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V září najdete naše no-
viny na stáncích opět 

pravidelně každou 
středu, poprvé 3. září.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYCHÁZÍ 20. 8.

Nové prodejní 
místo našeho 

týdeníku
Prodejna Tabák 

a tiskoviny v super-
marketu Kaufland, 

U Tržiště, Velké 
Meziříčí.

sobota 9. 8. 
od 13.00 

HEŘMANICKÁ 
DECHOVKA

6. ročník, vstupné 150 Kč
areál Dolní Heřmanice

více na str. 6 

pátek 8. 8. 
od 19.00 na náměstí

country skupina

STETSON
(v případě deště zrušeno)

sobota 9. 8. 
od 18.00 na náměstí

 TAKOVÁ JE LÁSKA
Humpolecký pěvecký 
soubor Čech a Lech

(v případě deště 
v kinosále JC)

TIPY NA VÍKEND A VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
neděle 10. 8. 

od 18.00 na náměstí

SWING DIXIE
členové vojenské hudby 
Olomouc zahrají známé 

skladby swingdixielando-
vé hudby (v případě deště 

v kinosále JC)

První zářijový víkend se ve Velkém Meziříčí setká 
rakousko-uherský císař František Josef I. se svým 
německým protějškem Vilémem II. Město se pomy-
slně přenese zpět do roku 1909, kdy se zde 8. až 11. 
září konaly císařské manévry.

Velení rakouské armády si tehdy vybralo Meziříčí jako 
svůj hlavní stan. Hrabě František Harrach byl požádán, 
zda by neposkytl ubytování pro rakouského a němec-
kého císaře. Spolu s nimi byl na zámku ubytován i ná-
sledník trůnu František Ferdinand ďEste. Většina pro-
gramu se bude odehrávat v zámeckém areálu. Na pódiu 

se budou střídat kejklíři, divadelníci a styloví hudebníci. 
Chybět nemůže ani historická módní přehlídka. 
Vojenská technika
V zámeckém parku si na své přijdou příznivci vojen-
ství, kteří se mohou těšit na ukázky bojových operací. 
„Během manévrů byly vyzkoušeny novinky z výzbroje 
a výstroje rakousko-uherské armády. Nasazen byl roz-
sáhlý automobilový park, k jízdě byly využívány i mo-
tocykly a bicykly. Nově byly testovány převozné polní 
kuchyně, pro výzvědné účely byly využity pozorovací 
balony,“ sdělila ředitelka muzea I. Tronečková a doplni-
la, že vyzkoušeno tehdy bylo i telegrafní spojení s Vídní. 

K  dispozici bude i florbertková střelnice, 
fotografický ateliér, polní kuchyně či pol-
ní pošta. Prohlídky zámeckých expozic 
oživí průvodci v  historických kostýmech. 
Na  nádvoří budou řemeslné stánky, jako 
perníkářství, mýdlářství, svíčkárna, braš-
nářství či malování na hedvábí. O stylové 
občerstvení se postará hospoda Barví-
nek a dobová kavárna. V sobotu večer se 
na náměstí uskuteční tradiční soutěž 4 klí-
če k velkomeziříčské bráně, která se letos 
ponese právě v duchu císařských manévrů.

Text a foto: -muz-
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Uctili památku obětí 
první světové války

Památku 144 občanů Velkého 
Meziříčí padlých v  první světo-
vé válce uctili položením kytice 
k  pomníku na  Sokolovské ulici 
starosta města Radovan Necid 
a tajemník městského úřadu Ma-

rek Švaříček. A  to 28. července, 
právě v den stého výročí zahájení 
tohoto globálního konfliktu vy-
hlášením války Srbsku Rakous-
ko-Uherskem.

Pokračování na straně 3

Sportovci využívají v létě k tréninkům 
discgolfové hřiště

Text a foto: Martina Strnadová

Meziříčí si připomene císařské manévry
Dva roky funguje v  našem městě 
discgolfové hřiště. Bylo vybudováno 
v údolním parku v Kunšovci, má devět 
jamek – neboli laicky řečeno drátěných 
košů –, rozmístěných po  údolí, při-
čemž některá stanoviště jsou poměrně 
záludná. Letu disků totiž brání mnoh-
de větve stromů, což ale není na záva-
du. Naopak. Tím se hra stává zábavněj-
ší a náročnější. „Poslední devátá jamka 
byla dobře ukrytá mezi stromky, ale ty 
byly bohužel vykáceny, zřejmě kvůli 
elektrickému vedení, takže její obtíž-
nost se vpodstatě vytratila,“ řekl jeden 
z  hráčů.  Někteří sportovci využívají 
park v létě namísto tělocvičny a trénují 
na zmíněném hřišti. Kupříkladu druž-
stvo nohejbalistů ze zdejšího Sokola 
se na  cvičišti pravidelně schází jed-
nou týdně, a to už od loňského roku. 
„Tehdy jsme ještě házeli normálními 
létajícími talíři. Je vidět, že když jsme si 
na letošek pořídili discgolfový disk, tak 
jsou výsledky mnohem lepší,“ shodují 
se hráči.  

Nohejbalisté trénují v létě na discgolfovém hřišti 
pravidelně jednou týdně. Foto: Iva Horká

Učitelé autoškoly byli 
odsouzeni

Fotbalisté Jívoví účinkují 
v seriálu Ano, trenére!
Jívovští fotbalisté se letos 
na podzim objeví ve fotba-
lovém seriálu Ano, trenére! 
Téměř půl roku sledoval štáb 
fotbalový i spolkový život 
v obci. 

Hlavní role se zhostil bývalý 
reprezentant a  kouč František 
Straka. Za  Jívoví je pak tahou-
nem trenér František Uhlíř.
FC Santus Jívoví se tedy stal 
jedním z  osmi klubů, které 
v  televizním seriálu Ano, tre-
nére! vystoupí. Jívovské oslo-
vili z  produkce televize, přijeli 
do  obce, setkali a  domluvili se 
se starostou a vedoucím oddílu. 

Pak tým pozvali do  pražského 
Edenu na  turnaj. Z  dvanácti 
mužstev si jich vybrali osm. 
Původně se však o účast v pro-
jektu ucházelo celkem necelých 
třicet obcí se svýmy fotbalový-
mi týmy z celé České republiky. 
„Předpremiéra seriálu by moh-
la proběhnout již nyní v  srp-
nu,“ upřesnil František Uhlíř, 
„promítat se bude přímo u nás 
v  Jívoví,  a  to buď v kulturním 
domě anebo pokud by byl velký 
zájem, tak bychom dali plát-
no na  hřiště a  promítalo by se 
tam.“ Prý je díl o Jívoví ze všech 
nejlepší, tvrdil s úsměvem kouč 
Uhlíř. Iva Horká

Bývalý zkušební komisař Městské-
ho úřadu ve  Velkém Meziříčí To-
máš Bílek, učitelé v autoškole Lubo-
mír Izdný a Lubomír Kobylka byli 
uznáni vinnými z toho, že od roku 
2007 do  prosince 2009 společně 
zmanipulovali a  usnadnili závě-
rečné zkoušky desítkám uchazečů 
o  řidičský průkaz. Všichni tři do-
stali nepodmíněné tresty. Odpykat 
by si je měli ve věznici s ostrahou. 
Rozsudek zatím není pravomocný. 
Izdný a Kobylka se odvolali na mís-
tě. Bílek a  státní zástupce odvolá-
ní zvažují. Případem se tak bude 
muset ještě zabývat Krajský soud 
v  Brně. Tomáše Bílka poslal soud 
za zneužití pravomoci veřejného či-

nitele a přijímání úplatku do vězení 
na čtyři roky. Kromě toho musí za-
platit 115 tisíc korun peněžitý trest. 
Lubomír Izdný dostal čtyři roky 
za pomoc k trestnému činu, zneu-
žití pravomoci veřejného činitele, 
přijímání úplatku a  podplácení. 
K tomu Izdný musí zaplatit 130 tisíc 
korun jako peněžitý trest. Oba dva 
jmenovaní navíc nesmí po  dobu 
deseti let vykonávat funkci zkušeb-
ního komisaře. Lubomír Kobylka 
byl uznán vinným pro tytéž trest-
né činy jako Izdný. Soud mu udělil 
mírnější, tříletý trest. K tomu dostal 
padesát tisíc korun peněžitý trest. 
Zákaz vyučování v autoškole dostal 
na pět let.         Zdroj: Žďárský deník

Blíží se konec uzavírky Karlova
Již od pondělí 11. srpna bude 
ulice Karlov ve Velkém Mezi-
říčí plně průjezdná. 

Nyní je zcela uzavřena její horní 
část od  ulice K  Buči po  křižo-
vatku na Dolní Radslavice. Tam 
právě probíhá zásadní technolo-
gická pauza, kdy firma provádí 
recyklaci zastudena. Zakončí ji 
o víkendu 9.–10. srpna poklád-
ka finální vrstvy, tzv. tichého 
povrchu – gumoasfaltu.
Až do 30. září bude pokračovat 
oprava průtahu Velkého Mezi-
říčí na  Sokolovské ulici. Ta je 
od 23. července uzavřena v úse-
ku od  pošty až po  světelnou 
křižovatku u  sv. Josefa. Oběma 
zmiňovanými křižovatkami lze 

zatím projet a  objet tak celý 
opravovaný úsek sídlištěm nad 
gymnáziem. V  ulicích Kolmá 
a  Krškova přitom začalo do-
cházet k  problémům s  vyhýbá-
ním vozidel, a proto byl provoz 
v  nich zjednosměrněn. Krško-
vou se jezdí směrem do  centra 
a Kolmou naopak.
Úplná uzavírka této části ulice 
Sokolovská kvůli technologické 
pauze nastane od 15. do 28. září.
Poslední fáze opravy krajské sil-
nice II/602 je naplánována od 1. 
do  31. října, a  to v  posledním 
úseku Sokolovské, od  okružní 
křižovatky u  Tržiště až za  svě-
telnou u sv. Josefa. Ten je zatím 
jen vyfrézovaný a průjezdný.

Text a foto: Martina Strnadová
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Informační centrum, které sídlí v přízemí budovy velkomeziříčské 
radnice, má nově v  nabídce tři druhy sběratelských karet Klubu 
českých turistů (KČT) a  dva druhy cykloznámek. (Více na  www.
sberatelskakarta.cz/novinky-25-7-2014-s-nahledy-sberatelskych-
-karet/c.) 
Krom toho si mohou zájemci vybírat i z šestnácti nových druhů po-
hlednic, včetně vánočních a velikonočních, ale také například po-
hlednice dřevěné, nyní nově i pohlednici dřevěnou barevnou.
„Nové máme také samolepky igelitové, papírové, samolepky na tvář 
a butony s logem města, a dva druhy magnetek s motivem města,“ 
vyjmenovala další propagační produkty referentka kultury a cestov-

ního ruchu Květoslava Hladíková s  odkazem na  městský e-shop, 
jehož prostřednictvím si lidé mohou veškeré nabízené zboží koupit. 

Stále je v prodeji kniha o dějinách našeho 
města. Nově také o hřbitovech
Do nabídky patří také zdařilá vázaná kniha Velké Meziříčí v zrcadle 
dějin, kterou by měl minimálně každý Velkomeziříčan mít ve svojí 
knihovně, neboť shrnuje vkusně a obsáhle dějiny našeho města. Pu-
blikace o 480 stranách za cenu 500 Kč vyšla v roce 2008 u příležitosti 
oslav 600. výročí získání plných městských práv (1408 – 2008).  Po-

drobná kronika města od pravěku až do roku 2006 je doplněna foto-
grafiemi a pro město Velké Meziříčí ji vydala Muzejní a vlastivědná 
společnost v  Brně. (Více na  http://www.mestovm.cz/cs/produkty/
products/view/38-o-meste/93-velke-mezirici-v-zrcadle-dejin). 
„Dále bych chtěla upozornit na knihu Hynka Jurmana Spěte sladce,“ 
přidává K. Hladíková, „je to vlastivěda o hřbitovech, mimochodem 
i o těch našich. Právě vyšla, a je k dispozici také v našem infocentru 
za 165 korun. 
(Více na  http://www.mestovm.cz/cs/produkty/products/view/39-
-regionalni/191-spete-sladce-aneb-pribehy-hrbitovu-bystricka-a-
-okoli.)

