce, poskytovatelů a uživatelů soci-
álních služeb a široká veřejnost. 
Svoje podněty, připomínky můžete zasílat na  e-mail: kpss.vm@se-
znam.cz. Případně se můžete zapojit do setkávání. 
Tato aktivita je financována z rozpočtu města Velké Meziříčí.

Mgr. Jana Jurková, ředitelka

Břetislav Roudenský – Zahradnictví a další vystavovatelé 
vás srdečně zvou na 

VÝSTAVU KVěTIN A UMěNÍ V MORAVCI 
Budou vystaveny bohaté kolekce jiřinek, mečíků, růží, kaktusy 
a sukulenty, pokojové květiny, okrasné dřeviny, bonsaje, aranžmá 
ze suchých rostlin, obrazy, fotografie, dřevořezba, keramika, kraj-
ka, perníky a další překvapení.
24.–25. srpna 2013 od 9 do 18 hodin, kulturní dům v Moravci.

Město Velké Meziříčí
Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko

Snižme společně náklady domácnosti v e-Aukci.
Děkujeme všem, co se již zapojili do unikátního projektu úspor!
Jen pár kroků k úsporám:
1. krok: přijít na některé kontaktní místo (viz. www.mestovm.cz)
2. krok: s sebou kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeo-
becných obchodních podmínek (elektřina/zemní plyn), 
kopie ročního vyúčtování (elektřina/zemní plyn)
3. krok: podpis smlouvy mezi eCENTRE a klientem.
Famozní úspěch v červencové e-Aukci! Téměř pěti tisícům domác-
ností jsme pomohli ušetřit přes 52 milionů korun! 
Elektrická energie, zemní plyn průměrná úspora 30,5 %.
Prodloužen sběr dat: Velké Meziříčí Městský úřad
15. srpen 2013 – 9.00–11.00 a 14.00–17.00
16. srpen 2013 – 9.00–11.00
Individuálně na níže uvedených kontaktech.
Více informací: www.mestovm.cz, V. Požár, tel.: 776 488 080,
e-mail: vlastimil.pozar@ecentre.cz 
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společenská RUbRika

Pátek 9. srpna ve 20.00 
DISCONEXION
Disco a funky kapela z Třebíče.

Sobota 10. srpna v 19.30
STETSON – známá meziříčská 
country kapela
Neděle 11. srpna ve 14.00 
O SMOLÍČKOVI - loutková po-
hádka pro děti, ale i rodiče.
Neděle 11. srpna v 17.00
MISTŘÍŇANKA – krojovaná 
dechová hudba.

Pátek 16. srpna v 18.00
ČECH A  LECH – pěvecký sbor 
z  Humpolce zazpívá známé 
i méně známé Hašlerky v pořadu 
Takový byl Karel Hašler s vtipný-
mi scénkami v dobovém oblečení.

Sobota 17. srpna v 15.00
DJ YAKnow? Check! a  Dvadý-
džejs – gramofonové desky s ra-
povou, funky a  elektronickou 
hudbou 
Neděle 18. srpna ve 14.00
KUSPOKON a FOUR COVER
– akustický koncert dvou spřáte-
lených kapel.

Středa 21. srpna v 17.00 
FORTIX, HERKULES, ZELE-
NINA
Kapela FORTIX, dále vystoupí 
brněnská punk-rocková kapela 
HERKULES a  alternativ-rocko-

vá kapela z Čechtic ZELENINA. 
V průběhu večera proběhne křest 
CD kapely FORTIX spojený s vi-
deoprojekcí.

Pátek 23. srpna v 18.30 
APPENDX – mladá trash-popo-
vá kapela

Pátek 23. srpna ve 20.00 
VERNUS – vystoupení třebíč-
ského punk-rockového spolku, 
který se prezentuje neotřelými 
a ironickými texty ze života a lí-
bivou až návykovou hudbou. 

Sobota 24. srpna v 19.00 
KRÁSNÁ CIZOLOŽNICE –
ochotnický spolek Bobrová před-
staví divadelní hru, která nás za-
vede do na první pohled tuctové 
francouzské rodinky ve 20. letech 
minulého století.

Neděle 25. srpna v 17.00
Koncert VOJENSKÉ HUDBY 
OLOMOUC

Sobota 31. srpna v 15.00
Koncert kapely T.E.P.

Program je postupně doplňován!
Další informace najdete kromě 
týdeníku Velkomeziříčsko také 
na  www.jupiterclub.cz, www.
mestovm.cz. Změna programu 
vyhrazena!

❧ 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. ❧

Dnes, 7. srpna 2013, uplyne rok, 
kdy nás navždy opustil náš milova-
ný syn, pan 

Mgr. František Pytlík
z Mostišť. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají rodiče, 
děti a sestra s rodinou.

Vzpomínky

Včera, 6. srpna 2013, jsme vzpo-
mněli osmé výročí úmrtí pana 

Josefa Berana 
z Velkého Meziříčí.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery Iveta a Hana 
s rodinami

❧ Tak rádi bychom Tě, maminko, 
drželi za ruku. 
Jak moc bychom si přáli, 
abys tu mohla být s námi. 
Tolik jsi chtěla žít, 
nechtěla jsi od nás odejít. 
Udělali bychom cokoliv, 
aby se to nemuselo stát, 
a Ty ses mohla s námi radovat. 
Zlá nemoc nám Tě vzala, 
jen vzpomínky na  krásné a  ne-
zapomenutelné chvíle jsi nám tu, 
maminko, zanechala. 
Ty vzpomínky my teď do pohádky 
dáme, vnoučatům a  pravnouča-
tům Tvým je všechny zodpovíme. 
Aby i naše děti věděly, 
jak moc jsme si Tě, maminko, 
všichni vážili. ❧

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 

R O Z K V E T L É  M ě S T O
Zhotovte snímek výzdoby a pošlete jej 
na ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte v informačním centru 
města Velké Meziříčí s uvedením adresy 
vyfotografovaného místa nejpozději
do 31. srpna 2013.

