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NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL 

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji stavební 

parcely 
v nové zástavbě RD. 

Cena 350 Kč/m2. 
Více informací 

na www.uhrinov.cz nebo 
na tel.: 602 608 940.

Jožka Šmukař
se svojí cimbálovou kapelou

Nenechte si ujít!

v neděli 5. října 
od 14 hodin
Náměstí ve Velkém Meziříčí
Srdečně zvou senátor Jan Veleba  
            a SPO Velké Meziříčí

Svobodně a férově
Ing. Ivana Horká

velkemezirici.svobodni.cz

lídryně Svobodných v komunálních volbách

Dnes divadlo

v jc v 19.30

Koncert zuŠ 

na sjezdovce

21. 9. v 15.00
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Včera oslavila svoje sté narozeniny paní Libuše 
Bártová, rodačka z Velkého Meziříčí. V domově 
pro seniory (DS), kde žije asi dva roky, jí přáli zá-
stupci rodiny, města i DS včetně nového ředitele. 
L. Bártová byla podle slov nevlastního synovce 
Petra Vody celý život učitelkou. Tato profese ji 
velmi naplňovala. Sama neměla vlastní děti, čtyři 
ale vyvdala. Učit začala na Slovensku, kam dosta-
la tehdy umístěnku. Poté přišla zpět do našeho 
regionu, nejprve do Pavlínova, posléze zakotvila 
na 1. ZŠ u kostela ve Velkém Meziříčí. Tam pů-
sobila mimo jiné také jako zástupkyně ředitele 
do té doby, než odešla do důchodu. Ale i pak až 
do svých 75 let učila, naposledy v Borech. 
Jejím velkým koníčkem byla četba. „Nejraději 
měla klasiku, zejména české spisovatele jako tře-
ba Jiráska. Ale oslovil ji například i Balzac,“ dodal 
synovec.

Kraj Vysočina už nechce na svých 
silnicích déle tolerovat přetížená 
vozidla. Již na podzim letošní-
ho roku proto začne na silnici 
II/602 u Velkého Meziříčí v obou 
směrech instalovat elektronický 
automatický systém vážení. 

„Úsek u  Velkého Meziříčí jsme 
vybrali po  dohodě s  městem. Jde 
o velmi frekventovaný tah kopíru-
jící dálnici D1, který je často zneu-
žíván pro objíždění mýtných bran. 
Systém bude spuštěn po  zkušeb-
ním provozu příští rok před prázd-
ninami,“ informoval náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
dopravy Libor Joukl. Jde o první za-
řízení tohoto druhu na území Kraje 
Vysočina.

Dynamickou váhu, která bude 
osazena obousměrně do  silnice 
II/602 u  Velkého Meziříčí, budou 
tvořit dynamické prahy a indukční 
smyčky s příslušenstvím, přehledo-
vé kamery, kamerový systém pro 
rozpoznání registračních značek 
a moderní softwar napojený na od-
bavovací pracoviště. „Informace 
z  dynamické váhy budou zpraco-
vány na  pracovišti pro vyhodno-
cení přestupků, které zřídí Velké 
Meziříčí. Podle současné právní 
úpravy může být pokuta vyměřena 
ve výši sedmi tisíc korun za každou 
započatou tunu, která překračuje 
největší povolenou hmotnost vo-
zidla, dále je třeba počítat s poplat-
kem za vážení přetíženého vozidla 
a  administrativním poplatkem,“ 

informuje Joukl. Upozorňuje však, 
že Kraj Vysočina počítá především 
s  nepřímou návratností investice 
v podobě snížení nákladů na opra-
vu silnice poničené přetíženými 
vozidly. Toto opatření přijde Kraj 
Vysočina na 3,4 milionu korun.
Velkým Meziříčím po silnici II/602 
denně projede zhruba 12 200 vozi-
del z toho 1320 nákladních. Podle 
odhadů Kraje Vysočina může být 
přetížena až jedna pětina vozidel 
projíždějící po komunikaci II/602. 
Pokud se vážení prostřednictvím 
dynamických vah osvědčí, mohlo 
by se do budoucna objevit na dal-
ších minimálně deseti místech v re-
gionu. Jejich lokace bude pokaždé 
konzultována s příslušnými městy.

Jubilantka si s gratulanty připila červeným 
vínem. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

Libuše Bártová oslavila sté narozeniny
Jitka Svatošová, KrÚ Kraje Vysočiny

Přetížené kamiony u Velkého Meziříčí 
odhalí nové dynamické váhy

Ve Velkém Meziříčí slavnostně 
otevřeli domácí hospic

Slavnostní přestřižení pásky nového pracoviště hospice v našem městě se konalo 
minulý čtvrtek dopoledne. Více foto na našem webu. Foto: Martina Strnadová

Domácí hospic Vysočina zahájil 
svůj provoz ve Velkém Meziříčí. 
Nabízí lidem zdejšího regionu 
služby v terénu, přímo v jejich 
domovech. Tam, kde potřebují 
pomoc s péčí o vážně nemocné-
ho, umírajícího člena rodiny.

Domácí hospic Vysočina, jenž již 
14 let sídlí v Novém Městě na Mo-
ravě, má ve Velkém Meziříčí svoji 
pobočku od  prvního září 2014. 
Zázemí má v budově Nad Gymná-
ziem, kde sídlí i záchranka a vedle 
hasiči. Právě tam ve čtvrtek 11. září 
dopoledne proběhlo i  slavnostní 
otevření pobočky. 

„Jsem přesvědčená, že každý z nás 
chceme zemřít doma. Neumíme 
o tom mluvit, bojíme se toho. Do-
mácí hospicová péče je tady proto, 
aby tento vzácný okamžik lidem 
dopřávala. A  nejdůležitější jsou 
lidé, kteří tvoří tým, jenž tuto neleh-
kou, ale úžasnou práci dělá,“ uvedla 
Zdeňka Marková, předsedkyně 
správní rady Domácího hospice 
Vysočina. Jeho ředitel Petr Havlí-
ček představil zdejší tým – vedoucí 
střediska a koordinátorkou domácí 
hospicové péče a  odlehčovacích 
služeb je Olga Pospíšilová, sociální 
pracovnicí Aneta Vrbková a  zdra-
votní sestrou Radmila Jasanská. 

Krom těchto tří stálých pracovnic je 
členem týmu i lékař Dan Blaha.
V  červnu 2014 velkomeziříčští 
zastupitelé schválili domácímu 
hospici podporu. Starosta Rado-
van Necid připomněl jakou: „Jsem 
velmi rád, že jsme za město mohli 
poskytnout Domácímu hospici 
Vysočina volné prostory. Má v nich 
nižší nájem, než je obvyklé. A ještě 
jsme přispěli na provoz.“ 
Krom města podpořily hospicovou 
péči i zdejší firmy. 
Pracoviště domácí hospicové péče 
ve  Velkém Meziříčí je tak třetím 
v Kraji Vysočina. Další info str. 4

Martina Strnadová

Domácí hospicovou péči 
nabízejí ve Velkém Meziří-
čí nyní hned dvě zařízení. 
Jednu poskytuje Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou 
a od prvního září nově i 
Domácí hospic Vysočina z 
Nového Města na Moravě. 
Ten, na rozdíl od charity, má 
přímo ve Velkém Meziříčí 
i svoje pracoviště se třemi 
stálými pracovnicemi v ulici 
Nad Gymnáziem. Pracovníci 
charitního domácího hospice 
do našeho regionu dojíždějí. 
Obě služby, které jsme přiblí-
žili v článku z čísla 26 našeho 
týdeníku, jsou městem Velké 
Meziříčí finančně podporo-
vány. Více čtěte na straně 4.

Místní mohou 
vybírat ze dvou 
hospicových služeb

Martina Strnadová Do Bíteše přijel i soubor ze Slovenska. 
Více str. 3 a foto na webu. Foto: Iva Horká

Bítešští opět celý týden hodovali
Pro mnoho návštěvníků, kte-
ří se do Velké Bíteše vypraví, 
znamenají hody pouze pátek 
a víkend, přestože hodový 
je celý týden od středy, kdy 
se staví mája na náměstí, 
po další středu, kdy mája 
padá k zemi, či také v sobotu, 
kdy se tradičně koná pře-
hlídka folklorních souborů 
Setkání na Podhorácku. 