Informační centrum má nově v nabídce sběratelské karty 

Iva Horká

Železničáři zajišťují trať

Správa železniční dopravní cesty provádí zajišťování trati. Práce probíhají 
na pěti stech metrech v úseku Oslavice – Velké Meziříčí – Křižanov. „Nejde 
o běžnou údržbu, ale o sanaci svahu chemickou cestou a kotvením ocelo-
vých sítí z důvodu stabilizace skalního masivu,“ vysvětlil Marek Illiaš z tis-
kového oddělení Správy železniční a dopravní cesty a dodal, že v minulosti 
byly problémy s padajícími kameny právě mezi Oslavicí a Velkým Meziří-
čím. Pracovníci zajišťují trať za provozu a v dotčeném místě je proto v sou-
časné době rychlost vlaku omezena na 30 kilometrů v hodině. „Po dokon-
čení oprav se zvýší na 50 km/h,“ informoval Illiaš. Termín dokončení prací 
je 1. října 2014.                                                                          Martina Strnadová

Zajišťující práce na železnici kolem hřbitova na Karlově 
ve Velkém Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Velká Bíteš ušetřila miliony. Stačilo změnit smlouvy
Velkobítešští radní se zaměřili na zefektivnění hospodaření. 
Proto podrobili revizi celou řadu smluv a dokumentů. Výsled-
kem je dvoumilionová úspora každý rok.

Místo dvou městských společností jedna
Výraznou úsporu dosáhli bítešští začleněním Lesů města Velká 
Bíteš, s. r. o. pod Technické služby. „Jen na  osobních nákladech 
a provozu kanceláře šetříme 700 tisíc korun každý rok,“ říká mís-
tostarosta města Tomáš Kučera.  Navíc se novému vedení společ-
nosti podařilo zvýšit cenu, za kterou prodává dřevo z městských 
lesů, což dále zlepšuje hospodaření města.

Úspory za telefony a energie pomáhají 
sportovním klubům
Další snížení nákladů přineslo sjednocení všech mobilních a pev-
ných telefonních linek pod jednu smlouvu.  „Čerpáme výhody 
plynoucí z toho, že město společně se všemi svými organizacemi 
je pro operátory zajímavý partner. Díky výběrovému řízení a slou-
čení smluv šetříme na  pevných linkách 170 tisíc korun ročně, 

na mobilních pak čtvrt milionu ročně,“ dodává Kučera. Nákupem 
elektřiny a plynu na burze pro všechny organizace zřizované měs-
tem pak bítešští šetří dalšího tři čtvrtě milionu. 
„Když všechny úspory sečteme, dostáváme se k částce okolo dvou 
milionů ročně. Tyto peníze nám pak výrazně pomohly zvážit pod-
poru bítešským sportovcům, která se zvedla o  polovinu. Navíc 
kompenzují výpadek příjmů, kterých se dobrovolně vzdáváme zá-
kazem hracích automatů,“ uzavírá Kučera.  

Nákup energií i pro občany
Výhody plynoucí z centrálního nákupu v tomto roce využijí i běž-
ní obyvatelé Velké Bíteše. Ve  městě totiž uspořádá společnost 
Terra Group elektronickou aukci, do které se budou moci zapojit 
domácnosti. 
Aukce se uskutečňuje s vědomím představitelů města. „Pracujeme 
na principu shromáždění více odběrných míst, u kterých se načte 
velikost celkové spotřeby. Proto se už i počáteční vyvolávací cena 
drží na úrovni nejnižších nabídek trhu v porovnání se standardní-
mi ceníky dodavatelů. Prostřednictvím aukce budou občané moci 
dosáhnout úspory až 15–20% z ceny energií,” říká k tomu zástupce 
společnosti Eduard Rovenský.                                                       -tk-

Vladimír Makovský devadesátiletý
V pátek 1. srpna 2014 oslavil devadesáté narozeniny vlastivědný badatel, 
genealog, zakladatel a čestný člen Vlastivědné a genealogické společnos-
ti, čestný člen brněnské Moravské genealogické a heraldické společnosti, 
laureát Skleněné medaile Kraje Vysočina, autor třiceti publikací a desítek 
článků, v dřívější době ochránce přírody a vynikající kronikář města, pan 
Vladimír Makovský. Ač se právě nachází v nemocnici sv. Zdislavy, neztrácí 
svoji pověstnou vitalitu. K významnému životnímu jubileu mu přišli bla-
hopřát představitelé Města Velké Meziříčí starosta Radovan Necid, mís-
tostarosta Josef Komínek, radní Jiří Michlíček a vedoucí správního odboru 
MěÚ Josef Švec. S gratulací se připojila i předsedkyně Vlastivědné a genea-
logické společnosti Helena Švecová. S oslavencem strávili v srdečném roz-
hovoru příjemné chvíle. Vladimír Makovský zavzpomínal na svoje životní 
osudy, které byly pro dnešní generaci už téměř nepředstavitelné, ale díky 
svojí houževnatosti a vytrvalosti vše překonal. Do dalších let přejeme dobré 
zdraví, neutuchající elán a hodně pěkných chvil strávených nad vším, co ho 
těší a zajímá.                                                                      -šve-, foto: Jiří Michlíček

Jupiter club má nový vchod

Budova Jupiter clubu má již nový bezbariérový 
vchod z náměstí  - moderní posuvné prosklené 
dveře. Foto: Martina Strnadová

Jízda okružní křižovatkou 
je jednodušší
Velké Meziříčí má během poměrně krátké doby v provozu dva kruhové 
objezdy, či jinak řečeno okružní křižovatky – jednu u Tržiště, druhou – 
provizorní – Pod Hradbami. Vzhledem k tomu, že až dosud ve městě kři-
žovatka tohoto typu nebyla, někteří zdejší řidiči si jízdou po nich nejsou 
zcela jisti. Jak je to s předností v jízdě, kdy blikat…
Jízda okružní křižovatkou není nic složitého, naopak. Obě okružní křižo-
vatky ve městě jsou vyznačeny dopravními značkami tak, že přednost mají 
vozidla, která již po kruhovém objezdu jedou. Řidič vjíždějící do okružní 
křižovatky nebliká, dá přednost vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu 
a pak může sám vjet do křižovatky. Znamení o změně směru jízdy bliká-
ním dá jen před výjezdem z křižovatky. Další řidiči, kteří chtějí do křižo-
vatky vjet, podle toho poznají, že mohou, že už je vyjíždějící auto neohrozí.

Připravila: Martina Strnadová, foto autorka článku

Parkoviště u hřbitova má již zámkovou dlažbou 
vydlážděnou čtyřicítku míst ke stání. Zbývá ještě 
vyasfaltovat příjezdové cesty k nim. Foto: M. Strnadová

Evropské dotace: Nová okna, 
fasády i sběrný dvůr
Dvě velkomeziříčské mateřské školy mají nová okna a dveře, zateplené střechy a fasá-
dy. Umožnilo to úspěšné získání evropských peněz z Operačního programu Životní 
prostředí. Dotace ze stejného zdroje pomohla ve Velkém Meziříčí vybudovat nový 
sběrný dvůr.  „Získali jsme více než osm milionů korun. Za ty mají naše dvě školky 
vyměněná okna a celkové zateplení budov. Očekáváme, že to povede k úsporám za 
vytápění,“ přiblížil starosta Necid. „Celkové náklady na MŠ Čechova činí 4,4 milio-
nu korun, výše dotace je 2,9 milionu korun. V případě MŠ Sokolovská jsou celkové 
náklady 4,6 milionu korun a dotace 2,83 mil. korun,“ vypočítala Zuzana Villertová 
z velkomeziříčské radnice, která má na starosti regionální rozvoj a dotační peníze. 
Od února je ve městě také v provozu nový sběrný dvůr. Lidé jej najdou v novém 
areálu technických služeb na Karlově a jeho vybudování přišlo na 3,6 milionu korun. 
Dvě třetiny těchto peněz jsou přitom právě z evropské dotace.
Sběrný dvůr nabízí možnost odevzdání odpadů tříděných (plast, papír, sklo bílé a ba-
revné, železo), tak odpadů velkoobjemových a stavebních, dále místo pro biologicky 
rozložitelný odpad. Ve sběrném dvoře je i místo pro zpětný odběr elektrospotřebičů 
a místo pro odběr nebezpečných odpadů jako jsou obaly od barev, prošlé barvy, laky, 
chemikálie, léky, olejové filtry, baterie a akumulátory, které jsou umístěny v samostat-
ném krytém objektu. „Sběrný dvůr slouží pro obyvatele města a okolních obcí, jeho 
kapacita je projektovaná do 1290 tun odpadů za rok,“ popsala Villertová.
„V získání dotace z tohoto programu jsme byli minulý a letošní rok mimořádně 
úspěšní, tato výše není úplně běžným standardem. Uspořili jsme tak poměrně znač-
né peníze městské kase,“ pochvaluje si starosta Necid s tím, že další peníze se městu 
podařilo získat také na podobné zateplení školek na Sportovní a Nad Plovárnou, 
1. základní školu Sokolovská a budovy školní jídelny na ulici Poštovní. „Poslední dvě 
zmíněné akce budou probíhat ještě letos a školky zateplíme v příštím roce během 
prázdnin,“ doplnil Necid. 

Operační program 
životní prostředí

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vodu, vzduch 
a přírodu
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Na náměstí zahrály pop-rockové skupiny Acheron, Zelenina a Fortix

Muzikanti představili na vel-
komeziříčském náměstí vlastní 
tvorbu. Dokázali, že mladé 
skupiny nemusí psát texty svých 
písní jen v angličtině. 
Podium ve Velkém Meziříčí patřilo 
25.  7. pop-rocku. V  rámci Velko-
meziříčského kulturního léta se 

na náměstí představily tři skupiny – 
Acheron, Zelenina a Fortix. Během 
čtyřhodinového koncertu zazněla 
vlastní tvorba muzikantů, jež měla 
výrazný společný prvek – český ja-
zyk. Jako první vystoupila Acheron  
(vlevo) z Jaroměřic nad Rokytnou, 
která se může pyšnit již několi-

ka úspěchy – v  roce 2013 vyhrála 
soutěž Kapela Vysočiny, v letošním 
roce zvítězila v  soutěži Vysočina 
hledá talent. Za zmínku určitě stojí 
účast kapely na Koncertu bez hra-
nic či charitativní akci Rock pro 
Jirku, na  níž se podílela i  skupina 
Fortix (foto zcela vpravo). 

Druhým vystupujícím byla taktéž 
čtyřčlenná skupina Zelenina, jež 
do Velkého Meziříčí přijela z Čech-
tic. Během necelé hodiny trvajícího 
představení zahráli hudebníci, kteří 
ve městě vystoupili již loni, některé 
ze svých známých písní, například 
Zhasni světlo nebo Inventář. Nejen 

je si mohli fanoušci poslechnout 
na jarním turné kapely Divokej Bill, 
kde Zelenina vystoupila jako před-
skokan. Poslední část koncertního 
večera patřila mladé skupině Fortix 
z Velkého Meziříčí. Zahráli novou 
tvorbu, ale i  písně, které mohli 
posluchači vyslechnout už na  loň-

ském křtu CD Mezi životem a smr-
tí, jež proběhlo rovněž na  podiu 
velkomeziříčského náměstí. Kape-
le, která prošla za dobu pěti let své 
existence výraznými proměnami, 
se podařilo rozezpívat (a na krátko 
dokonce roztančit) i publikum. 

Text a 3x foto: Klára Katolická

Tři mušketýři opět 
na zámku

Na divadelní představení Tři mušketýři zval soubor Špatně 
namíchaný bublifuk živou upoutávkou na náměstí a v uli-
cích města Velké Meziříčí již v červenci (viz foto). Bryčka 
tažená koňmi a zejména mladý oř o sobě dával hlasitě vě-
dět, a tak budil patřičnou pozornost kolemjdoucích. Srp-
nová představení tedy můžete zhlédnout na zdejším zámku 
9. a 23. od 19 hodin. Dospělí zaplatí sto korun, děti do 6 let 
neplatí, ty od 6 do 15 vydají 50 Kč. Více na www.muzeu-
mvm.cz.                                                     Text a foto: Iva Horká

Vážení občané, v  období červenec 
– srpen 2014 realizuje E.ON rozsáh-
lou investiční akci za 2 mil. Kč, když 
rekonstruuje ve  vašem městě na  ul. 
Sokolovská a  Poštovní stávající vedení 
nízkého napětí. Oprava zvýší spolehli-
vost dodávky el. energie a výrazně pro-
dlouží životnost energetického zařízení. 
Vzhledem k tomu, že s touto akcí bude 
spojeno i přerušení dodávky el. energie 
na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás 

tímto zdvořile o  pochopení omezení, 
jež bude nezbytné. O  tomto plánova-
ném přerušení dodávky informujeme 
dle platné legislativy způsobem v místě 
obvyklým v součinnosti s MěÚ – např. 
vyvěšením na úřední desce. 
Pro zjištění možnosti individuálního 
oznamování plánovaného přerušení 
dodávky el. energie, kontaktujte prosím 
zákaznickou linku 840 111 333. 

E.ON ČR, s. r. o.