Kategorie:  
▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
▶ květinová výzdoba předzahrádky viditelné z ulice
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Do soutěže se mohou při-
hlásit všichni obyvatelé i firmy města a jeho místních částí. 
Mediálním partnerem je týdeník Velkomeziříčsko.

Dne 19. srpna 2013 oslaví své 
významné životní jubileum 80 let 
náš manžel a tatínek, pan 

Jaroslav Hamr. 
Do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí a optimizmu 
z celého srdce přejí 
manželka Bohuslava 
a syn Bohuslav s rodinou. 

Taneční kurzy, které pořádá Jupiter club, s. r. o.,Velké Meziříčí, jsou 
určeny především pro dospívající mládež (ve věku od 16 let). Na-
učíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pravidla 
společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení kurzu bude 16. září  2013, ukončení v prosinci 2013. 
Uzávěrka přihlášek je 13. září 2013. Dnem výuky je pondělí. 
Kurz zahrnuje: 11 lekcí – 1× v týdnu – vždy v pondělí, ples v bílém 
a závěrečnou barevnou prodlouženou.
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium,  SŠŘS, ostatní) 
II. kurz – začátek v 19 hodin (HŠ Světlá a OA, SŠŘS , ostatní).
Lektoři: Starlet – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za doprovodu 
živé hudby. Cena celého kurzu – 900 Kč. Je možno se přihlásit s třídou 
i  individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, 
ples v  bílém  a  závěrečná barevná prodloužená. Platbu požadujeme 
v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu. 
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou 
žáci bez vážných důvodů odcházet z  výuky. Vstup pouze ve  společen-
ském oděvu! Informace a  přihlášky na  programovém oddělení Jupiter 
clubu od 26. srpna 2013, otevřeno po–pá 8–16 hodin, tel.: 566 782 004, 
566 782 005  nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční. -prog-

Obec Dolní Heřmanice pořádá 
v sobotu 10. srpna od 15 hodin 

5. ROČNÍK HEŘMANICKÉ DECHOVKY
Mistříňanka, Muzikanti z jižních Čech, 

Muzikanti Ladislava Prudíka 
Pořadem provází Karel Hegner. Večer pokračuje 

tancem a veselicí. Občerstvení zajištěno. 
Akce se koná za každého počasí. 

-zh, ic-

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ 
HODY
Od středy 4. září do středy 11. září 2013
Více info na www.bitessko.com

Výstava přiblíží historii velkomeziříčského muzea, jehož dějiny se za-
čaly psát již v roce 1893. 
Díky dobovým fotografiím návštěvníci nahlédnou do původních pro-
stor a expozic muzea, v krátkých medailonech budou také představeni 
zakladatelé a jednotliví ředitelé této instituce.
Chybět samozřejmě nebudou ani trojrozměrné sbírkové předměty, 
které budou reprezentovat jednotlivé sbírkové fondy.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 9. srpna v 17 hodin.
Pro návštěvníky muzea je výstava součástí prohlídkové trasy, ostatní 
zájemci zaplatí jednotné vstupné deset korun. Otevírací doba výstavní-
ho sálu je shodná s provozní dobou muzea. V srpnu je otevřeno denně 
kromě pondělí, a to od devíti do sedmnácti hodin, s polední přestávkou 
od dvanácti do jedné.                                                                                                            -muz-

Výstava představí 
stodvacetiletou historii muzea

Blahopřání

Dne 6. srpna 2013 by se dožila 90 
let naše drahá maminka, babička, 
prababička, paní 

Božena Janíčková 
z Velkého Meziříčí. 

Stále vzpomíná 
dcera Marie s rodinou.

❧ Odešla jsi, ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.❧
Dne 3. srpna 2013 uplynulo 10 let, co nás navždy opustila paní 

Bohumila Vaverková, 
ul. Vrchovecká (hospoda u Motorpalu). 

Stále vzpomínají manžel, synové Vlastimil a Luboš s rodinou, 
sourozenci Vlasta a Alois s rodinami. 

❧ Těžké je každé loučení, když drazí z očí schází.
Nejtěžší je však to poslední, když zpátky nepřichází.
To zůstanou jen vzpomínky.❧

Naši drazí rodiče a bratr, všichni z Netína,  odešli  v červenci v různých 
letech.

Pan Metoděj Kampas před 22 lety

Paní Miroslava Kampasová před 2 lety

Pan Mirek Kampas, známý rybář, před 7 lety.

Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají rodiny Čížkova a Kampasova.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 24. 7. 2013 naposledy rozloučit 
s panem 

Josefem Procházkou, 
za projevenou soustrast k jeho úmrtí 
a květinové dary.
Za celou rodinu M. Procházková

Vzpomínky
❧Tolik bychom Ti dnes chtěli přát,
vyslovit slova přání.
Nám zbyl jen v srdci žal
a stálé vzpomínání. ❧

Dne 31. července 2013 by se 
dožila 47 let paní 

Jana Michálková 
z Radostína nad Oslavou.
S láskou stále vzpomínají manžel, 

děti a sestry.

❧Zase nadešel pro nás smutný den,
když jsi od nás tatínku odešel.
Jak těžké je bez Tebe žít,
když nemá kdo poradit, potěšit.❧

Dne 2. srpna 2013 jsme vzpo-
mněli 6. výročí úmrtí našeho mi-
lého manžela, tatínka a dědečka, 
pana 

Karla Pipy 
ze Stránecké Zhoře.