Ovšem pro více než padesát 
krojovaných tanečníků a  dal-
ší desítky lidí, kteří se letošní 
rok zapojili do příprav, nejsou 
hody jen jeden týden na začát-
ku září, ale více než dva měsíce 
práce - zkoušení tanců, ale 
také příprava májky či výroba 
ozdob pro členy chasy a dal-
ších věcí, které nejsou vidět. 
Letošní hody se nesly i v duchu 
vzájemné spolupráce velkobí-
tešské chasy s chasou z Vlkova 

a  Přibyslavic. Symbol hodů, 
který jde každoročně vidět 
z  daleka, představuje májka 
na  náměstí. I  letos skrývala 
malé tajemství – nebyla z jed-
noho kmene, ale na její výro-
bu byly použity dva stromy 
z okolí Velké Bíteše, spoj mezi 
nimi byl schován pod hadem 
z chvojek. Chasa už v pondě-
lí seškrabávala kůru z kmenů 
a  vyráběla věnce na  špičku 
stromu. Ve  středu pak přišlo 
na řadu stavění májky pomocí 
těžké techniky. 
Dříve bylo běžné, že si mezi 
sebou vesnice postavené máje 
podřezávaly. A  to se před 
mnoha lety nevyhnulo ani 
Velké Bíteši. Od  té doby se 
každou noc kolem máje zapá-
lí ohně a členové chasy v čele 
s  hlavním stárkem se střídají 
v jejím hlídání. 

Iva Horká

Pro nárok na dávku přídavek na dítě od 1. 10. 2014 do 30. 9. 
2015 se dokládají příjmy společně posuzovaných osob (rodi-
ny) za rok 2013 a potvrzení o studiu od 1. 9. 2014 dětí, které 
v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dovrší věku 15 let a starší. 
Potvrzení o studiu je nutné doložit do 30. 9. 2014. Formu-
láře pro pokračování dávky je třeba si vyzvednout na kon-
takt. pracovišti ÚP ČR ve Vel. Mez. co nejdříve a nejpozději 
do 31. 10. 2014 je vyplněné a potvrzené doložit na pracoviště 
státní sociál. podpory. Upozorňujeme na povinnost oznámit 
ukončení studia.                               Mgr. Martin Čapka, ÚP ČR

Úřad práce upozorňuje

Pokračování na straně 3

Sokolovská je uzavřena
Včera začala úplná uzavírka Sokolovské. Potrvá do 30. 9. Zce-
la zavřená je od mostu přes řeku Oslavu u pošty až do polovi-
ny světelné křižovatky Sokolovská – K Novému nádraží. Ři-
diči už proto neprojedou vůbec ulicí Poštovní a křižovatkou 
u pošty, ani ulicí Nábřežní od pošty k Penny. Do sídliště nad 
gymnáziem lze projet ulicí Nad Sv. Josefem i Nad Kunšov-
cem. Jednosměrka na Krškově a Kolmé je zachována. Kvůli 
požadavku složek IZS je změněn směr jednosměrky na Bez-
děkově nad Domem zdraví – je možný pouze výjezd ze síd-
liště směrem k zimáku. Objížďka po dálnici a ul. K Novému 
nádraží (obchvat) a Třebíčská zůstává v platnosti beze změny.

Připravila: Martina Strnadová
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Jezdci na skateboardu, kolečkových bruslích či BMX kolech i koloběž-
kách již využívají krytý skatepark na Uhřínovské ulici ve Velkém Mezi-
říčí. Slavnostní otevření nového veřejného sportoviště města proběhlo 
v pátek 12. září odpoledne za účasti vedení města, členů občanského 
sdružení SK8 a dalších zájemců.

Zúčastnění si mohli zajezdit na kolech i skateboardech o ceny. Vyzkoušet 
rozličné druhy překážek, jež jsou rozmístěny na cca sto osmdesáti metrech 
čtverečních plochy. „Zatím park navštěvuje denně tak pět až deset lidí,“ vy-
jádřil se Vojtěch Stodola, zástupce občanského sdružení SK8, jež má spor-
toviště od města ve výpůjčce. „Přes zimu očekáváme zájem ještě mnohem 
větší, protože máme jediný krytý skatepark v Kraji Vysočina a ani v celé 
republice jich není mnoho,“ dodal ještě. Do Velkého Meziříčí se tak sjíždějí 
i zájemci např. z Třebíče i odjinud. Skejťáci navazují kontakty s dalšími, aby 
se domluvili na pořádání soutěží. „Plánů máme hodně. Záleží jen na nás, 
jak budeme šikovní a bude se nám dařit skatepark provozovat,“ uzavřel 
Vojtěch Stodola. 

Město do přestavby staré haly na skatepark, překážky a další úpravy s tím 
spojené investovalo částku téměř 720 tisíc Kč. „Skatepark ještě není kom-
pletně dokončen, chybí toalety,“ doplnil starosta R. Necid. 
Sociální zařízení má být hotovo do konce roku a město na jeho stavbu po-
čítá s dalšími 400 tisíci korunami. 
Pořádek na sportovišti, dozor nad bezpečností, dodržování předpisů za-
jišťují členové sdružení SK8 sami. Z desetikoruny za vstup uhradí energie 
i drobné opravy. 
Sportoviště je otevřeno denně. Od  pondělí do  pátku v  době 
od  14.30 do  20 hodin, o  víkendu od  9.00 do11.00 a  od  13.00 
do 21.00.

Starosta Radovan Necid se první čtvrtek v září setkal s občany 
místní části Velkého Meziříčí Hrbov, Svařenov. Diskutovat do kul-
turního domu přišli hlavně členové komise pro místní správu 
v čele s předsedou Vladimírem Sedláčkem.

Řeč přišla na cenu vody, samozřejmě dopravu a různé komplikace s ní, 
rozhlas, čističku, kanalizaci a další. Tématem Hrbovských a Svařenovských 
do diskuze nebyly jen problémy. Přítomní si například pochvalovali nové 
okružní křižovatky na Oslavické i zatím tu provizorní Pod Hradbami, pro-
tože zlepšily průjezdnost danými místy. Kladně zhodnotili i nové parkoviš-
tě u hřbitova na Karlově. „Příští rok hodláme opravit i starou část parkoviš-
tě – vyfrézovat a dát nový povrch,“ podotkl k tomu starosta Necid.
I v Hrbově a Svařenově se hodně vybudovalo a vylepšilo. Loni otevřené 
multifunkční hřiště v  Hrbově letos doplnila provozní budova, kterou si 
starosta, zatím ještě nedokončenou, na  místě prohlédl. Opravou prošly 
i místní komunikace. Jenomže právě ty ničí těžká technika, která podle 
obyvatel místní části po nich nejezdí zrovna moc šetrně. Je otázkou, zda 
a kde je vhodné omezovat a zakazovat či nikoliv, kdy je to kontraproduk-
tivní. Podobně je to totiž s častým otáčením kamionů zásobujících sklad 
Lidlu na křižovatce zvané „Na Křižní“ – naproti bufetu u dálnice. Kamiony 
z dálnice sjedou už v Měříně, pokračují přes Stráneckou Zhoř, jenomže 

za ní mají zakázáno odbočit vlevo právě proto, aby přes obec do skladu 
nejezdili, ale sjížděli až na exitu VM západ. Jenomže řidiči kamionů to řeší 
po svém, na křižovatce za Lidlem se prostě otočí a pak ke skladu bez pro-
blémů odbočí. Hrbováci se Svařenováky si proto stěžovali na vyjeté koleje 
na křižovatce „Na Křižní“ i na ohrožování provozu kamiony. Nelíbí se jim 
ani tristní stav čekárny na autobusové zastávce u této křižovatky – potře-
bovala by takříkajíc zkulturnit. Místní části, podobně jako i dalším dvěma, 
chybí čistička a kanalizace. Starosta vysvětlil, že město musí získat dotaci, 
neboť jde o statisícové částky. V nejbližší době by se měla začít projektovat 
čistička a kanalizace pro Olší nad Oslavou, později pak Hrbov, Svařenov 
či Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice. Hotovo zatím mají jen v Mostištích.
„A co místní rozhlas? V některých oblastech místní části není vůbec slyšet, 
někde úplně chybí,“ zajímal se předseda komise pro místní správu Vladi-
mír Sedláček o to, zda bude v termínu dokončen projekt, v jehož rámci 
má vzniknout nové pokrytí rozhlasem nejen místních částí, ale i města sa-
motného. Radovan Necid potvrdil, že akce má být hotova do 30. listopadu.
Zájem účastníci setkání projevili i o, starostou již v minulosti avizovanou, 
možnost zajištění dopravy do bazénu v Třebíči. „Podle krajských pravidel 
musí jít o regulérní linku. Jde o to, kdo ji zaplatí,“ podotkl Necid a vysvět-
lil, že varianta Velké Meziříčí s Třebíčí napůl třebíčským zastupitelstvem 
neprošla, neboť pro město bazén provozuje soukromá firma. Ani ta přispět 

nechce, takže to zůstává jen na Velkém Meziříčí. To má připravenou varian-
tu autobusového spojení v sobotu a v neděli. „Je to nachystané, propočítané, 
můžeme to zkusit, ale až po volbách,“ uzavřel Necid.