E.ON opravuje vedeníJitka Vrbová ukázala, že zpívat stále ještě umí

Co na  tom, že přišla na  jeviště 
o francouzské holi a se skleničkou 
vína v  ruce... Po  chvilce si Jitka 
Vrbová získala posluchače svým 
nezaměnitelným hlasem, šprýmy, 
ale i precizní češtinou. Čtyřiase-
dmdesátiletou zpěvačku na  pódiu 
velkomeziříčského kulturního léta 

doprovázel na  kytaru Stanislav 
Chmelík, který jako jediný tvoří 
kdysi poměrně známou skupinu 
Akáty.
Zpěvačku Vrbovou posluchači 
znají zejména díky písním Co ne-
vidět se sejdem, Jen ty má Sázavo, 
Nad Medníkem, Léto už má celtu 

sbalenou, Tam nad nebeskou bání 
či Pikovický blues a dalším. Profesí 
učitelka, ale jinak také jazzmanka, 
učila známou reportérku Barboru 
Tachecí či nazpívala songy se svými 
slavnějšími kolegyněmi a  kolegy. 
Byli to kupříkladu Jiří Suchý, Eva 
Olmerová, Eva Pilarová a další. 

Vrbová vydala nespočet nosičů, 
a to jak svých profilových, tak těch 
společných s mnoha interprety.
Před duem vystoupila skupina 
Knezaplacení, která se podle svých 
slov s Vrbovou kamarádí čtrnáct let 
a  také se spolu poměrně často se-
tkají při hraní.

Zleva: Jitka Vrbová, Stanislav Chmelík a skupina Knezaplacení. 
3x foto: Iva Horká

Iva Horká

Švédové odjeli s náměty 
na další spolupráci
Velké Meziříčí prošlo v  posledních 
letech prudkým rozvojem a stejně tak 
se oživila i spolupráce s partnerskými 
městy. Vyplývá to z  děkovného do-
pisu, který po návštěvě představitelů 
partnerského švédského města Van-
sbro, která se uskutečnila na sklonku 
června, na  radnici zaslal předseda 
městské rady Vansbro Per-Anders 
Westhed. Ze Švédska k  nám přijel 
nejen zmíněný předseda městské 
rady, ale též starosta Uwe Weigel, 
místopředseda městské rady Nall-
-Lasse Andersson a tajemnice úřadu 
Elisabeth Rooth Eriksson. „Program 
návštěvy jsme zaměřili na  nalezení 
dalších způsobů, jak se Švédy úžeji 
spolupracovat. Proto jsme společně 
diskutovali např. na  základních ško-
lách, v  DPS apod. Představili jsme 
také velké investiční akce, jako pře-
stavbu Jupiter clubu, nebo staveniště 
budoucí rozhledny," popsal R. Necid. 
Obě strany se dohodly na  výměn-
ných pobytech mladých sportovců, 
studentů a místních umělců. „Bude-

me hledat, jak výměnu zorganizovat. 
Švédům jsme nabídli náš filozofický 
festival a  kulturní léto, mluvili jsme 
i  o  společných sportovních turna-
jích,“ řekl starosta. Švédská strana 
ocenila velkomeziříčský systém pod-
pory mládežnického sportu a postup-
ně budované dětské a dopravní hřiště. 
„Vyžádali si podrobné informace, 
bylo zřejmé, že jsou naše zkušenosti 
využitelné i pro ně," prohlásil Necid. 
„Poté jsme hosty seznámili se stavem 
společného projektu Centrum za-
městnanosti a prezentovali programy, 
ze kterých lze čerpat peníze na spo-
lečné projekty v období 2014–2020.
V  rámci projektu One of Us (pro-
gram Erasmus plus) navštíví Meziříčí 
od 30. 8. do 6. 9. 2014 šest studentů 
z Vansbro," uvedl J. Švec z MěÚ.
Obě strany se shodly, že po podzim-
ních komunálních volbách, které 
proběhnou v  Čechách i  ve  Švédsku, 
se opět spojí a naplánují další postup 
úspěšné, více než čtyřicetileté spolu-
práce. -ran-

Kuspokon, tedy Kuchyňské sdružení manželů Poláškových a Konvalinko-
vých, zahrál návštěvníkům Velkomeziříčského kulturního léta v neděli 27. 
července. Lubomíra a Zdeňku Poláškovy, Lubomíra a Danu Konvalinkovy 
doplnil ještě host Miloslav Fic. Sdružení potěšilo své příznivce skladbami 
vlastními i převzatými.                                      Text a foto: Martina Strnadová

Tradice ze srdce Horácka se dětem líbily
Naše Škola umění z Měřína (ŠUM) pořádala letos již po čtrnácté vzděláva-
cí pobyt s názvem ŠUMění. Tábor je zaměřen na výuku hudební, taneční, 
výtvarnou a náplní se vymyká - tábor šumí hudbou, zpěvem, tancem. 
Děti se v podstatě dobrovolně vzdělávají v uměleckých oborech celý týden 
o prázdninách. Obzor se snažíme dětem rozšiřovat i v jiných oblastech: le-
tos jsme pozvali Tomáše Matulu, zprávaře z ČR Region, aby povídal dětem 
o zajímavé práci. Otázek bylo spoustu a nám bylo jasné, že ͵akce zprávař΄ 
byla dobrá volba! Dalším pozvaným byl soubor Horácký Medřičan - kro-
jovaní tanečníci a živá hudba, povídání o krojích, sukních, spodničkách, 
o horáckých pokrmech, o písních, o zvycích... Nechtělo se nám to věřit, ale 
kolový tanec na píseň Moštický panenky se naučily všechny děti a s radostí 
si ho zatančili i vedoucí. Děkujeme T. Matulovi a Horáckému Medřičanu 
za ochotu přijet a věnovat svůj volný čas čtyřiceti dětem. 

Horácký Medřičan tančil pro seniory
Neuběhl ani týden od vystoupení na táboře ŠUMění, a soubor se znovu 
vydal tančit pro radost, tentokrát do velkomeziříčského Domova pro seni-
ory na ulici Zdenky Vorlové. Na tvářích klientů se mu podařilo vykouzlit 
úsměv, ale navíc se sami přidali se zpěvem, neboť tyto písně znají. Zajímalo 
je také povídání o tradicích Horácka. Příjemně byli překvapeni, že soubor 
přinesl vlastnoručně napečený tradiční horácký pokrm velkomeziříčské 
zahýbance a přítomným je rozdával k ochutnávce. Bylo krásné vidět spo-
kojené lidi, kteří si za tónů lidových písní zavzpomínali na svá mladá léta. 

Andrea Vaňková, foto Eliška Gregorová, Domov pro seniory VM

Za kolektiv lektorů ŠUM Pavla Krejzlová a Andrea Vaňková, foto ŠUM 

Sportovci využívají...           (Pokračování ze strany 1)
Jaké disky si pořídit?

Základním vybavením každého správného disc-
golfisty je alespoň jeden discgolfový disk. Dělí se 
podle různých kritérií. Třeba podle vzdálenosti, 
na kterou se používají. Driver je disk používaný 
na velké vzdálenosti a výchozí rychlost, zpravidla 
disk, kterým se háže první hod na každé jamce. 
Má velmi nízký profil, během letu má tendenci se 
stáčet, proto se hůře kontroluje směr letu. Middle 
je určený na střední vzdálenosti a přesnější hody 
s menší výchozí rychlostí, mívá o něco vyšší pro-
fil než driver. Approach – tzv. přihazovací disk – 
se používá na krátké přesné hody ke koši ze vzdá-
lenosti cca 30 m. Má vyšší profil, snadno se drží 
a kontroluje, létá rovně i v malých rychlostech. 
Putter je dohazovací disk, určený na finální hod 
do koše. Další dělení je podle letových vlastnos-
tí. Let disku se dělí na fázi rychlou, kdy má disk 
po výhozu tendenci stáčet se zleva doprava (platí 
pro praváka házejícího backhandem), a  poma-
lou, kdy se disk stáčí zprava doleva. Rozeznávají 
se disky stabilní – směr letu disku se příliš nemě-
ní. Pokud je disk vypuštěn rovně s dostatečnou 
rychlostí, letí přímo. Hypostabilní se stáčí vpravo 
během rychlé fáze letu, po zpomalení se srovná 

a  v  závěru se stočí vlevo. Hyperstabilní disk se 
stáčí vlevo i během rychlé fáze letu. Výše uvedené 
platí, pokud je disk vypouštěn z ruky vodorovně 
– let disku lze ovlivnit jeho náklonem při výho-
zu. Dále záleží i na gramáži. Pro začátečníky jsou 
výhodnější lehčí disky. Těžší (nad 170 g) jsou vý-
hodnější pro silové hráče a pro hody proti větru.
Kde je sehnat?
Disky se půjčují i prodávají v Turistickém infor-
mačním centru v budově radnice ve Velkém Me-
ziříčí. Prodejní cena i cena k zapůjčení na vratnou 
kauci je 200 Kč. Je možné se též obrátit na  tyto 
weby: Ultimo.cz, ProDG.cz či DiscgolfovaHriste.
cz. V našem městě si mohou lidé zatrénovat dis-
cgolf ještě u ZŠ Školní v Čechových sadech, kde 
jsou také jamky. V ČR funguje asi dvacet podob-
ných hřišť, a  to buď v městských areálech, kam 
mají lidé – včetně našeho města – vstup zdarma, 
či ve skiareálech, kde bývá hra zpoplatněna.
Jak se discgolf hraje, můžete zjistit na kanále You-
tube či na webových stránkách www.discgolf.cz, 
ale i z tabule přímo v Kunšovci při vstupu na hři-
ště, kde jsou uvedena pravidla hry i nákres rozlo-
žení jednotlivých jamek.

Připravila: Iva Horká
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 6. 8.: 7.00 mše sv. – host. Čtvrtek 7. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz. Pátek 8. 8.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 14.00–15.30 příležitost 
ke svátosti smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. 
– o. L. Sz. Sobota 9. 8.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 
10. 8.: 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše sv. – o. J. B., 10.30 mše sv. pro rodiny 
s dětmi – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B. Bory a okolí: pátek 8. 8.: Dolní 
Bory 18.15 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 10. 8.: Horní Bory 9.45 mše sv. – o. L. 
Sz., Rousměrov 11.00 poutní mše sv. – o. L. Sz. Farní oznámení: V tomto 
týdnu mše v nemocnici a v domově pro seniory nebudou. 30. srpna setkání 
rodin ve ZR. Zájemci o autobus, nechť se přihlásí v kanceláři. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Husově 
domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu bývalých 
lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

Reynek a Chagall

ZŠ ve Lhotkách zrealizovala z do-
tace Kraje Vysočina na podporu 
naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a  Zdraví 21 
a  za  finančního přispění rodi-
čů s  žáky školy čtyřdenní pobyt 
ve  školním zařízení pro envi-
ronmentální vzdělávání na Lipce 
– Jezírko. Letošní program měl 
výukové zaměření na  téma Lou-
ka. Prostřednictvím her přímo 
na  louce jsme se v  průběhu po-
bytu seznámili s  hmyzím spole-
čenstvem obývajícím území luk 
a s rozmnožováním i vývojovými 
stádii mravenců a včel. Za pomo-
ci her žáci rozpoznávali a určova-
li podle klíčů hmyz, který sami 
lovili. Čtyřdenní pobyt v přírodě 
přispěl k utužení kamarádství, bližšímu poznání spolužáků mimo školu, poznání sama sebe 
a k rozvíjení vlastních možností a dovedností. 

Děti pobývaly na Jezírku

ZŠ Lhotky, foto: archiv školy

OBJEDNÁVÁME KVALITNÍ 
17TÝDENNÍ NOSNICE. 
Odběr září. A. Novotný, 

Hrbov 42. Tel.: 737 477 773.