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 9. srpna 2013 uplyne 
11. smutné výročí od tragického 
úmrtí 

Veroniky 
Peroutkové 
z Pustiny.

S láskou a bolestí v srdci stále 
vzpomíná rodina Peroutkova.

Divadelní sezona 2013 v Jupiter clubu VM
Rezervace přijímá od 26. 8. 2013 programové oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17,  Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 005, 001.
MANŽELSKÉ ŠTěSTÍ ▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ ▶ Středa 30. října 2013 v 19.30
TŘI VERZE ŽIVOTA ▶ Listopad 2013 (bude upřesněno)
VYHAZOVAČI ▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 -prog-
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Soutěžní ročník 2012–2013 se za-
psal do historie velkomeziříčské-
ho oddílu házené velmi kladně 
díky výborným výsledkům mlá-
dežnického celku chlapců. 
Družstvo mladších dorostenců se 
skládalo ze 3 hráčů věkově mlad-
ších dorostenců a z 9 hráčů věko-
vě starších žáků. Tento mladý tým 
měl cíl hrát do šestého místa ve 2. 
lize mladšího dorostu Morava. 
Družstvo se intenzivně připravo-
valo po celý srpen a září. Vrcholem 
přípravy bylo soustředění v  Rož-
nově p. R. a turnaj v Ivančicích (4. 
místo). V přípravě absolvovali do-
rostenci 4–5 tréninků týdně a v se-
zoně trénovali 3× týdně.
Do sezony vstoupili dorostenci re-
mízou s Napajedly, a pak už začala 
spanilá jízda ozdobená samými 
výhrami, a až v Rožnově pod Rad-
hoštěm museli skousnout první 
porážku. Podzim zakončili na  1. 
místě, a  to byl velmi povzbudivý 
impuls do  zimní přípravy, která 
proběhla s  maximálním nasaze-

ním a vyvrcholila domácím, kva-
litně obsazeným turnajem Velmez 
cup 2013 (5. místo).
V jarní části soutěže mělo druž-
stvo dorostu těžší los, ale vstup 
do  „jara“ se vydařil a  až opět 
do utkání s Rožnovem neokusilo 
družstvo hořkost porážky. V pěk-
ném utkání se dorostencům ne-
vydařila první půle a  ve  druhé 
i  přes mohutnou stíhací jízdu 
prohráli o  dvě branky. V  závěru 
sezony pak ještě podlehli o  dvě 
branky Polance nad Odrou a mu-
seli si první místo vybojovat 
v „utkání jara“ ve Zlíně. Utkání se 
podařilo sehrát výtečně, po první 
půli jsme sice dotahovali dvougó-
lové manko, ale závěr patřil na-
šemu družstvu, které si zajistilo 
konečné 1. místo.
Tahoun družstva David Pavliš se 
stal 3. nejlepším střelcem soutě-
že se 138 vstřelenými brankami. 
Navíc Jan Lečbych a David Pavliš 
sbírali potřebné zkušenosti také 
v  nejvyšší dorostenecké soutěži 

v barvách Nového Veselí.
Dále byl Martin Fiala vybrán 
do  širšího reprezentačního vý-
běru ročníku 1997 a  absolvoval 
s ním soustředění v Nymburku.
V jarní části ještě věkově starší žáci 
absolvovali dva turnaje v  kategorii 
staršího žactva, kde dostali prostor 

hráči, kteří v dorostenecké lize neo-
dehráli potřebné minuty. Na Veliko-
noce jsme absolvovali mezinárodní 
turnaj Prague handbal cup 2013, 
na kterém se sice výsledkově neda-
řilo, ale někteří hráči sehráli velmi 
dobrá utkání. Druhý turnaj staršího 
žactva jsme absolvovali v  červnu 

v Polance nad Odrou, odkud si hrá-
či přivezli stříbrné medaile.
Na závěr sezony se vybraní hráči 
Vojtěch Drápela, Martin Janíček, 
Filip Svoboda a  Tomáš Stupka 
zúčastnili s  výběrem Kraje Vy-
sočina letních olympijských her 
dětí a mládeže ve Zlíně. Turnaje 
se, bohužel, pro zranění nemohl 
zúčastnit Tomáš Blaha, který byl 
rovněž zařazen do  výběru. Vel-
mi dobře fyzicky disponované 
družstvo LODM 2013 vyhrálo 
a  hráči okusili radost olympij-
ských vítězů, i  když zatím těch 
dětských. 
Doufejme, že na úspěšnou sezo-
nu navážeme i v příštím ročníku, 
i že se vydaří letní příprava a ob-
měněné družstvo opět bude bo-
jovat o  nejvyšší příčky v  soutěži 
mladšího dorostu.
Oddíl házené TJ Sokol VM se roz-
hodl 1. ligu ml. dorostu nepřihlašo-
vat, družstvo bude i v příští sezoně 
pokračovat ve  2. lize. Příčinou je 
věková návaznost družstev, úzký 

kádr a mnohonásobně větší časová 
náročnost vyšší soutěže. Pro hráče 
by mělo setrvání ve 2. lize být pří-
nosnější pro jejich sportovní rozvoj.