Setkání se starostou proběhlo v Hrbově a Svařenově

Text a foto: Martina Strnadová

Nový park u domova pro 
seniory v Čechových sadech 
ve Velkém Meziříčí se pomalu 
začíná rýsovat.

Relaxační a pohybové centrum ne-
jen pro seniory bude disponovat 
zastřešeným altánem, který má už 
nyní zřetelné obrysy (viz snímek). 
U  vstupní branky příchozí přivítá 
infotabule a vítací strom – výrazná 
solitéra. Park bude lemován živým 
plotem, uvnitř najdou senioři ven-
kovní fitness prvky, dřevěné odklá-
dací stoly či mobilní stoly s lavicemi. 
Posezení jim budou zpříjemňovat 
venkovní akustické prvky jako třeba 
dřevěný xylofon, zvonkohra a per-

kuse. Kromě toho tam bude i  alej 
s  okrasnými jabloněmi a  garáže. 
„V červnu letošního roku jsme pře-
dávali staveniště,“ doplnila tisková 
mluvčí Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina Jitka Svatošová, „změny ne-
jsou zásadní, ruší se pouze zkrácená 
cesta ohledně převýšení svahu.“
Podle sdělení tiskové mluvčí smlou-
va deklaruje, že má být stavba hoto-
va do 30. 9. 2014. „Budeme ale ter-
mín pravděpodobně prodlužovat 
s ohledem na počet deštivých dnů 
a zdržení u zemních prací, upřesni-
la Svatošová a dodala, že cena pro-
jektu je 6.301.837  Kč  bez DPH a je 
hrazen z rozpočtu kraje. 

Text a foto: Iva Horká

S létem radnice 
dokončila řadu staveb
Školy a školky ve Velkém Mezi-
říčí prošly v uplynulých měsí-
cích opravami za bezmála sedm 
a půl milionů korun. Zároveň 
s koncem léta radnice dokonči-
la i tři dopravní stavby celkem 
za 4,9 milionu korun, které 
pomohou ve městě řidičům.

Děti ve škole v Mostištích mají nově 
k dispozici družinu a výdejnu jídla, 
která vznikla přestavbou bytu za 1,2 
milionu korun. Na  školce v  Olší 
nad Oslavou je za půl milionu nová 
střecha a  školka na  Čechově ulici 
má kompletně zrekonstruovanou 
kuchyň za dva miliony korun. Zá-
roveň školky na Čechově a Mírové 
ulici nechala radnice vymalovat. 
Kolem školky na Sportovní je opra-
vený plot a  budova má také opra-
vené omítky. Školka na Sokolovské 
má zrekonstruovanou kotelnu 
a  nové radiátory, což přišlo na  1,1 
milionu korun. 

Podobně jsou za  tři čtvrtě milio-
nu korun vyměněna topná tělesa 
ve škole v Kostelní ulici, za 1,3 mi-
lionu korun opravena fasáda školy 
na Školní a za sto tisíc instalována 
klimatizace do učebny školy Soko-
lovská. „Tento výčet čísel a  oprav 
ilustruje docela velký objem prací 
a  pozornosti, kterou městská rada 
a zastupitelstvo nejenom letos škol-
ským zařízením věnovaly,“ řekl sta-
rosta Radovan Necid. 
Na  Oslavické ulici přes prázdniny 
vyrostl také nový kruhový objezd, 
který ulehčí průjezd křižovat-
kou především těm, kdo zde jezdí 
do přilehlých škol pro své potomky. 
Radnice také nechala vybudovat 
šestnáct parkovacích míst pod jídel-
nou na  Poštovní, nové parkoviště 
vzniklo také u hřbitova na Karlově. 
„Zde by už neměl být problém ani 
o svátcích či velkých pohřbech, kdy 
staré parkoviště absolutně nedosta-
čovalo,“ uzavřel starosta. -ran-

V parku pro seniory budou i venkovní fitness prvky

Připojují městské budovy 
na nové trafo

Skatepark je již oficiálně 
otevřen veřejnosti

Martina Strnadová

Farmářské slavnosti 
přilákaly stovky lidí
Slunečné počasí, idylické prostředí, bohatý program i jídlo – 
to byly farmářské slavnosti v Netíně na počátku září. Pořádalo 
je Ministerstvo zemědělství ČR a hostitelem byla tamní farma 
rodiny Němcovy. „Cílem bylo podpořit prodej výrobků z míst-
ních farem a také regionální potraviny,“ přiblížil majitel farmy 
F. Němec. Návštěvníci ochutnali mimo jiné kozí i ovčí sýry, 
produkty zdravé výživy, které byly ke koupi, ale také se dobře 
zabavili. Děti například s duem Vanda a Standa či projížďkou 
ve  vláčku, taženém traktorem, dospělí si poslechli country 
skupinu Stetson či folklorní soubor Horácký Medřičan, který 
vtáhl diváky do děje a zatančil si s nimi horácký tanec, tzv. kola. 
Atmosféru venkova pak dokreslovalo pasoucí se stádo krav 
na louce či opodál pracující kombajn, jenž nedbal na slavnosti 
a plnil svoji podzimní úlohu – sklízel obilí. Iva Horká

Město Velké Meziříčí napojuje své budovy na novou vlastní trafostani-
ci za domem dětí a mládeže. V současné době se připojuje Jupiter club, 
dům dětí a mládeže, objekt spořitelny a základní školy na Komenské-
ho ulici. Do budoucna čeká napojení další městské objekty, a to dům 
pod radnicí, v němž sídlí pohřební služba, budovy městského úřadu – 
novou i starou radnici – a veřejné osvětlení. „Investice za vlastní trafo 
by se nám měla do cca 3,5 roku vrátit. Hodně peněz ušetříme za distri-
buci,“ sdělil starosta Radovan Necid. Text a foto: Martina Strnadová

Skejťáci předvedli během slavnostního otevření 
odvážné ukázky. Foto: Martina Strnadová

Slavnostní stříhání pásky za účasti vedení města. 
Vpravo Vojtěch Stodola. Foto: Martina Strnadová

Děti vozil vláček. Foto: Iva Horká
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Velkomeziříčský Den zdraví představil dýni všemi způsoby

Dýňovou pomazánku či dýňové zelí a další si mohli lidé 
ochutnat. Foto: Martina Strnadová

Den zdraví ve Velkém Meziříčí letos představil 
dýni všemi rozličnými způsoby. Zájemci mohli 
ve čtvrtek 11. září na náměstí ochutnat speci-
ality od pomazánek, přes zelí, pečené kousky, 
šťávu až po sladkou bábovku z různých druhů 
této plodiny, slepit papírovou dýni, prohléd-
nout i  zakoupit okrasné tykve nespočetných 
barev i tvarů k podzimním dekoracím bytu či 
domu atd.
Akce pořádaná městem Velké Meziříčí nabídla 
návštěvníkům krom dýňových i další přírodní 
produkty a výrobky, neboť jak z názvu vyplývá, 
jde v prvé řadě o zdraví. Na náměstí tak u stán-
ků nabízeli i med a další včelí produkty, sirupy, 
léčivé byliny, mléčné výrobky, potraviny z far-
my, poradili se založením přírodní zahrady, 
pozvali ke  skautům, ukázali ozdobné vyřezá-
vání apod. Vedle toho probíhal doprovodný 
program na pódiu. Lavice na náměstí zaplnily 
děti z mateřských a základních škol, aby zhléd-
ly představení o Zemi doprovázené hudbou, či 
ukázky výcviku agility, country nebo orientál-
ních tanců, tai-chi. Den zdraví neprobíhal pou-
ze na náměstí, konaly se přednášky i v  Jupiter 
clubu či na Ostrůvku. Martina Strnadová

Pestrost dýní ukazoval například stánek Marie Markové. Více foto na 
našem webu. Foto: Martina Strnadová

Na chodník slávy před restaurací a hotelem U Raušů 
ve Velké Bíteši brzy přibude nová hvězda, jež ponese 
jméno zpěváka Romana Horkého. V pátek v podvečer 
ji na  pódiu pokřtil nejen s  kapelou Kamelot, kterou 
založil v roce 1982, ale i se svými hosty – Ilonou Csá-
kovou, Láďou Kerndlem, Bohoušem Josefem, Standou 
Hložkem či Petrem Bendlem. Křtu přihlížel mimo jiné 
i starosta Velké Bíteše Milan Vlček či autor hvězdy Sta-
nislav Mihal. Po slavnostním aktu následoval krátký 
koncert skupiny Kamelot a  vystoupení se všemi 
kmotry hvězdy. Plné náměstí se dočkalo slavných 
hitů jako Slib s Ilonou Csákovou či Samba v kapkách 
deště s Bohoušem Josefem. 
Roman Horký se tak v roce, ve kterém oslavil pade-
sáté narozeniny, připojil k Michalu Davidovi, Karlu 
Gottovi, Lucii Bílé a dalším významným osobnos-
tem, jež ve Velké Bíteši již svou hvězdu mají. 