Pokud přemýšlíte o  tom, jaký 
výlet podniknout a  co krásné-
ho při něm zhlédnout, pak vám 
zcela jednoznačně doporučím 
výstavu kreseb Bohuslava Reyn-
ka a  Marca Chagalla. Můžete ji 
navštívit ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze, a  to do 14. září. Dosta-
neme se tam velice snadno, je to 
doslova jen pár kroků ze stani-
ce metra Malostranská. Kresby 
obou autorů mne svou krásou 
a  duchovním výrazem doslova 
uchvátily. Dlouho jsem opravdu 
nic tak působivého neviděl. Celý 
život se oba umělci inspirovali 
svými rodišti – Chagall bělorus-
kým Vitebskem, Reynek Petr-
kovem. Oba měli také problémy 
s  původem. Chagall byl diskri-
minován kvůli židovství, Reynek 
nesl cejch statkářského synka. 
Spojoval je vztah k Francii. Rey-
nek z  francouzštiny překládal, 
přivezl si z  této země manželku, 
a  dokud to bylo možné, čas-

to tam pobýval. Chagallovi se 
Francie stala novým domovem. 
Spojovala je výrazová prostota, 
poetičnost a lidskost. Mohutným 
tvůrčím impulzem byla Reyn-
kovi i  Chagallovi bible. Český 
tvůrce ji uchopil zejména grafi-
kou suché jehly. Výjevy z  evan-
gelia zasazoval do  petrkovských 
reálií. Chagall biblické příběhy 
ztvárňoval různými technikami, 
jimž dominovaly lept a  barevné 
litografie. Starozákonní hrdiny 
viděl lidskou optikou, jak je pa-
trné i z pražské výstavy. Víra byla 
oběma autorům nejen zdrojem 
útěchy a  obohacení duše, ale 
i četných problémů. Reynek pro 
ni byl trnem v  oku komunistic-
kému režimu, Chagall byl zase 
pro židy málo ortodoxní a  pro 
křesťany příliš židovský. V  rám-
ci výstavy je možné zhlédnout 
i  několik filmových dokumentů, 
které umělce, jejich život a tvor-
bu přibližují.             Pavel Janošík

Po  nezdařeném Čabrinovičově 
bombovém atentátu se Harra-
chův vůz s  panstvem urychleně 
rozjel směrem k  sarajevské rad-
nici, a  to v doprovodu ostatních 
aut. Po  nezbytných oficialitách 
a  po  recepci se František Ferdi-
nand rozhodl navštívit ty, kdož 
byli zraněni jak tlakovou vlnou, 
tak (a  to především) střepinami 
vymrštěnými prudkou explozí 
do  okolí; šlo o  členy osádky ná-
sledujícího vozu, který náležel 
hraběti Boos-Waldeckovi, ale 
také o  několik přihlížejících di-
váků ze špalírů lemujících oba 
chodníky na  Apelově nábřeží. 
Zemský místodržící Oskar Potio-
rek s arcivévodovým návrhem jet 
nejprve do  městské nemocnice 
(a  až teprve potom pokračovat 
podle původního plánu cesty) 
sice souhlasil, sám však o  této 
nenadálé změně zapomněl in-
formovat řidiče, což sice nebylo 
ostudné – – – jenže osudné beze-
sporu ano!
Autokolona tak po  programu 
odbytém na  radnici znovu pro-
jížděla podél řeky Miljacky, aniž 
by bylo opravdu všem oznámeno, 
kam se teď vlastně ubírají – tedy 
kam se jede. Zatímco panstvo 
bylo srozuměno s tím, že do ne-
mocnice, řidiči o něčem takovém 
neměli ani potuchy…
Tou dobou, zklamaný neúspě-
chem ostatních spiklenců i svým 
– a  snad nejvíce Čabrinovičo-

vým, jenž se jako jediný dostal 
a navíc i odhodlal k přímé akci, 
a přesto neuspěl! –, pobýval Ga-
vrilo Princip v  kavárně židov-
ského obchodníka Moritze Schi-
llera poblíž křižovatky Apelova 
nábřeží a  třídy Františka Josefa, 
hned proti Latinskému mostu. 
(Mimochodem, za  socialistické 
Jugoslávie se tato stavba nazý-
vala Principov most, ale dnes už 
zase nese svoje původní označe-
ní.) Protože Schillerův podnik 
nebyl jenom pouhou kavárnou, 
ale vlastně také lahůdkářstvím 
a cukrárnou, objednal si Princip 
jakýsi sendvič. Opanovala ho 
myšlenka, že vše je již ztraceno 
a  prozrazeno, velká srbská věc 
že zkrátka nevyšla a že je nutně 
zapotřebí ze Sarajeva a  vůbec 
z celé Bosny co nejdříve vypad-
nout a zmizet; neboť hrozilo, že 
po  rychlém vyšetření případu 
přijde velká vlna zatýkání a lyn-
čování srbského obyvatelstva 
a  podezřelých členů „Mladé 
Bosny“, zejména tajně se navrá-
tivších emigrantů. Jedním z nich 
byl i on sám. Cítil, že se co nej-
rychleji musí zbavit jak pistole, 
tak i připravené bomby. A to stůj 
co stůj. Vše pro něj bylo zdánli-
vě ztraceno; chtěl svůj původní 
úmysl úplně vzdát a  celou akci 
nejenom odpískat, ale také zaba-
lit. Před chvílí viděl, jak Nedjel-
ka Čabrinoviče odvádí – či spíše 
odvléká – tajná policie živého 

na komisařství; neboť jed, který 
stačil pozřít a zapít vodou z řeky, 
evidentně příliš neúčinkoval. 
Sám Princip měl u sebe stejnou 
ampuli nebo kapsli, a  tak pojal 
podezření, že dostali jen sla-
bý, starý či zvětralý kyanid (šlo 
o KCN, známý kyanid draselný, 
tedy ono pověstné cyankáli). 
Gavrila Principa se zmocnily 
strach, zoufalství, zmatek, nejis-
tota, beznaděj a panika; nevěděl, 
co je s  ostatními, zda mluvka 
Nedjelko bude mluvit i na poli-
cii – – a  co má vlastně teď on 
sám co nejrychleji a  co nejdřív 
udělat, co si počít.
Najednou však zvenčí uslyšel 
nové volání davu, a to až odkud-
si od  mostu Čumurija. Zatím 
to bylo jako by zdálky, ale ruch 
sílil, takže už se daly rozpoznat 
jednotlivé výkřiky, jako že prý 
„už zase jedou“, pár německých 
„Hoch!“ a  „Herzlich wilko-
mmen!“, ale více jihoslovan-
ských „Živio!“, „Dobro došli!“ 
a „Dobro vy nam došao!“. Prin-
cip zkoprněl; nejspíše svému po-
chybnému štěstí ani sám nejprve 
nevěřil… Okamžitě ale nechal 
sendvič sendvičem a vyběhl ven 
z  kavárny. Autokolona se právě 
blížila a  první vůz se začal stá-
čet do  třídy Františka Josefa. 
Ten další za  ním bohužel také. 
A slabý, věčně nemocný mladík 
Princip, překvapen náhle se ob-
jevivší velkou šancí proslavit se, 

tentokrát nezaváhal a jednal im-
pulzivně a  strojově. Jakoby vy-
pnul lidský mozek a zapnul ratio 
mortis. Konal rychle, překotně, 
podvědomě a  skoro až robotic-
ky, i  když tehdy ještě nikdo ne-
měl o robotech ani tušení (Karel 
Čapek napsal světově proslulé 
drama R. U. R. až o šest let poz-
ději, tj. v roce 1920).
Najednou se osudově střetla 
skupina lidí, od  jejichž náhod-
ného, ale zato fatálního setkání 
se pak zdálo odvíjet celé další 
kolo světových dějin. Byli to 
na  jedné straně – a  v  jednom 
automobilu – vrchní inspektor 
rakousko-uherské armády, arci-
vévoda a v jedné osobě i násled-
ník trůnu František Ferdinand 
ďEste, jeho morganatická man-
želka Žofie, zemský místodržící 
(guvernér) anektované Bosny 
a Hercegoviny a  současně polní 
zbrojmistr gen.  Oskar Potiorek, 
nu a dva lidé z Velkého Meziříčí 
– hrabě František Harrach, sto-
jící na  bočním stupátku, a  také 
jeho osobní šofér Leopold Loj-
ka, který vybraný kabriolet řídil. 
Na straně druhé pak naivní, ne-
zkušený, idealistický, ale vzděla-
ný mladík Gavro (Gavrilo) Prin-
cip. Teprve jeho dvěma výstřely 
prý jako by definitivně skončilo 
19. století a  začalo to mnohem 
horší, totiž dvacáté…
(Pokračování příště.)

Vladimír Pařil

100 let od tragického atentátu v Bosně 
a od vypuknutí první světové války (3)

Příští číslo Velkomeziříčska
vychází 20. 8.

Informace o inzerci:
566 782 009, 739 100 979

V  nově zrestaurované budově 
staré školy v  Bobrové na  vás 
dýchne duch času. V  expozici 
najdete až 900 panenek, kte-
rým znovu vdechla život Marie 
Roháčková. Najdete tam nejen 
Popelku, Sněhurku, Krakonoše, 
miminka, panenky Barbie, por-
celánové panenky, panenky his-
torické ale i  opravdové unikáty. 
Za  prohlídku stojí jistě i  nově 
opravená budova.
Otevřeno do  30. 9. 2014 kaž-
dou neděli od  14 do  17 hodin. 
v  týdnu po  telefonické domluvě 
na tel. čísle 721 064 688. Vstupné 
dobrovolné. Více na http://retro-
-panenky.webnode.cz            -ku-

4 klíče k VM bráně

Jupiter club VM pořádá ve  spo-
lupráci s  Muzeem VM, městysy 
Měřínem a  Křižanovem a  městy 
Velká Bíteš a  Velké Meziříčí již 
dvaadvacátý ročník tradiční sou-
těže 4 KLÍČE K  VELKOMEZI-
ŘÍČSKÉ BRÁNĚ. Náměstí, Velké 
Meziříčí, 6. září od 19.30.
Program: Císařské manévry
11–12 h program na náměstí
15–17 h show na zámku.
Soutěž 4 klíče k velkomeziříčské 
bráně na náměstí
19.30 h nástup družstev pod vede-
ním starostů. Programová show: 
Kejklíř Pupa, Chůdokapela, pře-
hlídka dobových kostýmů.
21.45 Kabát revival.                     -zh-

VýstaVa panenek

Výročí 300 let pěších poutí do Netína
Velké Meziříčí je s Netínem spjato dlouhá léta. Obě obce jsou od roku 
1714 propojeny v rovině duchovní, v podobě tradic pěších poutí.
Tradice netínských poutí
V roce 1714 zuřil ve Velkém Meziříčí a okolí mor. Jen z města v průbě-
hu tří měsíců zemřelo 372 lidí. Vzhledem k tomu, že město mělo ten-
krát kolem 1500 obyvatel, to byla skutečná tragédie. Aby na přímluvu 
Panny Marie Bůh odvrátil toto velké neštěstí, zaslíbili se obyvatelé 
města, že půjdou každoročně do Netína na pouť k Panně Marii. První 
procesí bylo vypraveno z Velkého Meziříčí v pondělí 2. července 1714.  
Vypráví se, že když došlo ke Třem křížům, umřel na morovou nákazu 
poslední člověk. Po příchodu do netínského chrámu poutníci slíbili, 
klečíce před oltářem, že vyberou peníze na sochu svatého Jana a v Ne-
tíně ji postaví. Stalo se tak hned v příštím roce 1715. Socha s  tímto 
letopočtem stojí na návsi.
Za protektorátu se chodilo zprvu v neděli po 15. srpnu a ve válečném 
roce 1944 se nešlo vůbec. Po válce se šlo na společnou pouť za účasti 
tisíce poutníků. Desetkrát se ještě potom putovalo společně, většinou 
v neděli po svátku Nanebevzetí až do roku 1958, kdy bylo putování 
zakázáno. Lidé si to však uvědomili až za rok. A tak jako v protektorá-
tu – putovali zase soukromě. Krátké oživení poutí nastalo po r. 1968. 
Dá se říci, že jako na jednom z mála poutních míst v naší vlasti nebyla 
v Netíně ani za totality tradice přerušena. Putovalo se po malých sku-
pinkách, často celá rodina včetně malých dětí. 
Poutě byly obnoveny po návratu svobody do naší vlasti. 12. 8. 1990 vy-

šlo z města přes 400 poutníků, mezi nimi generální vikář Karel Satoria 
a  předseda městského národního výboru Stanislav Krejčí, oba nesli 
korouhve. Cestou se přidalo k procesí přes sto poutníků.
Od října 1992 se do Netína putuje každou první sobotu v měsíci.

(upraveno, zkráceno z pramenu Farnosti Netín)
Jak probíhalo „putování“?
Zbožní křesťané vždy s knězem a zpěvákem vycházeli na pouť brzy 
ráno. Družičky s  pomocí mládenců nesly na  nosítkách ozdobenou 
sošku Panny Marie s 12 pentlemi. Doprovázeli je také zástupci někte-
rých cechů s korouhvemi. Mnoho poutníků se připojovalo k průvo-
du i během cesty od Tří křížů, kde byla první zastávka. Dále šli přes 
Loupežník, Lavičky, Závist a kolem Velkého netínského rybníka s po-
slední zastávkou u  Sobotkova kříže. Tam se všichni ustrojili, obuli 
boty, neboť mnozí šli bosi. Cestou se poutníci modlili růženec,  zpívali 
mariánské písně, které zpěvák předříkával. Na procesí se v Netíně již 
čekalo a kněz chodíval s ministranty poutníkům naproti.