Ladislav Šidlo, trenér družstva, 
foto: archiv házené

házená: hodnocení soUtěžního RočníkU 2012–2013

Mladší dorostenci prožili nadmíru úspěšnou sezonu, vyhráli druhou ligu

2. liga ml. dorostenci Morava
1. Velké Meziříčí 20 16 1   3 582:503 33
2. Rožnov p. R. 20 15 0   5 621:508 30
3. Zlín 20 13 1   6 608:509 27
4. Polanka n. O. 20 13 0   7 497:484 26
5. Telnice 20 11 0   9 596:557 22
6. Litovel 20   8 0 12 530:579 16
7. Ivančice 20   8 0 12 591:628 16
8. D. Cerekev 20   8 0 12 552:581 16
9. II. Prostějov 20   7 1 12 591:586 15
10. Napajedla 20   7 1 12 502:561 15
11. Nové Bránice 20   2 0 18 437:611   4

Statistika hráčů
Jméno/ utkání/ branky/ ze 7m hodu/ ČK/ 2min. tr.
Michael Ambrož   17   11   0 0   0
Tomáš Blaha   19   86   1 1 22
Vojtěch Drápela   20     0   0 0   0
Martin Fiala   20   82 13 0 14
Tomáš Frejlich   20     5   0 0   4
Martin Janíček   19   91 15 1 28
Jan Lečbych   19   77 10 0 16
Filip Macoun   20     6   0 0   2
David Pavliš   20 138   2 1 36
Tomáš Pažourek   17     1   0 0   0
Tomáš Stupka   17   36   0 0   2
Filip Svoboda   16   39   0 0   4
Součet 224 572 41 3 128

Muži mají za sebou průměrnou sezonu, skončili ve druhé půli tabulky
Již příprava nasvědčovala, že tento 
ročník pro velkomeziříčské muže 
nebude patřit k  nejlepším. Nízká 
účast hráčů na  trénincích v  letní 
přípravě se projevila hned v úvo-
du sezony, kdy naše áčko vypadlo 
v  prvním kole Českého poháru 
proti Dolní Cerekvi, která hraje 
nižší soutěž. Další nedisciplino-
vanost hráčů donutila dlouhole-
tého trenéra Vlastimila Vaverku 
k odchodu od družstva. Týmu se 
z nouze ujal Ladislav Šidlo.
Vstup do  sezony se i  přes tré-
ninkové manko povedl, když se 
podařilo vyhrát první tři zápasy. 
Pak následovala vysoká poráž-
ka v  Hustopečích. Na  podzim se 
velmi smolně prohrálo o  branku 
v Kostelci na Hané a také po velmi 
špatném výkonu v  Sokolnicích. 
Muži zakončili první část soutě-
že na  6. místě s  12 body. Krátká 
zimní příprava vyvrcholila dvěma 
turnaji, a  to v  Kuřimi (2. místo) 
a  ve  Zruči nad Sázavou (2. mís-
to). Jarní část soutěže nedopadla 
podle našich představ. Po porážce 
s Maloměřicemi se podařilo čtyři-

krát vyhrát a vypadalo to, že naše 
družstvo bude útočit na medailo-
vé pozice, ale z posledních pěti zá-
pasů se nepodařilo získat ani bod! 
Družstvo dohnalo tréninkové 
manko a v závěru sezony našemu 
týmu došel dech. Z toho nakonec 

vyplynulo konečné 7. místo s cel-
kovým ziskem 20 bodů. Při vyrov-
nanosti tabulky to nakonec zna-
menalo pouze 2 body od sestupu! 
Oproti loňské sezoně si družstvo 
pohoršilo o jednu příčku a získalo 
o tři body méně.

Díky záložnímu B družstvu byl 
kádr široký a mohli jsme zapojit až 
21 hráčů. Bohužel, kvůli absencím 
jednotlivých hráčů, ať kvůli zraně-
ní nebo pracovním povinnostem, 
odehráli všech 22 utkání pouze 
dva hráči, což se projevilo na  ne-

sourodém a  nekolektivním pojetí 
hry ve většině utkání. Do mužské-
ho družstva se zapracovávali také 
věkově starší dorostenci. Nejlépe 
se jevil Jan Pospíšil, který nastoupil 
v 18 utkáních. Všichni mladí hráči 
pravidelně nastupovali za  rezervní 
B tým v Lize Vysočiny a sbírali zku-
šenosti v soutěži dospělých. Střelec-
ky táhla družstvo především trojice 
hráčů – Roman Matušík (109 bra-
nek), Radim Fischer (95) a Petr Kří-
bala (70). Družstvo se opíralo také 
o dobrý výkon obou brankářů – Li-
bora Kotíka a Davida Stoklasy.
Doufejme, že příští soutěžní 
ročník bude pro družstvo mužů 
úspěšnější, a  že hráči přistoupí 
k přípravě zodpovědněji a naváže 
se na  herní pojetí a  výsledky ze 
sezony 2009–2010.

Ladislav Šidlo, trenér družstva,
foto: archiv házené

Tabulka 2. liga Morava jih sou-
těžní ročník 2012–2013
1. Bohunice 22 19 0   3 656:510 38
2. Kuřim 22 15 2   5 621:586 32
3. Hustopeče 22 14 1   7 636:555 29
4. Brno B 22 13 1   8 635:630 27
5. Ivančice 22 10 1 11 586:550 21
6. II. Prostějov 22   9 2 11 611:622 20
7. Vel.Meziříčí 22 10 0 12 537:575 20
8. Kostelec n. H. 22   8 3 11 539:586 19
9. Sokolnice 22   9 1 12 572:639 19
10. Telnice 22   8 2 12 562:577 18
11. Maloměřice 22   8 2 12 595:582 18
12. Havl. Brod 22   1 1 20 545:683   1