Text a foto: Klára Katolická

Folklorní festival Setkání na Podhorácku, který je součástí bítešských 
hodů, museli pořadatelé z Velké Bíteše v sobotu 13. září kvůli dešti 
přesunout do kulturního domu. Až na to, že s tím měli starosti, se 
tento fakt nijak nepodepsal ani na návštěvnosti, ani na připraveném 
programu. Ten byl vskutku bohatý a probíhal po celé odpoledne.

Vystoupily oba soubory Bítešanu, a to jak dětský, tak dospělý s houslovou 
muzikou, Poškoláci z Velké Bíteše, Stárci z Ostrovačic, ženy z Březníka, Ho-
rácký Medřičan z Velkého Meziříčí, Džbánek a Džbáneček z Martínkova, 
národopisný soubor Ferdinanda Volka z Tuřan, Lučina z Brna a slovenský 
soubor Vargovčan z družebního města Hanušovce nad Topľou.
Jednotlivé soubory nabídly ukázky tanců, písní, ale samozřejmě také krojů. 
Nejenže bylo tedy co poslouchat, ale také se na co dívat či si pochutnat na 
krajové specialitě, kterou divákům nabídl kupříkladu Horácký Medřičan. 
Většina souborů patří mezi stálice folklorního nebe (Bítešan, ženy z Břez-
níka, tanečníci z Tuřan apod.), jiné teprve začínají (Horácký Medřičan). 
Proto byla směsice nabídnutých pásem opravdu pestrá - Kdo si hraje, 
nezlobí, Litery, Rozkázali na vojnu, Medřické panenky, Tance z Brněnska, 
Koulelo se koulelo, Naše žínky, Čarování, banování, dívčí vábení nebo 
Kým, žiješ, tancuj a špivaj a mnohé další.

Bítešští opět celý týden hodovali
Pokračování ze strany 1
Přestože hody mají svůj rychtář-
ský pár, za  organizátora letošních 
oslav lze bezesporu označit hlav-
ního stárka Honzu Hotárka, jehož 
si do svého čela zvolila sama chasa. 
Podařilo se mu shromáždit ne-
jen tanečníky, ale i  mladé lidi, jež 
na hodech hráli cigány, zbrojnoše či 
policajty. Na rozdíl od minulých let, 
kdy cigány představovali i  jen dva 
lidé, letos se jich do pestrých kostý-
mů převléklo více než dvacet. Do-
sáhlo se tak toho, že jich bylo více 
než policajtů, kterým se kvůli tomu 
nepodařilo uhlídat před ukrade-
ním zajíce připevněného na májce. 
V neposlední řadě je nutné zmínit, 
že je to chasa v  čele se stárkem, 
na  které leží největší finanční zá-

těž, a to téměř čtyřicet tisíc korun, 
více než polovinu přispěje radnice 
Velké Bíteše. „Je to náročný, ale stojí 
to za to,“ jsou slova hlavního stár-
ka Honzy Hotárka, kterými vysti-
huje velkobítešské hody, na  jejichž 
přípravu si sám vzal čtrnáct dní 
dovolené. Podle něj nejsou hody 
o penězích, které do nich musí cha-
sa i  rychtář investovat, ale o  tom 
jedinečném zážitku, je to tradice, 
která stojí za  zachování a  udržo-
vání. Letošní rok byl výjimečný 
i předsevzetím, které si hlavní stá-
rek dal – přilákat k hodům mladé 
lidi. A vzhledem k  tomu, jak bylo 
pódium plné mladých a nadšených 
tanečníků, se lze domnívat, že bylo 
naplněno. 

V krojovaném průvodu  jel rychtář s rychtářkou 
v kočáře. Více foto na webu. Foto: Klára KatolickáKlára Katolická

Soubory ukázaly tance, 
ale i překrásné kroje

V Bíteši byly k vidění krásné sváteční kroje - například 
i z Brněnska. Více foto na webu. Foto: Iva Horká

Iva Horká

Roman Horký pokřtil svou hvězdu v chodníku slávy

Myslela jsem, že mě má rád, ale dal 
mi na výběr: buď dítě nebo on. Ne-
vím, co mám dělat. Byt patří příteli 
a nevím, kam bych šla... Jana, bez-
platná telefonní linka 800 108 000. 
Nesoudíme. Pomáháme je rozsáh-
lý projekt, který realizuje poradna 
pro ženy Aqua Vitae. Jde o pomoc 
maminkám, které čekají nečekaně 
dítě a okolí je nutí k umělému po-
tratu. Prakticky jde o to zprostřed-
kovat odbornou radu, konkrétní 
profesionální i  lidskou pomoc při 
běžných úzkostech z  nečekaného 
těhotenství, špatných výsledků pre-
natálních testů, strachu z partnera, 
zprostředkování bydlení. Stále se 
hovoří o samozřejmosti a nutnosti 

„svobody volby“, jde-li o  rozhod-
nutí pro umělý potrat. Těhotné 
ženy jsou často pod tlakem partne-
ra, rodičů či širšího příbuzenstva, 
někdy též zaměstnavatele a bohužel 
i  lékařů nebo ekonomické situace. 
Tuto skutečnost si již mnozí lidé 
uvědomují. Dvanáct konzultantek 
poradny nabízí profesionální pod-
poru a pomoc těm, které si potře-
bují bez tlaku okolí ujasnit svou 
situaci a zvážit všechny možnosti. 
Aqua Vitae pracuje již od  roku 
2007. Na bezplatnou telefonní lin-
ku se v určených hodinách mohou 
dovolat všechny ženy, které jsou 
v tísni, především v případě neče-
kaného těhotenství.

Projekt „Nesoudíme, pomáháme“ 
podporuje řada umělců, vědců 
a veřejných pracovníků. Například 
Martin Dejdar, Naďa Urbánková, 
Andrea Kerestešová, Petra Černoc-
ká, David Vávra, Simona Babčá-
ková a další. Podpořil ho i starosta 
města Velké Meziříčí ing. Radovan 
Necid a  mnoho dalších starostů 
obcí a  měst nejen kraje Vysočina. 
Letáčky budou brzy k  dispozici 
zdarma na  Informačním centru 
Městského úřadu Velké Meziříčí.
Podrobné informace jsou na webu 
www.necekanetehotna.cz, event. 
http://linkapomoci.cz, bezplatná 
telefonní linka 800 108 000.

Pomáháme ženám nečekaně těhotným Motocyklista zemřel na silnici u Borů. 
Jde o 34. oběť nehod na Vysočině
Policisté integrovaného 
operačního střediska Kraj-
ského ředitelství policie kraje 
Vysočina přijali v sobotu 6. 
září v 10.50 hodin oznámení 
o vážné dopravní nehodě, 
ke které došlo na silnici I/37 
za obcí Rousměrov v křižo-
vatce na obec Bory. 

Na  místo byla okamžitě vyslá-
na nejbližší policejní hlídka. 
Po  příjezdu na  místo policisté 
zjistili, že v prostoru křižovatky 
došlo ke  střetu osobního vo-
zidla Chrysler Voyager, které 

řídil čtyřiačtyřicetiletý řidič, 
a motocyklu Yamaha, na němž 
jel sedmatřicetiletý muž.
Při srážce došlo k těžkému zra-
nění motocyklisty, který i  přes 
okamžitou resuscitaci na  mís-
tě dopravní nehody zemřel. 
V  prostoru zasahoval také vr-
tulník letecké záchranné služby. 
Řidič osobního vozidla cestoval 
ve vozidel sám. Při nehodě ne-
byl zraněn. Policisté u  něho 
provedli dechovou zkoušku 
s negativním výsledkem. Místo 
nehody bylo po  tragické neho-
dě zcela neprůjezdné, policisté 

zřídili odklon po  okolních ko-
munikacích. Na  místo události 
byl vyslán kompletní výjezd 
služby kriminální policie a  vy-
šetřování územního odboru 
Žďár nad Sázavou. Kriminalis-
té musí nyní objasnit okolnosti 
dopravní nehody a  posoudit 
míru zavinění jednotlivých 
účastníků.
V  Kraji Vysočina jde letos 
o  čtyřiatřicátou oběť doprav-
ních nehod a  pátého motocy-
klistu, který zemřel v  našem 
kraji při dopravní nehodě.