(Z pramenu Vlastivědné kroniky Netín)
A současnost?
I přes uspěchanou dobu tradice netínských poutí stále pokračuje. Ka-
ždoročně přicházejí k Panně Marii do Netína velké zástupy poutníků 
ze čtyř světových stran. Družičky nesou sošku Panny Marie, poutníci 
zpívají a s nadějí přicházejí k Panně Marii Netínské prosit za sebe a své 
blízké. Načerpat nové síly a přednést i své díky a vděčnost. Letos již 
tedy po třísté!                                                         Pavla Krejzlová, starostka 
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■ Škodu Felicia 1,3 LXi, r. v. 1996, 
zelená, garážovaná, STK 9/2015, 
10 tis. Kč. Tel.: 728 508 761.
■ Selata, 75 Kč/kg. Volat po  18. 
hodině. Tel.: 733 502 505.
■ Sloupy na železnou konstrukci 
s patkami, průměr 15 cm a délka 
4,5 m – 12 kusů. Cena dohodou. 
Tel.: 774 840 099.
■ Prodám nebo vyměním trak-
tor RS09 za starý motocykl Jawa 
nebo Zetka, případně dohodou. 
Tel.: 737 811 674.
■ Disky 165×13 + pneu letní, 4 ks. 
Tel.: 737 900 276.
■ Pšenici a  ječmen. Tel.: 
607 299 168.
■ Hotové šalování na  schody. 
Cena dohodou. Tel.: 724 063 930.
■ Pánský tmavý oblek vhod-
ný do  tanečních. Velikost D24 
na  výšku 172–4 cm, obvod pasu 
86 cm, délka kalhot 102 cm, ru-
kávů 62 cm, saka 76 cm. Tel.: 
604 416 211.

■ Staré foťáky Flexaret, Kamarád, 

Pentakol i jiné značky. Dále staré 
bankovky z  období totality. Tel.: 
737 811 674.

■ Sekačku MF 70. Více info 
na tel.: 603 175 774.

■ Kontrabas (ze dřeva). Nabídněte. 
Může být i 3/4. Tel.: 732 203 787.
■ Sezonní zeleninu a  ovoce 
od soukromého pěstitele z Velké-
ho Meziříčí a okolí. Nejlépe s mi-
nimálním použitím pesticidů. 
Stálý odběr. Nabídněte prosím 
na telefon: 732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nále-
zy. Koupím a  dobře zaplatím 
za staré pivní lahve s nápisem, 
vojenské helmy, kožené vojen-
ské řemeny, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na  pistole, 
plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do  zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i  potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepi-
ce, brigadýrky, bodáky, dýky, 
šavle a  pochvy k  nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehlič-
ky, hmoždíře atd. z  vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za  na-
bídky předem děkuji. Tel.: 
608 714 444; 776 776 007.

■ Vyměním dvourychlostní 
babetu za  Jawu nebo ČZ. Tel.: 
737 811 674

■ Hledáme ke koupi rodinný dům 
ve  VM, Křižanově nebo v  okolí 
do 10–15 km. Tel.: 775 214 919.
■ Prodáme byt 3+1 s  balkonem 
na  ulici Krškova. Byt je v  osob-
ním vlastnictví. RK nevolat. Cena 
dohodou. Tel.: 776 075 076.
■ Prodáme RD v  Oslavici – 
790.000 Kč, RD ve  Velkém Mezi-
říčí 5+1, RD u Měřína 790.000 Kč, 
zahradu na  Fajtově kopci 1  000 
m², stavební pozemky ve Velkém 
Meziříčí a  okolí. Domy na  klíče. 
Tel.: 605 054 470. RK nevolat.
■ Prodáme zahradu u mostišťské 
přehrady, 850 m², 300 m od  ne-
mocnice, 300 m od  vody, u  po-
zemku je voda, elektrika, oplo-
cení, klidná lokalita, krásný velký 
pozemek. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 731 457 371.
■ Prodáme stavební poze-
mek ve  Velkém Meziříčí, cena 

590  Kč/m², při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 605 054 470.
■ Prodáme RD ve Velkém Mezi-
říčí, 2×3+1, klidná část, pozemek 
1109 m², garáž, blízko centra. 
Tel.: 777 346 584.

■ Nabízím pronájem bytu 2+1 
na ulici Bezděkov ve VM. Volný 
od září 2014. Tel.: 603 383 699.
■ Pronajmu nový byt 1+kk na ul. 
Školní ve Velkém Meziříčí. Volný 
ihned. Tel.: 602 572 603.
■ Pronajmu nebytové prostory 
75m² na  frekventovaném místě 
na ulici Hornoměstská. (Vhodné 
např. pro vzorkovou prodejnu, 
vinotéku atd.). Tel.: 732 421 597. 

■ Pronajmu byt 3+1 ve  VM 
na  ul. Bezděkov. Dlouhodobě. 
Tel.: 603 560 621.
■ Pronajmu byt 2+kk ve  VM. 
Tel.: 776 413 303.
■ Pronajmu byt 3+1, pěkný, 
slunný, panelový, 70 m², částečně 
zařízený. Ulice Poštovní. Po čás-
tečné rekonstrukci. Volný od čer-
vence 2014. Tel: 775 333 449.

Divize Fuel
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš

Požadujeme:   – vzdělání technického směru s maturitou
                              – NJ nebo AJ na komunikativní úrovni
                             – spolehlivost, zodpovědost
Nabízíme:         – zázemí stabilní zahraniční společnosti
                             – moderní pracovní prostředí v mladém kolektivu
                             – plnohodnotné zaškolení
                             – perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu
                             – nástup možný ihned
                             – odpovídající ohodnocení
                     – zaměstnanecké benefity (nemarodnost, příspěvek na dopravu,
     příspěvek na stravu,…)

V případě zájmu pošlete krátký životopis na adresu: milan.melichar@itwcz.com
Popř. telefonicky:  566 788 835

ASISTENT VEDOUCÍHO ÚDRŽBY

ITW Pronovia Velká Bíteš hledá nového pracovníka na pozici 

Divize Powertrain Plastics
Vlkovská 595
595 01 Velká Bíteš

Požadujeme:   – vzdělání technického směru s maturitou, elektro vzdělání výhodou
                              – praxe s řídícími systémy a pneumatickými prvky výhodou 
                              – samostatná práce, manuální zručnost,zodpovědnost
                              – práci v nepřetržitém provoze (12hodinové směny)
Nabízíme:         – zázemí stabilní zahraniční společnosti
                             – moderní pracovní prostředí v mladém kolektivu
                             – plnohodnotné zaškolení
                             – perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu
                             – nástup možný ihned
                             – odpovídající ohodnocení
                            – zaměstnanecké benefity (nemarodnost, příspěvek na dopravu,
       příspěvek na stravu,…)

V případě zájmu pošlete krátký životopis na adresu: milan.melichar@itwcz.com
Popř. telefonicky:  566 788 835

ITW Pronovia Velká Bíteš hledá nové pracovníky na pozici 

SEŘIZOVAČ JEDNOÚČELOVÝCH MONTÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ

 – prodavač/prodavačka do butiků
 – číšník/servírka
 – barman/barmanka
 – kadeřnice, kosmetické služby – do pronájmu
 – floristka
Žádost o pracovní místo a strukturovaný životopis zasílejte 
na kontaktní adresu: krivanek.panorama@paramont.cz,
tel.: 605 292 318

Nabízíme 
pracovní 
pozice

Společnost Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o., 
přijme pro závod Velké Meziříčí

Administrativní pracovnici

Požadujeme: 
 • znalost NJ – slovem i písmem
 • min. SŠ vzdělání
 • znalost práce na PC – MS Office
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost účetnictví – výhodou
 • zodpovědnost, komunikativnost, flexibilitu

Nabízíme zajímavou práci a zázemí perspektivní a stabilní 
zahraniční firmy.
Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou.

V případě zájmu nám zasílejte životopis na e-mailovou adresu 
jitka.plachetska@wiegel.cz.

Nabízím práci 
s plošiNou.

Tel.: 608 034 357

Výkup králičích kůží, 
každou 1. neděli v měsíci 

u býv. sběrného dvora, 
K Novému nádraží v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.Náplň práce: 

	 •	odborná	zdravotní	péče	poskytovaná	v domácím	prostředí	
pacientů na základě doporučení ošetřujícího lékaře.
Nabízíme:
	 •	 zajímavou	 a  kreativní	 práci,	 zázemí	 stabilní	 organizace,	
možnost seberealizace a dalšího vzdělávání.
Požadujeme:
	 •	osvědčení	k výkonu	zdravotnického	povolání	bez	odbor-
ného dohledu, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič, předpoklady 
pro práci s lidmi, dobré komunikační dovednosti, schopnost sa-
mostatné práce, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, opera-
tivnost, profesionalitu, potřebu dále se vzdělávat a profesionálně 
růst, trestní bezúhonnost, časovou flexibilitu (možnost poskyto-
vat péči v odpoledních hodinách či v sobotu a neděli).
Uvítáme:
	 •	praxi	u lůžka.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

ZDRAVOTNÍ SESTRA
pro Charitní ošetřovatelskou službu – pobočka 
Velké Meziříčí (na dohodu o pracovní činnosti)

Strukturovaný životopis a  motivační dopis zasílejte na  adresu: 
Charitní ošetřovatelská služba, Studentská 4, 591 01 Žďár nad 
Sázavou nebo na email: chops.zdar@charita.cz
Uzávěrka přihlášek: 29. 8. 2014. Nástup: nejlépe v průběhu září 
2014, dle domluvy.
Informace a dotazy: Anna Janů, vrchní sestra Charitní ošetřova-
telské služby Žďár nad Sázavou, tel. 777 755 435, 
email: anna.janu@charita.cz

Koupím
Tel.: 604 112 837.

Koupím 
Tel.: 604 112 837.

Bítešská dopravní 
společnost, s. r. o., Velká Bíteš
přijme do pracovního poměru 

pro provoz Velké Meziříčí
ŘIDIČE 

NÁKLADNÍHO 
VOZIDLA

sk. C – pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE – pro vnitro dopravu

Bližší informace 
p. Dobrovolný, 

tel.: 606 151 889.

Prodám

Koupím

Vyměním

Nemovitosti

Pronájmy

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 
C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Pronajmu zaběhnutou hospo-
du v obci Ruda u Velkého Me-
ziříčí. Možnost přespání. Bliž-
ší informace: 728 346 821.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
POŘÁDAJÍ ZÁJEZD DO BABIČČINA ÚDOLÍ

VE STŘEDU 10. 9. 2014 – Program:
  6.25 Odjezd od DPS – Zdenky Vorlové 2001
  6.30 Odjezd od Domusu 
10.00 Prohlídka Babiččiny školy v České Skalici
11.00–12.30 Oběd (každý si platí sám)
13.00–16.00 Prohlídka zámku v  Ratibořicích a  Babiččina údolí 
s průvodcem
16.00–17.00 Plánovaný odjezd
Cena zájezdu včetně vstupného 350 Kč.
Registrace zájemců a platba bude probíhat pouze osobně, 
a to v DPS na ulici Komenského 6, kde je stálá služba pečovatelky 
(tel.: 736 240 211). Těšíme se na společně strávené chvíle s vámi!

Zubní 
pohotovost:
So 9. 8. MUDr. E. Peňázová, 
Vratislavovo nám. 12, Nové 
M. na Mor., tel.: 566 616 900. 
Ne 10. 8. MUDr. Z. Ouřed-
níčková, Masarykovo nám. 6, 
Velká Bíteš, tel.: 566 531 645. 
So 16. 8. MUDr. R. Kozák, 
Zahradní 271, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 552 
332. Ne 17. 8. M. Kozáková, 
Zahradní 271, Bystřice nad 
Pernštejnem, tel.: 566 552 
332 (www.nnm.cz). 
Víkendová pohotovost 
MUDr. Zuzany Moravusové, 
Nový Telečkov 30 (cca 10 km 
od VM), čtvrtek 17.00–nedě-
le 7.00, tel.: 737 585 224. 
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▶ 14. 8. v 19 hodin – KONCERT 
skupiny HRADIŠŤAN – kostel 
Netín. Předprodej vstupenek 250 
Kč: OÚ Netín, farní úřad Netín, 
Koloniál Katka Netín, TIC Velké 

Meziříčí, Obuv Halouzka Měřín. 
Vstupné na místě 300 Kč. Mediální 
partner Velkomeziříčsko.
▶ 23. 8. v  19 hodin – SETKÁNÍ 
SE ŠAMANKOU – Happy sport 
club VM, Zdenky Vorlové 21. Talk 
show na téma světlo na konci tune-

lu aneb co bylo a co bude. Mode-
rátor Hitrádia Vysočina J. Doležal 
s šamankou Taishou Tauma, kteří 
spolu vysílali pořad Záhadář s po-
vídáním o životě, smrti či nadpři-
rozených schopnostech. Vstupné 
80 Kč. www.samanizmus.cz. Medi-

ální partner Velkomeziříčsko.
▶ 27. 8. od 17 do 21 hodin DISCO 
s DJ BONDEM v sále luteránské-
ho gymnázia (náměstí ve Velkém 
Meziříčí) Určeno pro žáky od 10 do 
15 let. Vstupné:  40 Kč. Pořádá JC 
Velké Meziříčí. 

společenská rubrika

Blahopřání

❧ Neprobudíme Tě ani nejkrás-
nějším slovem, jen kytičku položí-
me a řekneme sbohem.
Tichounce postojíme a  se smut-
kem v srdci se rozloučíme. ❧ 

Dne 2. srpna 2014 uplynulo 
7 roků, kdy nás opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan 

Karel Pipa 
ze Stránecké Zhoře.
Stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Pátek 8. 8. v 19.00 – STETSON 
(Za nepříznivého počasí zrušeno.)
Sobota 9. 8. v 18 hodin – hum-
polecký pěvecký sbor ČECH 
A  LECH – Taková je láska (Za 
nepříznivého počasí v kinosále JC.)
Neděle 10. 8. v  18 hodin swing 
dixie – VOJENSKÁ HUDBA 
OLOMOUC – vystoupení dopro-
vázené mluveným slovem a  zpě-
vem, známé skladby české a  zahr. 
produkce swingdixielandové hud-
by (Za nepříz. počasí v kinosále JC.)
Sobota 16. 8. v 19.00 – THE BUSH 
Neděle 17. 8. v 17 hodin – MIS-

TŘÍŇANKA vystoupení decho-
vé kapely (Za nepříznivého počasí 
v kinosále Jupiter clubu.)
Pátek 22. 8. v 19 hodin – ROZE-
HRANÁ PARTIE, koncert skupi-
ny z VM a pak ve 21 hodin hraje 
skupina ALOBAL
Sobota 23. 8. v  17 hodin – 
FOUR COVERS – koncert akus-
tické skupiny
Neděle 24. 8. od 13 do 16 hod.
POCTA MORAVSKÉMU HO-
RÁCKU – vystoupení folklor-
ních souborů Horácký Medři-
čan, Bítešan, Horácká kapela. 