Statistika hráčů
Jméno/ utkání/ branky/ ze 7m hodu/ ČK/ 2min. tr.
Petr Babáček     7     5   0 0   6
Jakub Bezděk   14   37   4 1 22
Radim Fischer   19   95 33 0   6
Petr Horák     5     5   0 0   0
Vojtěch Hron   17   15   0 0 24
Jakub Juránek     4     0   0 0   2
Jiří Kaštan   22   56   0 0   0
Petr Kaštan     1     0   0 0   0
Ladislav Konečný   10   16   0 0   6
Libor Kotík   20     1   0 0   0
Pavel Kříbala     3     1   0 0   6
Petr Kříbala   21   70   0 4 64
David Kubiš   16     2   0 0   4
Roman Matušík   19 109   0 0 10
Miloš Necid   19   13   0 1 22
Jan Pospíšil   18   10   1 0   2
Ondřej Poul     4     0   0 0   0
David Stoklasa   19     1   0 0   0
Pavel Strašák     9   13   0 0   2
Vítězslav Trojan   22   64 14 1 14
Pavol Živčic   18   24   0 0   6
Součty 288 537 52 7 196

Přehled umístění mužů:
2012/2013 – 7. místo, 20 bodů
2011/2012 – 6. místo, 23 bodů
2010/2011 – 9. místo, 18 bodů
2009/2010 – 4. místo, 27 bodů
2008/2009 – 7. místo, 17 bodů

1. přátelské utkání: TJ Jiskra Měřín – FC VM B 2:3 (2:1)
Rozhodčí: Patrik Pokorný. Diváci: 40. Branky: hosté (10.), (23.) – Ka-
meník (32.), Liška (61.), M. Polák (72.). Sestava: Řeháček – Netolický, 
Michael Polák, Smolík, Bouček – Kozuň, Vítek, Bradáč, Kameník – 
Liška, Petr Pokorný. Náhradníci: Jícha, Libor Smejkal, Benda.
První přátelské utkání jsme po výsledkové stránce zvládli, ale předněj-
ší byla kondiční stránka, protože jsme k zápasu nastoupili ve velkém 
tréninkovém kondičním drilu. Hráli jsme za velmi horkého počasí. 
V zápase bylo vidět, že kluci hráli ve velké únavě, ale až na několik 
pár minut odjezdili tento zápas. Musím vyzdvihnout Kameníka, který 
zápas odehrál velmi dobře.
2. přátelské utkání: Sokol Radostín nad Oslavou – FC VM B 4:1 (2:1)
Rozhodčí: Bílek. Diváci: 20. Branky: hosté (7.), (10.), (65.), (82.) – Ja-
kub Večeřa (40.). Sestava: Řeháček – Wasserbauer, Halámek, Smolík, 
Maloušek – Kozuň, Vítek, Dušan Smejkal, Liška – Jakub Večeřa, Petr 
Pokorný. Náhradníci: Libor Smejkal, Benda.
Po velmi dlouhé době nastoupil za B tým Dušan Smejkal, který si ne-
vedl na hřišti špatně. B tým museli doplnit hráči z nově vzniklého C 
týmu. Začátek utkání byl z naší strany jen o hledání a poznání. Soupeř 
nás potrestal na začátku po hrubých chybách. Ve druhé části 1.  polo-
času až do poloviny 2. poločasu jsme hráli dobře, ale pořád nás brz-
dily finální přihrávky. V závěru zápasu hráli jen domácí, kteří hrozili 
rychlými brejky. Naopak jsem rád, že jsem viděl v akci kluky z C týmu, 
kteří se vůbec neztratili na hřišti.
3. přátelské utkání: TJ Věžnice – FC Velké Meziříčí B 2:1 (0:1)
Diváci: 30. Branky: hosté (48.), (63.) – Petr Pokorný (15.) Sestava: Jícha 
– Smolík, Halámek, Večeřa, Dočkal – Kozuň, Eda Smejkal, Kuřátko, 

Kameník – Vítek, Petr Pokorný. Náhradníci: Libor Smejkal, Kaštan.
Díky velké absenci jsme odjížděli do Věžnice ve velmi kostrbaté se-
stavě. První poločas byl slušný, vytvořili jsme si několik zajímavých 
akcí a dobře jsme doplňovali ofenzivu. Ve druhém poločase se sestava 
proházela a kvalita šla dolu.
4. přátelské utkání: FC Velké Meziříčí B – Velká Bíteš 2:4 (1:0)
Rozhodčí: Myška. Diváci: 10. Branky: Jakub Večeřa (20.), Petr Pokorný 
(80.) – Halámek (55. vlastní), Vařílek (61), Antoš (65.) Ivančík (76.). Sesta-
va: Jícha – Maloušek, Halámek, Smolík, Voneš – Kozuň, Vítek, Láznička, 
Kameník – Liška, Večeřa. Náhradníci: Dušan Smejkal, Petr Pokorný. Zá-
pas proti Velké Bíteši se nám vyvedl hlavně po herní stránce, ale výsledek 
vůbec neodpovídá hře. Od vstřelení prvního gólu jsme hráli do konce zá-
pasu pěkný kombinační fotbal. Ve druhém poločase jsme soupeře zatlačili 
na jejich vápno, ale kazili jsme bohužel finální přihrávky, centry a střely.
5. přátelské utkání: TJ Jiskra Dobronín – FC Velké Meziříčí B 7:2 (4:1)
Diváci: 50. Branky: Hosté (13.), (34.), (36.), (39.), (53.), (61.), (73.) – 
Kafka (30.), Liška (54). Sestava: Jícha – Maloušek, Halámek, Smolík, 
Kafka – Kameník, Vítek, Pokorný, Bradáč – Liška, Večeřa. Náhradníci: 
Dušan Smejkal, Prchal, Řeháček. Generálku na novou sezonu jsme na-
prosto nezvládli. Hosté byli pohyblivější a měli dobrý výběr místa. Mrzí 
mě, že jsme dostali v 1. poločase během 5 minut tři góly, to je naprosto 
nepochopitelné. Soupeř nakopával dlouhé míče za obranu nebo mezi 
hráči. Pět gólů jsme dostali úplně po stejných akcích. Měli jsme špatný 
pohyb dopředu a kazili jsme jednoduché míče. Jediný, kdo chtěl běhat 
a hrát fotbal, byl v útoku Lukáš Liška. Zápas jsme hráli do 75. minuty, 
protože přišla na hřiště velká vichřice. Utkání skončilo neproměněnou 
penaltou Lišky. Jde o velký vykřičník pro první mistrák.                         -ls-