-PČR--měú-
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Dnem 29. 8. 2014 byly ukončeny práce na  tzv. pracovní verzi Strategie 
místně vedeného komunitního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny.
Pracovní verze strategie má dvě části, analytickou a strategickou. Ve strate-
gické části jsou aktivity, které by mohly být v období let 2014–2020 finan-
covány prostřednictvím MAS Most Vysočiny, rozděleny do pěti skupin:
1. Životní prostředí ■ 2. Zemědělství ■ 3. Podnikání a inovace ■ 4. Za-
městnanost a  vzdělávání ■ 5. Obce (infrastruktura, občanská vybave-
nost, podpora života v  obci), cestovní ruch. Proces tvorby strategie 
bude do konce měsíce září probíhat procesem připomínkování. Obce, 
podnikatelé, neziskové organizace, mohou znění strategie v  této lhůtě 
připomínkovat.
Strategie je umístěna na webových stránkách MAS MOST Vysočiny: www.
masmostvysociny.cz. Připomínky lze zaslat na e-mail: info@masmost.cz.
Pracovní verze strategie byla zpracovávána od  počátku května 2014 
řešitelským týmem (Josef Březka, ing.  Bohumil Káňa, ing.  Alois 
Koukola, Mgr. Jana Audy, Mgr. Naďa Jašová, Mgr. Naděžda Buriano-
vá, ing.  Petra Drápková, Aleš Horký, Bc.  Petra Kunčarová) pod ve-
dením vedoucí týmu Bc. Terezy Samešové a koordinátorky projektu 
JUDr. Diany Kutnerové.       

Snímek zachycuje pracovní schůzky jednotlivých 
skupin. Ilustrační foto: Iva Horká

Co se skrývá pod pojmem domácí hospicová péče
V souvislosti s přípravou otevření 
nové pobočky Domácího hospice 
Vysočina, o. p. s. ve Velkém Mezi-
říčí jsem se setkávala s celou řadou 
lidí různých profesí a měla příleži-
tost sledovat, jak se kdo k proble-
matice umírání a smrti staví a sou-
časně, co si pod pojmem domácí 
hospicová péče představuje. Na zá-
kladě těchto zkušeností považuji 
za vhodné uvést několik důležitých 
informací týkajících se umírání 
a péče o umírající v rodinách. 
Výzkum veřejného mínění prove-
deného agenturou STEM/MARK 
ukázal, že lidé chtějí umírat doma 
(78%), jsou ochotni se starat o své 
blízké až do  konce (88%) a  zdra-
votníci rovněž považují domácí 
prostředí za  nejlepší místo pro 
umírající pacienty (88%). Přes tato 
signifikantní čísla se jen máloko-
mu podaří strávit poslední dny ži-
vota doma. Zde je na místě položit 
si otázku - proč? 

Nechci hledat viníka, a  tak tedy 
uvedu pouze fakta. Legislativa za-
tím neumožňuje hradit mobilní 
paliativní péči, díky níž je možné, 
aby většina pacientů nemusela být 
v nemocnici. Rovněž podpora ro-
diny v péči o umírajícího blízkého 
je ze strany státu také ne zcela do-
statečná. Chybí například pracov-
ní volno nebo pružnější systém 
finanční pomoci. Tyto překážky 
však nejsou nepřekonatelné, jak 
ukazují zkušenosti našich středi-
sek v Novém Městě n. M. a v Jih-
lavě, které úspěšně fungují již celou 
řadu let. Mobilní hospic je tvořen 
týmem zdravotnických a  nezdra-
votnických pracovníků, kteří své 
služby poskytují 24 hodin denně 
7 dní v  týdnu. Součástí každého 
střediska je i  půjčovna zdravot-
ních a  kompenzačních pomůcek. 
Zdravotnický personál domá-
cího hospice úzce spolupracuje 
s odbornými a praktickými lékaři 

a nezbytnou součástí je i duchov-
ní služba či pomoc psychologa. 
Hospicová péče dokáže zajistit, že 
nemocný člověk netrpí bolestmi, 
není sám a může zůstat do posled-
ní chvíle ve své důvěrně známém 
prostředí. Posláním domácí hos-
picové péče je všestranná podpora 
a pomoc vážně nemocným lidem 
v konečném stádiu nemoci a také 
rodinám a  jednotlivcům, kteří 
o  tyto osoby pečují. Nemocný 
člověk potřebuje i v závěru svého 
života ty, kteří ho mají rádi a  je-
jich blízkost mu pomáhá pochopit 
a vyrovnat se s neodvratnou smrtí. 
Hospicová péče pracuje s nadějí - 
nabízí rodinám hledat a  uzdravit 
vzájemné vztahy tak, aby se v bu-
doucnu na  tuto část společného 
života mohli dívat s  vděčností 
a s vědomím, že čas věnovaný je-
jich blízkému měl smysl a že bylo 
uděláno všechno, co uděláno být 
mohlo.          Olga Pospíšilová

Pokračování ze strany 1

Domácí hospicová péče Charity pomáhá 
nepřetržitě již šest let
Domácí hospicová péče (DHP) 
Oblastní charity Žďár nad Sáza-
vou, která působí v našem regionu 
již od  roku 2008, pomáhá lidem 
bojujícím s  těžce nevyléčitelným 
onemocněním a  také umírajícím 
všech věkových kategorií v  jejich 
domácím prostředí. Tato charitní 
služba působí na celém okrese Žďár 
nad Sázavou, poskytuje odbor-
nou paliativní péči, a  to v případě 
potřeby nepřetržitě 7 dní v  týdnu 
24 hodin denně. Jde o  komplexní 
službu, která nabízí péči zdravotní, 
sociální, psychologickou i duchov-
ní. Zdravotní služba zahrnuje jak 
péči lékařskou, zaměřenou přede-
vším na tišení bolesti, tak odborné 
zdravotní úkony poskytované zdra-
votními sestrami. K  základní čin-
nosti sociální složky patří pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo pomoc při zajištění 
stravy apod. Dále služba zapůjčuje 
svým uživatelům potřebné zdra-
votnické pomůcky, např. elektrická 
polohovací lůžka, antidekubitní 

matrace, kyslíkové přístroje, od-
sávačky, antidekubitní pomůcky 
různých druhů, WC křesla apod. 
DHP spolupracuje i s psychologem 
a duchovními a může tedy v přípa-
dě zájmu a  potřeby zprostředko-
vat tuto pomoc. Služba poskytuje 
pomoc a  podporu i  osobám blíz-
kým. Potřebuje-li si blízký pečující 
odpočinout nebo si vyřídit nějaké 
záležitosti a vzdálit se od nemocné-
ho po nějaký čas, vykonává služba 

„dohled“ u nemocného. Službu vy-
hledala také paní Z. v době, kdy se 
chtěla sama postarat o svoji nemoc-
nou maminku. 
Svoji zkušenost s tímto typem služ-
by vyjádřila takto: „Maminka byla 
hospitalizována na  LDN v  Mosti-
štích a  její tříměsíční pobyt končil. 
Protože jsem nikdy neuvažovala 
o umístění maminky v ústavu či do-
mově, rozhodla jsem se využít služeb 
DHP a starat se o ni doma. Využila 

jsem možnosti zapůjčení polohovací 
postele, WC židle a dalších pomůcek. 
Od počátku jsem se setkala s velkou 
ochotou a  pochopením ze strany 
pracovnic DHP, paní Musilové 
a paní Miličkové. Byly velice vstříc-
né a  ochotně mi s  péčí pomáhaly. 
Po  celé období byla péče založena 
na vzájemné domluvě a následných 
návštěvách. Pokud jsem se musela 
vzdálit z domova, šlo ze strany DHP 
i  o  téměř celodenní péči. Bylo mi 
vždy vyhověno, i o sobotách a nedě-
lích, kdy jsem potřebovala výpomoc 
z rodinných důvodů. Přístup a ocho-
ta pracovnic Domácí hospicové péče 
mne posilovala až do úmrtí mé ma-
minky.“
Služba vychází vstříc druhému 
člověku v  jeho nejtěžším období 
života. Pracovnice služby ne-
mocného i  jeho blízké pečující 
„doprovází“ na  jejich obtížné ži-
votní cestě. Naslouchají jejich ra-
dostem i bolestem. Je-li to jejich 
přáním, jsou s nimi i při úmrtí.            
                                   Marie Miličková, 
   vedoucí služby, foto: archiv charity

Ukončení projektu Podpora vzniku strategie 
místně vedeného komunitního rozvoje pro území 
MAS MOST Vysočiny, o. p. s.