Ochutnávka horáckých pokrmů 
ZDARMA!  Změna souborů vy-
hrazena.
24. 8. v 17.00 – ŽALOZPĚV.
Čtvrtek 28. 8. v  17.30 hodin – 
T.E.P a MySami 
Pátek 29. 8. v 18 hodin – rocko-
vá kapela Simply Fight. Sympho-
nic-metal. skupina Alia Tempo-
ra a  rock-metalová skupina CK 
Band (všechny z Brna).
Sobota 30. 8. v 18 hodin – 
GRAMCE BUDOU – Dvadý-
džejs s dávkou rapu, hudba z gra-
mofonů a vinylových desek.
Neděle 31. 8. v 13.30 hodin
ACCORT

Pátek 5. 9. ve 14 hodin
ONE OF US - VZDĚLÁVÁNÍ 
VEŘEJNOSTI: Účastníci projektu 
One of Us z Polska, Švédska, Litvy, 
Itálie a ČR pomoci nástrojů nefor-
málního vzdělávání přiblíží veřej-
nosti problematiku lidských práv, 
rasismu a xenofobie.
Sobota 6. 9. 
4 KLÍČE K  VELKOMEZIŘÍČ-
SKÉ BRÁNĚ - soutěžní klání 
Velkého Meziříčí, Křižanova, 
Měřína a  Velké Bíteše. Soutěž je 
proložena kulturními vstupy.
Změna programu vyhrazena! -zh-
Aktuálně sledujte: www.mes-
tovm.cz, sekce kulturní léto.

VelkoMeziříčské kulturní léto 2014

další akce

❧ 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. ❧
Dne 7. srpna 2014 uplynou 2 roky, 
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

Dne 12. srpna 2014 oslaví své 
85. narozeniny pan 

Bohuslav Komínek 
z Velkého Meziříčí. 
Hodně zdraví, štěstí a  životního 
optimizmu přejí synové a  dcera 
s rodinami.

❧ Vzpomínka na Tebe je stále živá,
kdo v srdci žije, ten neumírá. ❧ 

Dne 11. srpna 2014 by oslavila  
84. narozeniny naše maminka, 
babička a prababička, paní 

Milena Zezulová 
z Velkého Meziříčí. 
Za vzpomínku děkuje vnučka 
Kateřina s manželem a synem.

Dne 9. 8. 2014 uplyne 12. smutné 
výročí od tragického úmrtí
 

Veroniky 
Peroutkové
z Pustiny.

Všem, kteří nezapomněli,
děkuje rodina Peroutkova.

Středa 6. 8. ve 20 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ
Pokračování kultovní kome-
die.
Před kamerou se Bolek Po-
lívka opět sešel také s  D. 
Veškrnovou-Havlovou, M. 
Donutilem, I. Chýlkovou, 
B. Rychlíkem, A. Goldfla-
mem. V  rolích nových po-
stav, které vstoupily do  děje, 
se objeví například A. Po-
lívková, K. Heřmánek, J. 
Čvančarová či M. Roden.                                                                                                                                          
Scénář: Bolek Polívka. Režie: 
Robert Sedláček. Komedie 
ČR 2014.             
Vstupné: 80 Kč, 106 minut, 
mládeži přístupný od 13 let.
Čtvrtek 7. 8. ve 20 hodin
KOLEJE OSUDU
Film sleduje osud britské-
ho důstojníka za  2. sv. války 
i mnoho let poté. Životopisné 
drama Austrálie, Velké Bri-
tánie, původní znění, české 
titulky. Vstupné:  80 Kč, 116 
minut, mládeži přístupný 
od 12 let.
Úterý 12. 8. ve 20 hodin
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Svůj největší příběh Charles 

Dickens nenapsal, ale prožil.
Hrají: R. Fiennes, M. Fairley, 
K. S. Thomas, T. Hollander. 
Režie: Ralph Fiennes. 
Životopisné romantické 
drama Velké Británie 2013, 
původní znění, české titulky 
Vstupné: 80 Kč, 111 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.   
Středa 13. 8. ve 20 hodin
BONY A KLID 2
Co dnes dělá partička někdej-
ších veksláků? Krimi kome-
die. Scénář a režie: Vít Olmer.                                                                                                                     
Vstupné: 80 Kč, 90 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
Čtvrtek 14. 8. v 18 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Vzrušující druhý díl epické 
trilogie.Rodinná animovaná 
dobrodružná fantasy kome-
die USA 2014, český dabing. 
Vstupné: 100 Kč, 105 minut, 
mládeži přístupný.
Úterý 19. 8. ve 20 hodin
DÍRA U HANUŠOVIC
Komedie/drama ČR
Hrají: I. Trojan, S. Babčáková, 
P Komínek, D. Novotný, J. 
Plesl, T. Vilhelmová, H. Čer-
mák, L. Krobotová. Scénář 
a režie: M. Krobot.
Vstupné: 110 Kč, 102 min., 
mládeži přístupný.  

Zdroj: www.mujbijak.cz

kino jc

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří 19. července doprovodili 
na poslední smutné cestě pana Petra Heneše. 
I když nás všechny náhle a nečekaně opustil, zůstal tu po něm odkaz v jeho 
nejbližší rodině, přátelích a  velikém kusu práce pro naše zemědělské škol-
ství. Svým odchodem zasáhl spoustu lidí, ale věříme, že si ho všichni budou 
pamatovat takového, jak na něj vzpomenul ing. Veleba. Za jeho krásná slova 
k uctění památky pana Petra Heneše mu velice děkujeme. Tak, jak se uzavřela 
jedna veliká kapitola zemědělské školy, skončila i Petrova životní pouť. 

V srdcích rodiny, všech přátel a spolupracovníků bude mít své místo navždy.                          
Rodina Henešova

Dne 10. srpna 2014 uplyne 
15 let, kdy nám navždy odešel 
náš starostlivý manžel, tatínek 
a obětavý dědeček, pan 

Stanislav Krejčí 
ze Lhotek.
S láskou stále vzpomínají man-
želka a dcery s rodinami.

▶ Čtvrtek 14. 8. 2014 -19.00 koncert skupiny HRADIŠŤAN (kostel)
▶ Pátek 15. 8. -18.00 mše sv., po mši přednáška na téma Putování,  
R. D. Tomáš Koumal. 
▶ Sobota 16. 8. 2014 - 15.00 – 18.00 otevřená věž kostela, prohlídka 
15.00 – 18.00 výstava v ZŠ Netín,  J. Mrňa - 300 let poutí do Netína
▶ Neděle 17. 8. 2014 - mše sv. v kostele
7.30 mše sv., R. D. Mgr. Blažej Hejtmánek, spirituál Biskupského  
gymnázia v Brně, administrátor v Netíně.
9.00 mše sv., R. D. Tomáš Koumal, kaplan v Měříně
11.00 mše sv., P. Vojtěch Kodet, ThD., O. Carm. 
▶ Neděle 17. 8. 2014 program v ZŠ Netín - VÝSTAVY:
10.00 – 17.00 Bořivoj Pejchal, malíř, fotograf/Aleš Venhoda, malíř/
Jaroslav Mrňa, téma: 300 let poutí do Netína
▶ Neděle 17. 8. 2014  program na návsi:
13.00 – 17.00 k poslechu i tanci hraje hudba Vysočinka
14.30 vystoupení folklorního souboru Horácký Medřičan
15.30 taneční vystoupení country skupiny Kosatky. 
Po celý den pouťové atrakce pro děti. Více o poutích čtěte na str. 4.
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

Dne 31. července 2014 jsme 
vzpomněli 20. smutné výročí 
úmrtí pana 

Zdeňka Šimka 
z Měřína.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Zveme všechny děti a rodiče 
na DĚTSKÝ DEN
loučení s prázdninami

sobota 30. 8. 2014 od 15 h
na Letné (hasičské hřiště)
Pořadatel: KDU-ČSL

Na co se můžete těšit:
– hry a soutěže
– opékání špekáčků 
(Občerstvení zajištěno.)

-placená inzerce-

Výstava připomíná 1. světovou válku
Pro návštěvníky muzea je výstava sou-
částí prohlídkové trasy, ostatní zaplatí 
10 Kč vstupné. Výstavní sál je v  srpnu 
otevřen denně krom pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 17 h. V září je otevírací doba 
zkrácena do 16 h. Výstava trvá do 28. 9.
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Sezona 2013/2014 se házenkářům 
Velkého Meziříčí povedla. Vybo-
jovali nejlepší umístění v  historii 
klubu v Českém poháru, když se 
dokázali probít až do  osmifinále 
a v soutěži 2. ligy Morava-jih ob-
sadili 3. místo. 
Před soutěžním ročníkem se 
po roční pauze k týmu vrátil tre-
nér Vlastimil Vaverka. Po domlu-
vě s družstvem si rozdělili funkce 
s tím, že se sami hráči budou více 
podílet na  fungování družstva. 
Hráč Martin Kříbala vedl letní 
kondiční přípravu. Další hráč se 
zkušenostmi z  extraligy Vítězslav 
Večeřa převzal vedení družstva 
při tréninku a  trenér Vaverka 
vedl družstvo při mistrovských 
utkáních. Ostatní hráči si rozděli-
li drobnější úkoly ohledně chodu 
družstva. Po  roce fungování to-
hoto systému můžeme říct, že se 
osvědčil.
Po  letním nabírání kondice se-
hrálo družstvo mužů přípravná 
a modelová utkání s juniorkou ex-
traligového Zubří a druholigovou 
Zručí nad Sázavou. Ostrý vstup 
do  sezony začal prvním kolem 
Českého poháru proti Dolní Ce-
rekvi. Proti houževnatému soupe-
ři jsme se herně trápili a zvítězili 
až po  zlepšeném druhém polo-
čase. Ve druhém kole ČP nám los 
přiřadil tradičního soupeře, a  to 
prvoligové házenkáře z nedaleké-
ho Nového Veselí. Naši hráči se 
dobře na  utkání motivovali a  fa-
vorizovaného soupeře vyřadili z 2. 
kola ČP po velmi dobrém výkonu, 
kdy měli celý zápas pod kontrolou 
a soupeři připravili nečekané pře-
kvapení. Ve třetím kole nás čekal 

další 1. ligový soupeř, družstvo 
Tatranu Bohunice. Toto utkání 
se pro nás nevyvíjelo dobře, ne-
ustále jsme dotahovali mírný ná-
skok a až v dramatické koncovce 
se nám podařilo soupeře zdolat. 
Tímto jsme získali potřebné se-
bevědomí do  soutěžních utkání. 
Černou kaňkou na  vybojovaném 
osmifinále ČP bylo zranění velmi 
dobře hrajícího Jakuba Bezdě-
ka. Výpadek tohoto rozehrávače 
nám ovlivnil celou podzimní část. 
V osmifinále ČP nám los přiřknul 
velmi atraktivního soupeře, v  té 
době aktuálně první celek extra-
ligy HK A. S. A. město Lovosice. 
Pro hráče i  diváky, kteří zaplnili 
halu, to byl opravdu sportovní 
svátek a  oslava házené v  našem 
městě. V  úvodu utkání provázel 
naše hráče příliš velký respekt ze 
soupeře, a  ten na  hřišti, s  celou 
svoji základní šestkou, domino-