Muži B sehráli pět přátelských fotbalových utkání 

Dne Začátek Mužstvo Domácí Hosté
So 10. 8. 10.15 SD Vrchovina VM
So 10. 8. 12.00 MD Vrchovina VM
Ne 11. 8.   9.00 SŽ U 15 Turnaj Měřín 
Ne 11. 8. 10.15 SŽ U 14 Turnaj Měřín 
So/Ne Mis. utkání A Napajedla VM
Ne 11. 8. 16.30 B VM Křoví
So/Ne Mis. utkání SD Blansko VM
So/Ne Mis. utkání MD Blansko VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 15 Sparta Brno VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 14 Sparta Brno VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 13 Sparta Brno VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 12 Sparta Brno VM
Ne 18. 8. 10.15 A VM Pelhřimov
Ne 18. 8. 16.30 B Želetava VM

letní přípRava žáků, doRostů 
a MUžů fc vM 2013/2014

Fajtův kopec bike park
Letní sezona na Fajtově kopci zahájena. Provoz každý víkend 

od 11 do 18 hodin. Více info na www.skivm.cz 
Přijďte si vyměnit zbylé body ze zimy.
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Začalo to v  roce 2009, kdy se 
družstvo SDH Velké Meziříčí, 
cvičící CTIF, zúčastnilo hasičské 
olympiády v  Ostravě. Po  tomto 
úžasném zážitku si holky řekly, že 
budou dál pokračovat a zkusí to 
opět po 4 letech. Ještě větší bylo 
odhodlání, když zjistily, že další 
zemí pořádající XV. olympiádu 
bude Francie. Těch pár let utek-
lo jako voda a  holky se musely 
kvalifikovat na  MČR ve  Dvoře 
Králové v roce 2012. Nebylo tam 
moc družstev, ale i  tak to stále 
byla konkurence. Na  olympiádu 
totiž postupovala jen tři družstva 
žen a 10 družstev mužů.
Po  prvních útocích ženy věděly, 
že se do Francie nepodívají. Do-
staly totiž zbytečné trestné, a  to 
je v této soutěži odsunulo na ne-
postupující místa. Štěstí stálo ale 
na  jejich straně, když si zaběh-
ly svůj osobní rekord ve  štafetě 
a  získaly v  ní prvenství. To jim 
totiž o pár vteřin vylepšilo skóre 
a  holky skončily sice na  posled-
ním, ale zároveň stále ještě postu-
povém místě. „Jede se do  Fran-
cie.“ Trenér Stanislav Kratochvíl 
st., kterému za celé družstvo ne-
smírně děkuji, nás do  poslední 
chvíle napínal, zda pojede s námi 
jako trenér, jak to bývalo dopo-
sud, nebo jako rozhodčí. Nako-
nec si jej přece jen vybrali na post 
rozhodčího.
Po  změnách mezi soutěžícími 
v družstvu, kdy se přibraly hasič-
ky z Dobré Vody a jedna hasička 
z Netína, měly holky jen půl roku 
na  to, začít s  novými členkami 
běhat stejný, ne-li lepší čas, než 
ve Dvoře. Opravdu usilovně tré-
novaly a  omezovaly svoje volno, 
jen aby mohly vymýšlet rychlejší 
strategie a  zlepšovat svoji fyzic-
kou kondici. Dne 13. července 
se holky ve  večerních hodinách 
chystaly na  jízdu směrem Fran-
cie, konkrétně do  malebného 
městečka jménem Mulhouse. 
Natrénováno bylo už dost, teď 
to jen prodat v co nejlepším čase 
a ukázat, že „Medřičačky“ netré-
novaly nadarmo.
Vlastní zážitky
Do  Mulhouse jsme dojely v  ne-
děli 14. července v  dopoledních 
hodinách. Na  stadionu u  čes-
kého stánku jsme si vyzvedly 
průkazky, propagační materiály 
od  města a  vyrazily se podívat 
na  naše týdenní zázemí. Byla 
jím jedna z  místních škol, která 
byla k  našemu překvapení plná 