Diana Kutnerová, koordinátorka projektu

Hasiči v Jívoví oslavili 
osmdesát let 
V neděli  8. září oslavili hasiči v Jívoví  8o. výročí založení místního dob-
rovolného sboru. Historie zdejšího Sboru dobrovolných hasičů se začala 
psát koncem roku 1933, kdy se na schůzi občanů rozhodlo o jeho založení 
. V lednu následujícího roku proběhla ustavující schůze za účasti 28 zaklá-
dajících členů.  Ve stejném roce (1934) byla zakoupena motorová stříkačka 
za 24.000 Kč a  položen základní kámen ke stavbě hasičského domu. Sbor 
likvidoval v obci několik velkých požárů. V roce 1942 požár dvou zeměděl-
ských usedlostí, další pak v roce 1952 a 1956. Zúčastňoval  se hašení ohňů 
i v sousedních obcích.
Připomínka tohoto výročí začala bohoslužbou v místní kapli za současné 
i zesnulé hasiče, kterou sloužil P. Václav Jaroslav Rychlý, člen premonstrátů 
v Želivě, jenž působí jako kaplan ve věznici v Kuřimi. Otec Rychlý se v pro-
mluvě mimo jiné zamýšlel nad tím, co vedlo naše předky k tomu, že patro-
nem hasičů je sv. Florián. I když historické prameny o něm mnoho neříkají, 
lidé se k tomuto světci  obraceli o pomoc,  když je ohrožoval ohnivý živel.  
A i když dnes, jak řekl otec Václav, existuje moderní záchranářská techni-
ka, jsou situace, kdy je i ona bezmocná.  Při mši svaté také posvětil stuhu 
připomínající toto významné jubileum. Poté starosta obce Miloš Holán po-
děkoval sboru za práci, kterou pro ves dělají.  I oni se – podobně jako jinde – 
kromě preventivních požárních prohlídek významně podílejí jak na údržbě 
a zvelebování obce, tak zajišťují různé kulturní a společenské akce.
Odpoledne oslavy pokračovaly na fotbalovém hřišti hasičskými závody – 
finále Poháru tří okrsků Křižanov, Heřmanov a Strážek mladších a starších 
žáků, žen a mužů. Při slavnostním zahájení pak starosta sboru Jindřich 
Šroler převzal z rukou představitelů vedení okrsku ocenění jejich práce. 
O příjemnou zábavu se postaral Milan Čech se svojí hudební skupinou. 
Celou akci zaštítil Obecní úřad Jívoví. Dalšími partnery oslav byly VZP, pi-
vovar Rebel, M+K lékárna Havlíček, Zámečnictví Adlof a Poex. Mediálně 
akci podporuje týdeník Velkomeziříčsko.                             Text a foto: -hor-

Příběh z lékárny
Chtěl bych se podělit se čte-
náři o příhodu, které jsem byl 
svědkem v lékárně v jednom 
z posledních srpnových dnů.

Starší paní předložila recept, 
načež jí paní magistra sdělila, 
že na  uvedený lék je doplatek 
500 Kč. Zároveň ji ale informo-
vala, že na  recept může dostat 
rovnocenný lék bez doplatku 
s tím, že to s paní doktorkou opa-
kovaně konzultovala. Starší paní 
oponovala, že „když jí to tak paní 
doktorka napsala, tak že neví…“. 
Sám jsem této starší ženě říkal, 
že paní magistra rozumí lékům 
nejméně tak dobře jako její paní 
doktorka, ať si tedy klidně vezme 
lék nabízený paní magistrou. Zá-
kaznice ale opakovala stále svou. 
Paní magistra jí řekla, ať si to tedy 

ještě rozmyslí, než ona vyřídí 
moji záležitost. Poté jsem odešel 
a nevím, jak celá věc nakonec do-
padla.
Nabízí se samozřejmě otázky. 
Proč asi paní doktorka napsala 
recept na lék s doplatkem 500 Kč, 
když lze dostat rovnocenný lék 
bez doplatku? Je paní doktorka 
výjimkou, nebo je to obvyklé? 
Odpověď nechť si najde čtenář 
sám. 
Dá se však zobecnit, že v  sou-
boji etika versus zisk za každou 
cenu, to první jasně prohrává.
Tento příběh by mohl být také 
apelem na  rodiny podobných 
starších lidí, aby se více zajíma-
li, jak jejich rodiče nebo praro-
diče takové případy řeší a moh-
li jim být více nápomocni.

A. Nováček

Vloupal se do chalupy
Žďárští policisté pátrají po ne-
známém pachateli vloupání, 
ke kterému došlo v době od 30. 
srpna do 10. září v katastru 
obce Radostín nad Oslavou.
 
Zloděj zde násilím vniknul 
do  stodoly, skladu nářadí, díl-
ny a  kůlny, které se nacházejí 
na pozemku u rekreační chalu-
py. Odtud odcizil tři kanystry 
s  benzínem, tři sekyrky a  pří-
slušenství ke křovinořezu. Dále 
násilím odstranil mříž od okna 
ložnice a  vniknul do  vnitřních 

prostor chalupy. Odtud násled-
ně odcizil dvě vypreparované 
trofeje daňka, sekyru, sekačku, 
příbory, keramický servis, vr-
tačku a  další kanystr s  benzí-
nem. 
Celkem pachatel způsobil ma-
jiteli škodu za  více jak 60.000 
korun. 
Policisté věc šetří pro podezře-
ní ze spáchání trestných činů 
krádeže a porušování domovní 
svobody. V  případě dopadení 
hrozí pachateli až pětiletý po-
byt za mřížemi. –PČR– Foto: Martina Strnadová
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řádky na neděli

Šumný Vávra
příspěvky čtenářů – ohlédnutí za prázdninami

Bohoslužby
Středa 10. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Oslavice 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Čtvrtek 11. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Pátek 12. 9.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti 
smíření, 14.00–17.00 adorace nejsvětější svátosti, 17.00 mše sv. – o. J. 
B., mše sv. v domově pro seniory nebude. 
Sobota 13. 9.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. J. B., Lavičky 
8.00 mše sv. – o. J. B. 
Neděle 14. 9.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – host, 10.30 mše sv. 
– host, 18.00 mše sv. – o. J. B. 
Bory mše sv.: 12. 9. Dolní Bory 18.15 – o. J. B., 14. 9. Horní Bory 9.45 
mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Pátek 14.00–15.30 adorace nejsvětější svátosti a příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.30 příprava před křtem, 19.30 2. a 3. 
příprava na svátost manželství. Neděle večerní mše sv. 18.00 ve Špitálku. Dě-
kujeme všem, který pracovali ve farnosti. Rozvrh hodin náboženství na šk. r. 
2014/15 najdete na vývěskách a na internetových stránkách farnosti. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

V červenci jsme vyrazili na  br-
něnskou přehradu. Pluli jsme 
lodí ze stanice Bystrc pod hrad 
Veveří. Vyšlápli jsme kopec 
a  před námi se objevil majestát-
ný hrad z 12. století. Prošli jsme 
okolo bývalé kovárny a navštívili 
jsme věž s  točitým schodištěm 
na  ochozy mezi věžemi - pří-
hrádku, s romantickou vyhlídkou 
do  okolí. Zaujal nás pan kovář, 
který pracoval s  ohněm a  žele-
zem a vyráběl ze železa růže. Také 
jsme vystoupali na hlásku – pra-
chovou věž, která chránila hrad 
v 17. století. Zhlédli jsme středo-
věké halapartny a erby, ochutnali 
jsme dobové i současné dobroty, 
nakoupili suvenýry a  pak už byl 
čas se vrátit zase domů.  