val. Postupem času se hra vyrov-
návala a obě družstva si ji užívala 
a  předvedla divákům velmi pěk-
nou podívanou. Po  utkání jsme 
vyslechli slova uznání od  vedení 
družstva Lovosic, za předvedenou 
hru i za organizaci. „Utkání i celý 
program byly pohlazením po há-
zenkářské duši,“ vyjádřil se trenér 
soupeře Vladimír Šuma.
Podzimní část jsme odehráli se 
střídavými výkony, kdy jsme hráli 
velmi dobře v domácím prostředí, 
ale venkovní zápasy se nám neda-
řily. I  proto jsme byli po  polovi-
ně soutěže na  průběžném pátém 
místě.
V zimní přestávce se družstvo vě-
novalo především herním kombi-
nacím. Krátká zimní příprava byla 
zakončena turnajem ve Zruči nad 
Sázavou. Do jarní části soutěže šlo 
družstvo s  jasným cílem, probo-
jovat se do první trojky a porazit 

soupeře, kteří jsou v tabulce před 
námi. Po zdravotní pauze se vrá-
til specialista na  obranu zkušený 
Pavel Kříbala a  uzdravený již byl 
i Jakub Bezděk. Družstvu scházel 
zraněný Radim Fischer.
Po  nepovedeném prvním utkání 
na  hřišti brněnského celku SHC 
Maloměřice jsme odehráli šňůru 
sedmi zápasů bez porážky. Poda-
řilo se nám poprvé vyhrát na hři-
šti druhých Hustopečí a  uštědřit 
porážku dosud neporaženému 
družstvu Olomouce.  V  závěru 
sezony po  porážce v  Prostějově 
jsme přehráli houževnaté Ivančice 
a Kuřim a zaslouženě tak vybojo-
vali celkové třetí místo! Na čtvrté 
Ivančice jsme měli nakonec ná-
skok pěti bodů.
Hodně utkání jsme dokázali vy-
hrát o gól nebo ve  zdánlivě ztra-
cených utkáních vybojovat remí-
zu. Což svědčí, že družstvo herně 

vyzrává, je schopné plnit taktické 
pokyny důležité v průběhu zápa-
su.
Družstvo střelecky držely naše 
kvalitní spojky Roman Matušík 
(čtvrtý střelec soutěže) a  Vítěz-
slav Večeřa (osmý střelec soutě-
že). Po  delší době se nám dařila 
i  hra na  pivota, na  zkušeného 
Vojtu Hrona a  nadějného doros-
tence Honzu Lečbycha. V obran-
ných činnostech se hodně zlepšil 
a  držel družstvo Miloš Necid. 
V  brance výborně chytal Libor 
Kotík, který dával jistotu celému 
družstvu. Druhý brankář Ondřej 
Poul po  několika letech čekání 
zužitkoval svoji šanci a v několika 
utkáních byl hlavním strůjcem ví-
tězství. Oba brankáři tak vytvořili 
vyrovnanou dvojici. Do sestavy se 
postupně zapracovává další (věko-
vě dorostenec) David Pavliš, který 
ve své první sezoně v mužské ka-
tegorii podával nadějné výkony. 
Na  křídle se při absenci Radima 
Fischera začal prosazovat po  po-
ctivém přístupu mladý hráč David 
Kubiš.
V  sezoně chyběli dlouhodobě 
zraněný Ladislav Konečný a  Jan 
Pospíšil. V jejím závěru se přidali 
ke  zmiňovaným zraněným ješ-
tě opět Jakub Bezděk a  Vítězslav 
Trojan. Doufejme, že se do začát-
ků příští sezony dají všichni hráči 
do  pořádku. V  sezoně se potvr-
dilo, že je dobré mít široký kádr, 
do soutěžních a pohárových utká-
ní zasáhlo celkem 19 hráčů. Druž-
stvo mužů by mělo zůstat pro 
příští sezonu pohromadě a doplní 
je věkově starší dorostenec, křídel-
ník Martin Fiala. 

Letní příprava, která bude zakon-
čená tradičně přípravnými utká-
ními a turnaji, začíná od 21. srp-
na. Sezonu opět otevřeme prvním 
kolem Českého poháru 30. srpna, 
samotná soutěž začne pro naše 
družstvo 20. září v Maloměřicích. 
Tabulka
Sezona 2013/2014
1. Olomouc 22 15 3 4 635:561 33
2. Hustopeče 22 16 1 5 656:604 33
3. V. meziříčí 22 14 2 6 617:581 30
4. Ivančice 22 11 3 8 576:523 25
5. Kostelec na Hané 22 10 4 8 577:565 24
6. Maloměřice 22 10 1 11 601:619 21
7. Prostějov 22 9 3 10 604:613 21
8. Telnice 22 9 1 12 588:639 19
9. Kuřim 22 8 2 12 665:659 18
10. Juliánov 22 7 2 13 577:602 16
11. Brno B 22 5 2 15 575:641 12
12. Sokolnice 22 5 2 15 613:677 10

Statistika hráčů
 utkání branek prům. tresty ČP br. prům.
Roman Matušík 21 150 7,1 0-0-16 4 15 3,8
Vítězslav Večeřa 22 134 6,1 0-0-38 4 28 7,0
Vítězslav Trojan 19 53 2,8 1-0-8 4 7 1,8
Jiří Kaštan 17 55 3,2 0-0-8 4 12 3,0
Jakub Bezděk 10 49 4,9 0-0-20 3 18 6,0
Pavol Živčic 18 43 2,4 0-0-8 4 7 1,8
Vojtěch Hron 20 39 2,0 0-0-14 2 2 1,0
David Kubiš 21 19 0,9 0-0-2 3 0 0,0
David Pavliš 15 16 1,1 0-0-4 4 3 0,8
Radim Fischer 6 16 2,7 0-0-2 2 3 1,5
Miloš Necid 21 14 0,7 0-3-44 3 4 1,3
Jan Lečbych 14 12 0,9 0-0-0 3 1 0,3
Ladislav Konečný   9   7 0,8 0-0-2 4 0 0,0
Ladislav Šidlo   3   4 1,3 0-0-0 0 0 0,0 
David Turczyk   4   3 0,8 0-0-0 0 0 0,0
Petr Babáček 14   3 0,2 0-0-6 0 0 0,0
Pavel Kříbala   8   0 0,0 0-0-4 0 0 0,0
Libor Kotík 21   0 0,0 0 4 0 0,0
Ondřej Poul 22   0 0,0 0 4 0 0,0

Statistika družstva
 Poř. Záp. Výh. Rem. Proh. Skóre Body BdP Síla
celkem 3. 22 14 2 6 617:581 30 -8 141.07
doma 3. 11 10 0 1 335:285 20 (-2) 0
venku 4. 11 4 2 5 282:296 10 -10 0

Přehled umístění družstva 
mužů za posledních 5 let:
2013/2014 – 3. místo, 30 bodů
2012/2013 – 7. místo, 20 bodů
2011/2012 – 6. místo, 23 bodů
2010/2011 – 9. místo, 18 bodů
2009/2010 – 4. místo, 27 bodů 

-šid-, foto: archiv házené

Muži velkomeziříčské házené prožili historicky nejúspěšnější sezonu

Máte rádi fotbal a sport vůbec?
Chcete si jednou týdně zahrát 
fotbálek? Je pro vás velký fotbal 
příliš organizačně a  fyzicky ná-
ročný? Láká vás postoupit na re-
publikový turnaj malé kopané?
Pokud dáte dohromady tým ze 
svých přátel, je malá kopaná prá-
vě pro vás!
Malá kopaná Velké Meziříčí po-
řádá již III. ročník ligy malé ko-
pané – startuje od září 2014.
Nabízíme technický servis pro 
zápasy na  umělé trávě za  III. 
ZŠ ve  VM. Zajistíme rozhodčí 
pro zápasy. Výsledkový servis 
na webu a Facebooku. Pro před-
běžný zájem i jakékoli informace 
nás prosím kontaktujte Tomáše 
Málka, tel.: 776 041 060.

FC VM – Sparta Brno 8:0 (6:0)
Hlavní rozhodčí Rosický Pavel. AR-1 Polák Michael, 
AR-2 Rosický Jakub. Góly: 2× Smejkal, Mucha Z., Simr, 
Mucha P., Demeter, Havlíček, Šimáček. Sestava: Jícha 
(45. Invald) – Mucha Z., Mucha P. (45. Pokorný), Šimá-
ček, Krejčí – Demeter, Berka, Smejkal, Durajka, Dufek 
(45. Havlíček) – Simr.
Další přípravné utkání sehrál Velmez 30. července 
v Borech. Zápas začal o půl hodiny později z důvodu 
problémů na dálnici. Hrálo se na výborně připraveném 
hřišti za ideálního fotbalového počasí za účasti cca še-
desátky diváků.
Zápas plně splnil charakter přípravy. Domácí FC vlétlo 
na soupeře od první minuty. Nedalo soupeři kousek pro-
storu a ovládalo držení míče. Góly padly po dobrém pre-
su. Druhý poločas nebyl na góly tak bohatý, ale o pěk-
né akce nebyla nouze. Do  hry se dostal i  soupeř, ale 
nedokázal žádnou šanci proměnit. Po  fyzické stránce 
domácí zápas zvládli na výbornou.

Fotbalisté v přípravě
přehráli Spartu

-sme-

V sobotu 12. 7. 2014 byla sloužena slavnostní mše svatá za hasiče, spojená 
s požehnáním nového zásahového dopravního automobilu Ford. Po mši ná-
sledovala slavnostní valná hromada sboru, při které byla připomenuta mi-
nulost a zhodnocena současnost. Dále byli oceněni zasloužilí členové sboru. 
V  neděli 20. 7. 2014 pak probíhaly oslavy pro veřejnost. Od  rána byl den 
otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Oslavy výročí započaly slavnostním 
nástupem hasičů místního sboru i okolních v prostranství před hasičskou 
zbrojnicí. Hodinu po poledni se vypravil průvod městysem ke starému ryb-
níku. V čele průvodu šla vlajková četa, následovaná dechovou kapelou, která 
udávala rytmus kroků. Na cvičišti po zaznění státní hymny hasiče a hosty 
přivítal starosta sboru Zdeněk Vaněk. Posléze si přítomní vyslechli historii 
sboru. Náměstek starosty OSH Žďár nad Sázavou Antonín Teplý pozdravil 
všechny jménem hasičů Kraje Vysočina. Pro diváky byla připravena statická 
ukázka požární techniky, dále ukázky sportovní a zásahové činnosti. Odpo-
lední program moderoval starosta okrsku Měřín Vladimír Sklenář. První 
ukázku provedl HZS Kraje Vysočina požární stanice Velké Meziříčí a domácí 
SDH Měřín (JPO III) předvedl zásah při dopravní nehodě se zraněnou oso-
bou a ukázku práce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením Lukas. Dále 
následovala ukázka čtyřkolové konězpřežné stříkačky Josef Vystrčil a  syn 
Telč SDH Blízkov r. v. 1907 a další. K poslechu hrála hudba Veseláci Jana 
Vencelidese z Nového Veselí.                                                          -text a foto: dd-

Dobrovolní hasiči v Měříně oslavili 140 let od založení

Napříč kontinenty – Tak se jmenoval tábor pořá-
daný Domem dětí a mládeže Velké Meziříčí, který 
proběhl v týdnu od 12. do 19. 7. 2014 v rekreač-
ním středisku Naděje ve Svratouchu.
Kam jsme se s táborníky podívali? A co jsme za ten 
prosluněný týden zažili? Virtuálně jsme zcestovali 
celou zeměkouli a nakoukli i do pohádkové říše.  
Neděle byla ve znamení Evropy. Ozdobili jsme si 
příbytky vlajkami evropských zemí a vysvobozo-
vali své kamarády unesené mafií. 
Pondělí bylo asijské. Pátrali jsme po  stopách Ye-
ttiho, zatančili si orientální tance, naučili se prvky 
sebeobrany a  také jsme si vyzkoušeli manipulaci 
s  jídelními hůlkami při přebírání rýže od  čočky 
a malování čínských znaků. V úterý jsme navštívili 
japonskou zahradu ve Sněžném, a pak se mílovými 
kroky vydali lesem do pohádkové vesničky v Pod-
lesí. Zde nás už čekala Karkulka s Ježibabou, které 
nás provedly malou pohádkovou říší. Viděli jsme, 
jak bydlí Křemílek a Vochomůrka, Karkulka i Sně-
hurka se svými trpaslíky.