českých družstev. Takže nějaké 
seznamování nás netrápilo. Byly 
jsme mezi svými. Drobnou vadu 
na jinak pěkném ubytování mělo 
sociální zařízení, ale nic už nám 
nemohlo zkazit zážitek, že se 
účastníme olympiády.
Pondělí a úterý bylo pro tréninky 
CTIFkařů. Šly jsme jak na  tré-
nink, tak na ostrý start na  stavu 
č. 4, takže jsme si materiál během 
tréninku mohly omakat a  zjistit, 
co je potřeba dělat trošku jinak. 
Zděšením pro nás bylo, že dělá-
me tolik věcí špatně, že jsme za to 
dostaly neskutečně moc trest-

ných při obou tréninkových úto-
cích. Štafeta nám náš čas moc ne-
vylepšila. Jedna z  překážek byla 
osmimetrová roura a  ke  zjištění 
závodnice, která jí proskakova-
la, totiž vůbec „neklouzala“ jako 
roury na soutěžích v ČR. V pon-
dělí večer jsme mohly zhlédnout 
představování národů v  podobě 
mladších hasičů. Už zde se uká-
zala zdatnost Čechů. V  zastou-
pení mládeže z Pískové Lhoty si 
Česká republika odvážela první 
místo. Téměř každý večer jsme 
sedávaly s  ostatními členy čes-
ké výpravy. Ať už to byli profíci 
nebo dobrovolní. „Stovkaři, věža-
ři či ostatní ctifkaři,“ jak si mezi 
sebou říkáme. Sdělovali jsme si 
nejrůznější informace o  rozhod-
čích, trestných bodech, společně 
trošku odsuzovali francouzské 
snídaně a  hlavně vymýšleli, kde 
a co vylepšit.
Ve  středu přijeli naši fanoušci, 
kteří nám tímto zvedli náladu 
o 100 %. Ať už to byli přátelé, ro-
diče či partneři, ti všichni s námi 
museli snášet naše čtyřleté obdo-
bí ustavičných tréninků, žádného 
volného času a  našich špatných 
nálad, které jsme kvůli nezdaře-

ným tréninkům a soutěžím měly. 
Byli to právě fanoušci, kteří nás 4 
roky podporovali, a za to jim pat-
ří velký DÍK. V ten samý den bylo 
slavnostní zahájení, kdy se před-
stavovaly všechny národy a jejich 
soutěžící. Samozřejmě nesmělo 
chybět zapalování olympijského 
ohně a francouzská hymna. Cel-
kem tam bylo 26 národů a  přes 
3  000 závodníků. Česká výprava 
byla tou největší. Na jedné straně 
260 českých soutěžících a na dru-
hé straně čtvrt tribuny zaplněné 
českými fanoušky. Celým stadio-
nem se ozýval slavný a  nezapo-

menutelný pokřik „Kdo neskáče, 
není Čech, hop, hop, hop.“ 
Středa a  čtvrtek patřily stovkám 
a štafetám, kdy na stovkách před-
vedli své nejlepší výkony přede-
vším Češi. Jak profesionálové, jako 
Jakub Pěkný a Jakub Poulíček, tak 
dobrovolní jako Martin Lidmila, 
Petr Langer a  Jan Vráblík, který 
se stal nejúspěšnějším českým 
sportovcem, protože si odvážel 
tři medaile. Velkým překvapením 
pak byly české dorostenky a ženy. 
V  individuální disciplíně 100 m 
s  překážkami bylo finále výhrad-
ně české. Petra Mifkovičová, Klára 
Šenkyříková, Monika Marešová 
a Lenka Tomandlová. Nakonec si 
pak družstvo žen z  SDH Chvá-
lenice odvezlo zlato a  ženy SDH 
Těškovice stříbro z celkového po-
řadí.
Jelikož naše družstvo mělo tyto 
dny volno, seděly jsme v  repre-
zentačních dresech na  tribuně 
a  pokřikem pobízely naše borce 
a  borkyně k  lepším výsledkům. 
Některé to přehnaly a ještě dlou-
ho budou své hlasivky dávat 
do pořádku, ale všechen ten záži-
tek nám stál určitě za to.
V pátek potom byly na pořadu 

na půl družstva soutěžící v CTIF 
a  královské disciplíně požární-
ho sportu – útoku. Tento den si 
holky daly relaxační a uvolňova-
cí masáž a snažily se co nejdříve 
usnout a  nabrat síly na  sobotní 
ostrý útok CTIF. Málokterá z nás 
ale mohla usnout hned. Pořád 
jsme si v hlavě probíraly taktiku, 
lepší chycení klíče, rychleji roz-
motanou hadici, hlasitější povely 
a hlavně žádné trestné body.
Sobota už byla od rána velice pří-
jemná. Všechny jsme měly dob-
rou, i  když trošku nervózní nála-
du, ale tribuna našich fanoušků 
nám dodávala sebejistotu a  větší 
odhodlání. Ještě jsme stihly fandit 
družstvu holek z  Vlčnova, HZS 
Královehradeckého kraje a  sa-
mozřejmě slovenskému družstvu 
Emerson. Pak už jsme byly ale 
na  řadě my. Do  teplého oblečení 
PS 2 se nám při 34 °C moc nechtě-
lo, ale co se dalo dělat. Proběhla 
pořádná rozcvička a  přání hodně 
štěstí od  fanoušků. Při chystání 
hadic byla patrná malinká nervo-
zita, ale už při začínajícím povelu 
vše odpadlo a každá z nás se cítila 
opravdu jako bojovnice. Daly jsme 
do  toho vše, co jsme dát mohly. 