Děti a vedoucí příměstského tá-
bora Pirátská výprava, Dům dětí 

a mládeže Velké Meziříčí
Foto: archiv DDM

Po přehradě lodí a na hradě Veveří
Právě takto se jmenuje kniha, 
kterou teď čtu. Jde o knižní roz-
hovor s  Davidem Vávrou. Jsem 
zaujat šíří jeho zájmů a aktivit – 
spoluzaložil Divadlo Sklep, bra-
vurně zvládá své profese archi-
tekta, básníka, spisovatele, herce 
a televizního moderátora (Česká 
soda, Šumná města, Šumné sto-
py, Hovory V+V v  Křesťanském 
magazínu), k  tomu ještě bývá 
hostem na  různých besedách. 
I  psaný text potvrzuje jeho po-
věstný smysl pro humor. Zkusil 
jsem mu před časem napsat, zda 
by nepřijel i  do  našeho města. 
Dočkal jsem se vstřícné a  milé 
odpovědi. Chcete-li se s ním se-
tkat, slyšet ho mluvit o  křesťan-
ských stavbách, zasmát se jeho 
vtípkům, případně mu položit 
nějaký dotaz, přijďte do  Husova 

domu v pátek 19. září v 18 hodin.
Mimochodem v knize po kapito-
lách: Architektem, Pedagogem, 
Občanem, následuje kapitola 
s názvem: Evangelíkem. V evan-
gelickém kostele v Praze – Brání-
ku byl David Vávra jako dítě po-
křtěn, složil v něm skautský slib, 
byl v  něm konfirmován, oženil 
se, navrhoval k  němu přístavbu 
a nechal v něm pokřtít i své čtyři 
děti. Na otázku, zda zažil situaci, 
která mu byla důkazem existence 
Boha, odpovídá: „Já jsem o Bohu 
nikdy nepochyboval, u  mě se 
vztah k  Bohu v  dětství plynule 
vyvíjel. Vždycky jsem věděl, že 
nejsem poslední.“ Na  závěr při-
dávám ještě jeden citát: „Jediné, 
o co se člověk může úspěšně sna-
žit, je vytvářet pozitivní věci.“ 

Pavel Janošík

Českobratrská církev evangelická ve  Velkém Meziříčí 
zve na 
VEČER S HOSTEM 
David Vávra 
Téma: Křesťanské stavby 
v pátek 19. září v 18 hodin

Husův dům, U Světlé 24
akad. arch. David Vávra (1957) 
– architekt, básník, spisovatel, 
spoluzakladatel Divadla Sklep, 
herec a televizní moderátor (Čes-
ká soda, Šumná města, Šumné 
stopy, Křesťanský magazín – Ho-
vory V+V) 
www.evangelicivm.cz 
Akce byla podpořena grantovým programem Zdravé město VM

Spolek holek Moravec, který se 
rozhodl uspořádat 23. 8. chari-
tativní akci v  Moravci, přispěje 
dětskému oddělení novoměstské 
nemocnice vybavením v hodnotě 
44 tisíc korun. Tolik totiž Spolek 
holek vydělal jednak prodejem 
náramků, které dámy vyrobily, 
a také z dětského odpoledne a ve-

černí zábavy. „Tohoto výsledku se 
nám podařilo dosáhnout přede-
vším díky sponzorským darům 
a také tržbám za náramky, kterých 
se nám podařilo prodat téměř 
sedm set kusů a vydělaly jsme tím 
20 tisíc korun. Náramky budeme 
prodávat i  dál, možná sortiment 
i maličko obměníme, každopádně 

ale před Vánocemi zhodnotíme 
tržbu, za kterou znovu nakoupíme 
to, co bude dětské oddělení po-
třebovat,“ uvedla Kateřina Kach-
líková ze spolku. Za nyní utržené 
peníze ženy ze spolku nakoupí 
věci pro volnočasové aktivity hos-
pitalizovaných dětí.
„Hrozně si aktivity dam z Moravce 

vážíme a  děkujeme všem, kteří si 
náramky koupili, nebo přišli na so-
botní akci v  Moravci. Děkujeme 
moc,“ uvedl Roman Kratochvíl, 
mluvčí novoměstské nemocnice. 
Fotografie z víkendové akce a další 
informace o Spolku holek Moravec 
je možné najít na  facebookových 
stránkách spolku. 

Dámy z Moravce vybraly pro dětské oddělení 
nemocnice čtyřiačtyřicet tisíc

-rk-

V sobotu 30. srpna 2014 se v Heř-
manově u Velké Bíteše konalo se-
tkání rodáků při příležitosti oslav 
120. výročí založení místního 
sboru dobrovolných hasičů. Akce 
se zúčastnilo odhadem přes 400 
rodáků a  přátel obce, starostové 
a  zástupci okolních obcí, hasiči 
ze sborů Okrsku Heřmanov. Nej-
významnějšími byli čtyři hosté ze 
spřáteleného hasičského sboru 
z rakouského Spillernu. 
Oslavy začaly v 10 hodin nástu-
pem a přivítáním hostů před bu-
dovou obecního úřadu. Zástupci 
obce předali SDH pamětní šerpu 
k  jejich slavnostnímu praporu 
a následovalo odměňování členů 
sboru. Dárek v  podobě krásné 

fotoknihy mapující historii SDH 
Heřmanov a  čestného uznání 
dostali také všichni čestní členo-
vé sboru. Potom se hasiči a pří-
tomní hosté slavnostním průvo-
dem přesunuli před pomník (T. 
G. Masaryk a A. Švehla). Zde byl 
po zaznění státní hymny položen 
věnec k  uctění památky rodáků 
obce, kteří bojovali před sto lety 
v  první světové válce. Od  10.30 
se v  kostele sv. Mikuláše kona-
la slavnostní mše svatá, kterou 
sloužil p. farář Blažej Hejtmánek 
za  živé i  zemřelé rodáky obce 
a  všechny hasiče. Následoval 
společný oběd, který se podával 
v  kulturním domě a  pro hosty 
hasiče i  na  faře. Před obědem 

proběhlo také promítání ukázky 
filmu o  Heřmanově. Odpoledne 
si hosté mohli prohlédnout celou 
obec, místní školu, nově zrekon-
struovanou faru, kostel i hřbitov. 
Pro všechny návštěvníky byla 
připravena v  klubovně rozsáhlá 
výstava historických fotogra-
fií, kronik a  obecních fotoknih. 
Od 14 hodin následoval na návsi 
kulturní program s  ukázkami 
práce veteránů i  mladších žáků. 
Sbor dobrovolných hasičů Heř-
manov všem představil i  svoji 
benzínovou motorovou stříkač-
ku DS 16 z roku 1943, kterou se 
několika nadšencům podařilo 
nádherně zrekonstruovat. Od 16 
hodin proběhlo v  KD krásné 

vystoupení národopisného sou-
boru Bítešan, skupiny starších 
dětí. V  podvečer začala taneční 
zábava se skupinou Pikardi. Pro 
všechny hosty bylo po  celý den 
připraveno bohaté občerstvení, 
chlebíčky, koláče i cukroví. Celý 
Heřmanov byl vyzdobený a všu-
de vládla slunečná atmosféra. 
Velké poděkování patří všem, 
kteří se na  přípravách, organi-
zaci, úklidu, chystání pohoštění 
atd. podíleli. Všichni odvedli 
skutečně obdivuhodný kus prá-
ce. Výsledek však stál za všechnu 
tu práci a  celá oslava se určitě 
povedla. 
Pavla Chadimová, starostka Heř-

manova, foto: archiv obce

Setkání rodáků při příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Heřmanov

Během srpna jsme na domečku ne-
zaháleli. Příjemných deset dní jsme 
strávili v prosluněné Itálii na tábo-
ře pro rodiny s dětmi a těmi, kdo si 
chtěli užít slunce a slané vody. Kou-
pali jsme se, hráli si, poznávali jsme 
italskou kulturu a relaxovali. 
V týdnu od 18. do 22. 8. jsme s dět-
mi absolvovali příměstské tábo-

ry. Pro předškoláky „Z  pohádky 
do pohádky“ a pro větší děti „Ho-
kusy – pokusy“. Malý dráček Soptík 
nás přivedl na  návštěvu k  profesi-
onálním hasičům, kde nám uká-
zali veškerou techniku, se kterou 
zasahují u  požárů a  dopravních 
nehod. Mohli jsme vyzkoušet stří-
kání vodou a ejhle, vytvořila se nám 

krásná duha, o které jsme si poví-
dali v  hokusech. Ostatní dny jsme 
sportovali, vyráběli a navštívili jsme 
zámek v Budišově, kde je vystavena 
spousta domácích i exotických zví-
řat. Poslední den týdne jsme si zajeli 
vlakem do  Martinic. Cestu nazpět 
jsme absolvovali pěší túrou s krás-
ným výhledem na kopec Fajťák.

V posledním prázdninovém týd-
nu jsme si s  dětmi hráli v  „Bra-
davicích“. Pronikli jsme do školy 
kouzel. Vytvářeli jsme relikvie 
z příběhů Harryho Pottera a ne-
chali jsme se unášet filmovými 
příběhy kouzelnického hrdiny.