Ve  středu jsme se stali Aboridžinci, původními 
obyvateli Austrálie. Vyrobili jsme lapače duchů 
a  doprovodné nástroje k  domorodému tanci, 
který jsme tančili odpoledne u zapáleného ohně. 
Celý den nás sledoval duch lesa.
Čtvrteční ranní nástup táborníků uvítala mumie 
a my věděli, že jsme v Africe. Byla pro nás připra-
vena hra „Faraonova pomsta“ a oddílově jsme si 
zasoutěžili v „závodech na Nilu“.
Poslední den tábora jsme se ocitli v Americe. Vyro-
bili jsme totemy, střílelo se z „pušek“, hledali jsme 
zlatý poklad a hráli scénky o Kryštofu Kolumbovi, 
o  původním i  moderním dobývání amerického 
kontinentu. Večer jsme pojedli výborné hamburge-
ry a navštívili nás zástupci rodiny Simpsonových.
Týden utekl jako voda, užili jsme si dobrodružství, 
koupání, legrace a zábavy, dozvěděli jsme se zajíma-
vé zeměpisné informace a poznali nové kamarády. 
Byli jsme jedna velká a dobrá parta. 
Těšíme se s vámi na příští léto. 

text a foto: Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

Děti se na táboře vydaly napříč kontinenty…
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Pohár FAČR
Městský sportovní klub Břeclav 
– FC VM 2:3 (1:3)
Hlavní rozhodčí: Mikyska Jan. 
AR1: Slabý Jiří, AR2: Gasnárek 
Michal. Gól: Lucas, Simandl – 2× 
Simr (P), Mucha Z. Sestava FC 
VM: Invald – Mucha Z., Šimáček, 
Mucha P., Krejčí – Pokorný, Ber-
ka, Durajka, Smejkal (56. Souček 
– 70. Havlíček), Dufek (84. Bra-
dáč) – Simr. Trenér Smejkal Libor. 
ŽK: Simandl – Mucha P., Invald.
Před vlastním pohárovým utká-
ním nastaly komplikace na dálni-
ci D1, kde zůstal v koloně hodinu 
a  půl trenér a  vedoucí mužstva. 

Ti přijeli 5 minut před začátkem 
utkání – stačili však varovat hrá-
če v autobuse, kteří včas sjeli, ale 
dorazili 30 minut před utkáním.
Zápas začal pro hosty výborně, 
hned po rozehrání domácích vy-
presovali míč, ten zatáhl po kří-
dle Dufek a  jeho centr zahrál 
domácí obránce rukou. Jasnou 
penaltu proměnil v  první mi-
nutě Simr. Tato situace nabudila 
Velmez, který převzal aktivitu. 
V  10. minutě centr Dufka za-
končil hlavou nad branku Pro-
kopa Simr. První vážnější šance 
Břeclavi přišla ve  14. minutě 
po  standardce, ale hlavička šla 

těsně nad branku Invalda. V  16. 
minutě srovnal stav utkání Lucas, 
kdy proměnil únik po pravé stra-
ně. V  16. minutě poslal Smejkal 
kolmou přihrávku Simrovi, ten se 
uvolnil, ale ve vápně byl sražen Ze-
zulou. Hlavní rozhodčí neposou-
dil situaci jako faul. V 19. minutě 
vyslal jedovatou střelu na  branku 
Břeclavi Durajka. Ve  20. minutě 
byl v průniku ve vápně sražen Simr 
a  Velmez kopal Simrem druhou 
penaltu, kterou Pavel bez problé-
mu proměnil. Ve 28. minutě poslal 
do vápna po tandemu krásný cen-
tr Krejčí a  Simr hlavičkoval těsně 
nad břevno. Ve  30. minutě přišla 

nejkrásnější kombinace zápasu, 
kterou sehrál Simr se Zdeňkem 
Muchou na  jeden dotek, kdy si 
z domácích udělali kuželky a Zde-
něk zvýšil skóre na 1:3. Ve 33. mi-
nutě zakončil pěkný náběh ostrou 
střelou z  úhlu Dufek. V  prvním 
poločase jasně dominovali hosté, 
kdy se dobře pohybovali, kombi-
novali a tvořili si pěkné herní akce.
Druhý poločas začal šancí Duf-
ka, ale jeho lobovaný míč skončil 
na  břevně Prokopovy branky. 
V  57. minutě přišla hezká stře-
la na  branku Velmezu, ale nijak 
vážněji Invalda neohrozila. V 60. 
minutě nebezpečně vystřelil Du-

rajka. Ve druhém poločase se hra 
vyrovnala, hosté polevili v presin-
ku a domácí začali vystrkovat růž-
ky. Jejich akce většinou končily 
ve  velkém vápně, kde hosté po-
zorně bránili. V 71. minutě poslal 
do  vápna ostrý centr Z. Mucha, 
ale Simra z malého vápna vychytal 
Prokop. V 72. minutě po normál-
ním souboji ve  vápně nařídil hl. 
rozhodčí penaltu, kterou Siman-
dl proměnil. Domácí se v  závěru 
utkání snažili o  vyrovnání, ale 
málem inkasovali ve  2. minutě 
nastavení, kdy natřikrát odvrátili 
míč, který letěl do jejich brány.
„Do zápasu jsme nastoupili z hru-

bé přípravy, takže hráči byli čás-
tečně unaveni. Kluci dodrželi 
všechny pokyny, včetně vysokého 
presinku, který ukázal, že po  fy-
zické stránce to s námi není špat-
né. Dneska předvedli, že jim není 
cizí ani herní stránka, což způso-
bilo, že jsme v první půlce domácí 
jasně přehráli, druhá půle byla už 
vyrovnaná. Výhra v Břeclavi je pro 
nás cenný skalp a kluci se přesvěd-
čili, že při zodpovědném výkonu 
se dá hrát s každým týmem. Od-
měnou je pro nás pohárový zápas 
se Sigmou Olomouc,“ okomento-
val utkání trenér Libor Smejkal.

Velmez v poháru porazil Břeclav, čeká jej Sigma

-sme-

Handicap Sport Club Velké Me-
ziříčí
V  týdnu od  7. do  12. července 
2014 se členové klubu zúčastnili 
sportovního soustředění v  Ho-
řicích, kde v  hale trénovali hru 
boccia. 
Ve  středu byl odpočinkový den 
a sportovci se byli podívat na ne-
daleký zámek v Hrádku u Necha-
nic, který je částečně bezbariérový.
Na závěr celého soustředění pro-
běhlo v  sobotu 2. kolo iboccie 
1. a 2. ligy.
Za  HSC Velké Meziříčí soutěžili 
ve druhé lize 2 družstva tým HSC 
VM a tým Sláma Lhotka.
Skvělou hru předvedl tým Slá-
ma Lhotka, který obsadil krás-
né 2. místo, kdy nestačil pouze 
na vítěze turnaje. Tým HSC VM 

obsadil 4. místo, což bylo po ví-
tězství v prvním kole zklamáním. 
Další kolo se hraje 18. 10. v Nové 

Pace. Sportovní klub děkuje všem 
sponzorům za podporu sportov-
ních aktivit svých členů. 

Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziříčsko. 

-char-, foto: archiv HSC VM

Handicapovaní odehráli další kolo lig iboccie

Desetibojař Jiří Sýkora, devatenáctiletý rodák z  nedaleké Třebíče, je 
juniorským mistrem světa v atletice. Zlato vybojoval v červenci v ame-
rickém Eugene, když vytvořil nový rekord šampionátu 8  135 bodů. 
Jirku od žákovských let trénuje třebíčský trenér Mgr. Pavel Svoboda.
Junioři
Desetiboj:1. Sýkora (ČR) 8135 (100 m: 10,92 – dálka: 735 – koule: 
15,50 – výška: 194 – 400 m: 49,00 – 110 m př.: 14,23 – disk: 48,55 – tyč: 
440 – oštěp: 60,56 – 1500 m: 4:42,10), 2. Dubler (Austr.) 8094, 3. No-
wak (Něm.) 7980... 16. Doležal (ČR) 7309 (11,03 – 697 – 14,74 – 176 
– 49,94 – 14,25 – 45,91 – 450 – 37,98 – 4:59,36).
100 m (vítr – 0,6 m/s):1. Williams (USA) 10,21.

-mars-, zdroj: http://sport.idnes.cz

Třebíčský rodák je 
atletickým mistrem světa

Agility Velké Meziříčí srdečně zve všechny zájemce o psí dovednosti 
na den otevřených dveří na cvičišti ve Velkém Meziříčí (vedle čistírny 
odpadních vod) – v sobotu 9. srpna 2014 od 14 do 18 hodin, vstup 
je zdarma.
V průběhu je možno zhlédnout ukázky – výcvik psí poslušnosti, agili-
ty, tance se psem, dogfrisbee (létající talíře) a canisterapie. 
Přijďte si vyzkoušet, co všechno zvládnete vy i váš pes. Během celého 
odpoledne vám budou k dispozici naši výcvikáři, kteří vám pomohou 
zvládnout základy těchto psích sportů a disciplín. Celé psí cvičiště je 
oplocené.

Kynologické cvičiště zve 
na den otevřených dveří

Text a foto: Agility Velké Meziříčí

V  Ostravě během minulého ví-
kendu proběhl atletický šampio-
nát mužů a  žen na  dráze. Atleti 
předvedli řadu velice kvalitních 
výkonů a  několik splněných li-
mitů na nadcházející Mistrovství 
Evropy v  Curychu. Velký návrat 
po  vleklých zdravotních problé-
mech předvedl překážkář Petr 
Svoboda. 
Na svém prvním dospělém mis-
trovství v obou sprintech starto-
vala juniorka Martina Homolo-
vá a  vedla si výborně. Na  100 m 
těsně nepostoupila do  finále, ale 
na 200 m se do finále kvalifikova-
la  a obsadila 7. místo. 
Petr Holánek startoval v  běhu 
na 5 000 m v  tabulkách s 3. nej-

lepším časem. Bohužel nastoupil  
po  nemoci a  závod nedokončil. 
Určitě se mu bude dařit výrazně 
lépe na M ČR do 22 let v Jablonci 
nad Nisou, kde budou startovat 
i  Martina Homolová a  Martin 
Veselý. 
Výsledky finále 200 m ženy: 1. M. 
Schmidová, Univerzitní sportov-
ní klub Praha, čas 23.92, reakce 
0.177 
2. M. Štychová, TJ Sokol SG Pl-
zeň-Petřín, 24.24; 0.207
3. J. Slaninová, SSK Vítkovice 
24.42; 0.184 ...
7. Martina Homolová, TJ Sokol 
VM, čas 24.82; 0.162 

-vill-
 foto: archiv atletického oddílu

Martina Homolová běžela finále sprintu na 200 m

Sbor dobrovolných hasičů v  Lavičkách uspořádal 
27. 7. 2014  9. závod XIX. ročníku Extraligy ČR 
v požárním útoku ve sportovním areálu u dálnice 
D1. Jde o  prestižní soutěž nejlepších týmů mužů 
i žen z ČR. Soutěže se zúčastnilo celkově 45 druž-
stev, z  toho 36 družstev mužů a  9 družstev žen. 
Soutěži přecházel 26. 7. zábavný večer, kdy vystou-
pil se svojí show DJ Bond. Celá akce se uskutečnila 
za podpory řady sponzorů. Počasí soutěžícím i di-
vákům přálo. 
Celkové pořadí muži:
1. Jinolice okr. JC, čas 16,36 2. Bezděkov pod Třem. 
PB, 16,47  3. Stará Říše JI, 16,60 ...
16. Lavičky ZR, 17,68 16. Radostín nad Osl. ZR, 
17,68 ...
24. Pavlov ZR, 18,61 30. Lhotky Sport ZR, NP

30. Netín B ZR, NP
Celkové pořadí ženy: 1. Krokočín TR, 16,61 2. Sy-
chotín BK, 16,70 3. Ždírec nad Doub. HB, 16,75
Soutěžní družstvo SDH Lavičky se Extraligy zúčast-
ňuje od roku 2005, od roku 2007 absolvuje všechny 
závody (s roční odmlkou v roce 2008). Pravidelně 
se umísťuje na předních místech v celkovém hod-
nocení této prestižní soutěže. V  loňském roce ob-
sadilo celkově druhé místo, a  to jen o  jediný bod 
za SDH Plumlov (okr. Prostějov). V roce 2011 do-
konce zvítězilo a na posledním závodě v Petrovicích 
se mu podařilo překonat rekord Extraligy časem 
16,20 s. V  roce 2010 obsadilo celkově třetí místo. 
Poprvé se soutěž v  Lavičkách konala 23. července 
2011, kdy se zúčastnilo 58 týmů z  celé republiky. 
Domácí družstvo tehdy zvítězilo.                         -dvo-

V Lavičkách proběhl 9. závod Extraligy ČR v požárním útoku

foto: Jandák

SDH Lhotky Sport pořádá
EXTRALIGU ČR 

V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
– 11. KOLO 

neděle 17. srpna LHOTKY
od 9.30 hodin na hasič. hřišti

Závody týmů mužů i žen z ČR
Přijďte podpořit zejména míst-
ní muže z Laviček (v Extralize 
průběžně 5. místo) a Lhotky 

Sport (11. místo). 
Poděkování patří partnerům 
Městu Velké Meziříčí, Všeo-
becné zdravotní pojišťovně, 
týdeníku Velkomeziříčsko,
firmě Bematech a dalším.