Šly jsme si pro čas „na jistotu“, ne 
na rekord, ale na to, abychom tam 
neměly žádné trestné vteřiny na-
víc, protože šance, že budeme ně-
kde na  předních místech, tu stále 
byla. Čas 48,19 nepatří mezi naše 
nejlepší. Možná to bylo právě díky 
fanouškům, kteří na nás pokřiko-
vali, možná díky Standovi, který 
stál poblíž a  dohlížel na  náš útok 
a  možná díky čtyřlístkům, které 
každá z  nás měla v  kapse u  srd-
ce, ale tento útok byl opravdu bez 
trestných bodů. Marně jsme se 
snažily dokřičet na  tribunu: „Ne-
máme trestný, je to čistý.“ Podle 
naší radosti to ale fanoušci určitě 
poznali. Čekala nás ještě štafeta, 
a tam se dalo už jen získat pár vte-
řin k dobru. Měly jsme dobrý roz-
běh, protože nás táhlo nejrychlejší 
družstvo žen soutěžící za  CTIF. 
Takže nás donutily k ještě lepšímu 
výsledku. O  celou jednu předáv-
ku nás sice ze začátku předhoni-
ly, ale u  posledních tří předávek 
jsme holky dotahovaly. „Nevěřila 
bych, že se dá v rouře někdo ‚do-
běhnout‘,“ tvrdila soutěžící, která 
tuhle překážku běhává. Ono se tak 
skutečně stalo. O pár setinek nám 
uteklo prvenství ve štafetě, ale i tak 
jsme byly maximálně spokojené. 
Čas 64,13 byl totiž naším osob-
ním rekordem a důkazem, že jsme 
ve  štafetě nejlepší družstvo žen 
v ČR. Dokázaly jsme to! „Trenére, 
doufám, že jste pyšný!“
Byl to náš splněný sen a  vrchol 
soutěžní kariéry. Tento zážitek 
byl prosně nezapomenutelný. Dál 
jsme potom ještě držely palce klu-
kům, kteří se chystali na věže, ale 
v  hlavě jsme stále měly náš útok 
a naši stříbrnou štafetu. My jsme 
se umístily jako první ve  stříbr-
né skupině a  získaly tak stříbrný 
výkonnostní odznak. Zlatý nám 

utekl o  pouhých 55 setin. Druhé 
místo ve  štafetě jsme si ale udr-
žely. V celkovém pořadí žen jsme 
skončily na krásném 9. místě.
V  sobotu proběhlo slavnostní 
ukončení olympiády a  předání 
praporu další pořádající zemi, 
tentokrát Bělorusku. Všechny 
jsme byly nadšené z této olympi-
ády, a tak jsme si prostě slíbily, že 
na  další se zkusíme také dostat. 
Jestli to je jen sen, nebo později 
uskutečněná realita, ukáže až čas 
a naše plány do budoucna.
Celá sobota byla pak ve stylu oslav, 
ohňostrojů, sdělování si zážitků, 
fotografování s  ostatními národy 
a  v  postupném odjíždění domů. 
Některým se ani nechtělo odjíždět, 
všichni na  nás byli opravdu milí 
a pečlivě se o nás starali. 
„Holky, chybí nám už jen ta zla-
tá medaile!“
Chtěla bych ještě poděkovat 
všem sponzorům, díky kterým 
jsme měli možnost reprezentovat 
město, kraj i  Českou republiku. 
Díky patří i  fanouškům, kteří jeli 
dlouhou dálku, aby nás podpořili 
a stáhli na sebe naše nervy. Obrov-
ské DÍKY patří především trenéru 
Stanislavu Kratochvílovi st., který, 
i když s námi celý týden skoro ne-
byl, snažil se nám ulehčovat těžké 
situace, vhánět do nás sílu a ener-
gii a udržovat nám po celou dobu 
pevné nervy a dobrou náladu.
Stando, díky! Tvé CTIF

Michaela Bernatová, 
foto: archiv SDH VM

Družstvo žen na snímku nahoře: 
v horní řadě Radka Křikavová, 
Jana Kratochvílová, Šárka Láz-
ničková, Lucie a Veronika Sedlá-
kovy. Dolní řada: Petra Žejšková, 
Šárka Vítková, Marie Požárová, 
Monika a Michaela Bernatovy.

Přivezly jsme z olympiády stříbro, jásají hasičky

Česká výprava byla na olympiádě nejpočetnější. Foto: archiv SDH VM

Stříbrné družstvo žen SDH Velké Meziříčí. Foto: archiv SDH VM

Každou prázdninovou středu 
16.00–18.00 cvičiště u  ČOV. 

Vlastní pes není potřeba. 
Program: hodina se skládá 
z teoretické a praktické části.
Srpen: 7. psí plemena, dogfris-
bee. 14. canisterapie. 21. dob-
rodružná procházka se psem. 
28. závěrečný test a slavnostní 
zakončení prázdninové školy.
www.agilityvm, J. Krčálová 

tel.: 604 353 315

Prázdninová 
psí škola 

pro děti a mládež

Na ‚Lavičském potoku‘ soutěžily historické koňské stříkačky 
SDH Lavičky uspořádal v neděli 28. 7. 2013 již 3. ročník setkání s his-
torickou hasičskou technikou – Lavičský potok a  zároveň 1. ročník 
závodu koňských ručních stříkaček. Před zahájením soutěže si návštěv-
níci se zájmem prohlíželi historické hasičské, čtyřkolové koněspřežné 
stříkačky. Nejvíce byly zastoupeny stříkačky od výrobce R. A. Smekal 
Praha-Smíchov z let 1880–1895. Nejstarší koněspřežná stříkačka z roku 
1871 patří domácímu SDH Lavičky. Do samotné soutěže se přihlásilo 
5 hasičských sborů z  okolních obcí. Po  celé zábavné odpoledne pro-
bíhaly soutěže v plnění disciplín. Hlavní disciplínou klání byla soutěž 
koňských stříkaček. Přes sto let staré stroje hasiči udržují stále funkční 
a předvedli to v klasickém požárním útoku. Protože neměli koně, které 
by zapřáhli do stříkaček, hasiči je museli dotlačit sami, tak jako mnoho-
krát v historii. Nakonec zvítězily všechny posádky koňských stříkaček, 
které dorazily, neboť ve stínu bylo 35 °C a na cvičišti 40 °C. I přesto byla 
účast hojná.     Zdroj a foto: Bc. David Dvořáček, archiv SDH Velká Bíteš