Text a foto: Dům dětí a mládeže 
Velké Meziříčí

Srpnové prázdniny na DDM
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Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. 
žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (po-
zemků) o  odstranění nebo ořez dřevin ohrožu-
jících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického 
distribučního zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden 
ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Energetický zá-
kon“ ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50341 
a  ČSN EN 50423 – „Elektrická venkovní vedení 
s napětím…“, dle níže uvedeného výpisu z citova-
ných předpisů.
Ochranná pásma – v  ochranném pásmu nadzem-
ního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad 
výšku 3 m.
Ochranné pásmo nadzemního vedení u  napětí 
do  1 kV do  35 kV včetně, pro vodiče bez izolace, 
je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV 
do 110 kV včetně 12 m, měřeno vodorovně od kraj-
ního vodiče na obě strany.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstra-
ňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže 
v  bezpečné vzdálenosti od  vodičů. K  vodičům se 
provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenos-
tí přiblížit částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými 
větvemi při jejich pádu.
U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná 
bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůst-
ku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,
u vedení vysokého napětí (22 kV, 35 kV) je předepsa-
ná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního pří-
růstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,
u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsa-
ná bezpečná vzdálenost (s  uvažováním ročního pří-
růstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,

v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotče-
ných nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům 
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. udržování 
volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně 
základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpeč-
nost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, 
může být prováděna pouze se souhlasem společnos-
ti E.ON Česká republika, s. r. o. a za podmínek pro 
tuto práci stanovených.
Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte v ter-
mínu do  konce tohoto roku. Uplyne-li uvedená 
lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci 
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. vstou-
pí následně na  dotčené nemovitosti (pozemky) 
a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními pro-
středky. Užitková dřevní hmota bude ponechána 
na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem 
nemovitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě bu-
dou zlikvidovány společností E.ON Česká republi-
ka, s. r. o.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uži-
vatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví 
a  jiné porosty ohrožujcící bezpečný a  spolehlivý 
provoz distribučních zařízení může příslušné vlast-
níky či uživatele formou sankcí postihnout Energe-
tický regulační úřad.
Bližší informace vám poskytneme na  telefonním 
čísle 566 655 742.

Za společnost E.ON Česká republika, s. r. o., Regio-
nální správa sítě VN a NN Nové Město na Moravě

Poznámka: Pro kácení dřevin, kde to legislativa vy-
žaduje, je nutno si zajistit písemné povolení orgánu 
ochrany přírody

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 
upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona 
č. 458/2000 Sb. 

na besedu, kterou pořádá 
SOS – Asociace osobní bezplatné poradny ve Velkém Meziříčí, 
ve středu  24. 9. 2014 ve 14.30 hodin, 
v Domě s pečovatelskou službou – 

                                                         – jídelna na ulici Zdenky Vorlové 2001, VM
Téma: ochrana spotřebitele podle nového občanského zákoníku, jak reklamovat, 
odstupovat od smluv, rizika podomních prodejů a předváděcích akcí. 

POZVÁNKA

Přednášející : Andrej Forró 
Srdečně vás zvou vedoucí osobní poradny Zdeňka Peterková a odborný právní poradce Andrej Forró   

POBYTOVÁ 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
Posláním pobytové odlehčovací služby je 
poskytnout čas na odpočinek, regeneraci 
sil pečovateli a  současně zajistit kvalitní 
a bezpečnou péči a podporu osobě, o kte-
rou je pečováno. 
Tato pomoc a podpora vychází z  indivi-
duálních potřeb osob, respektuje jejich 
důstojnost a  zachovává základní lidská 
práva a  svobody. Významným aspektem 
je možnost osob zůstat ve  svém přiroze-
ném sociálním prostředí. Odlehčovací 
služba je poskytována tam, kde je péče 
zajišťována rodinným příslušníkem či 
osobou blízkou, který o  svého blízkého 
pečuje celodenně. 
Kapacita sociální služby: 2 lůžka 
Okruh osob, kterým je sociální služba 

určena: • senioři 
• osoby s jiným zdravotním postižením
Věková struktura:  
• osoby zletilé, tj. od 18 let výše
Cílem sociální služby je uživatel, kterému: 
• je umožněno pomocí poskytnutí odleh-
čovací služby po přechodnou dobu a tím 
možnost setrvat i nadále ve svém přiroze-
ném domácím prostředí 
• u  kterého jsou podporovány sociální 
vazby mezi uživateli a jejich rodinami 
• zajištění kontaktu se společenským pro-
středím dochází k  podpoře a  motivaci 
k  udržení či zlepšení soběstačnosti a  sa-
mostatnosti 
Prostředí a podmínky: 
odpovídají kapacitě, charakteru služeb 
a potřebám uživatelů odlehčovací služby. 
K poskytování služby jsou vyčleněny pro-
story DPS Komenského 6, Velké Meziří-
čí, jedná se o bytovou jednotku rozčleně-
nou, kde jsou 2 lůžka. K dispozici je dále 
vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. 
Pobytová odlehčovací služba je poskyto-
vána nepřetržitě. 
Organizace: 
Sociální služby Velké Meziříčí 
Adresa: Zdenky Vorlové 2001 
tel.: 603 967 714 
e-mail: ssm.vm@outlook.cz

Sociální služby města Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Posláním sociálně aktivizačních služeb (dále jen SAS) je 
podpora aktivního života osob, kterým je určena. Sociál-
ní služba usiluje o  vytváření příležitostí pro navazování 
nových kontaktů a  zabránění tak sociálnímu vyloučení. 
Podpora, která je v  rámci poskytované služby vytvářena, 
respektuje základní lidská práva a svobody uživatelů a vy-
chází z jejich individuálních potřeb. 
Základní činnosti při poskytování SAS: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(zájmové a volnočasové aktivity, vzdělávání) 
• sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji a udrže-
ní osobních a sociálních schopností a dovedností 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při 
obstarávání osobních záležitostí 
Kapacita sociální služby: 5 klientů 
Okruh osob, kterým je sociální služba určena: 
• senioři 
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby s tělesným postižením 
• osoby s mentálním postižením 
Věková struktura: • osoby zletilé, tj. od 27 let výše 
Cílem sociální služby je uživatel, u kterého dojde k: 
• udržení nebo rozvoji dovedností, schopností směřujících 
k zajištění soběstačnosti a samostatnosti 
• motivaci trávit smysluplně svůj život 
• vytvoření příležitostí navázat nové společenské kontakty 
• k  aktivní náplni života při sociálním nebo zdravotním 
znevýhodnění 
Prostředí a  podmínky: odpovídají kapacitě, charakteru 
služeb a  potřebám uživatelů SAS. K  poskytování služby 
jsou vyčleněny bezbariérové vnitřní i  venkovní prostory 
DPS Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí. K dispozici je 
hygienické zázemí. Provozní doba SAS je ve  všední dny 
od 9 do 14 hodin. 

Organizace:  
Sociální služby Velké Meziříčí 
Zdenky Vorlové 2001, tel.: 603 967 714, 
e-mail: ssm.vm@outlook.cz, www.ssmvm.cz 
Nabízené aktivity: 
• ruční práce 
• stolní a společenské hry 
• nácvik základní obsluhy PC 
• trénování paměti 
• předčítání denního tisku 
• kulturní a společenské akce 
• odborné přednášky a besedy 
• promítání vybraných pořadů a filmů 
• muzikoterapie (zpívání, poslech hudby) 
• canisterapie 
• procházky a výlety 
• cvičení na rotopedu 
• kondiční cvičení 
• pomoc při komunikaci vedoucí k  uplatňování práv 
a oprávněných zájmů (v místě poskytování sociální služby)
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí (v místě posky-
tování sociální služby)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ KU PŘÍLEŽITOSTI  VI. ROČNÍKU TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR VÁS ZVOU NA 
D E N  O T E V Ř E N ÝC H  D V E Ř Í , který se bude konat 7. 10. 2014  od 9 do 16 hodin v DPS na ulici Komenského 6 a v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001. 

 Program:  ● Prohlídka a prezentace nově zřízené pobytové odlehčovací služby na adrese DPS – Komenského 6.  
● Prohlídka a prezentace nově zřízené sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese DPS – Zdenky Vorlové 2001.

●  Zajištění malého občerstvení, které každoročně připravují klientky Domu pečovatelské služby v rámci volnočasových aktivit ● Poskytnutí informací pověřenými pracovníky

Naše ulice, naše volba 16.–22. 9.  2014
Naše ulice, naše volba – výtvarná soutěž pro žáky 1. 
tříd základních škol (DDM Velké Meziříčí)
SOUTĚŽ  PO STOPÁCH DETEKTIVA
Soutěž pro žáky ZŠ. Téma Naše ulice, naše volba. 
Děti se společně s rodiči mohou vydat na cestu de-
tektiva, který může vyluštit záhadnou tajenku.  Po-
kud budou pečlivě plnit jednotlivé úkoly, mohou se 
i něco málo dozvědět o historii našeho města. Pro 
5 úspěšných řešitelů z každé školy je na Ostrůvku 
připravena odměna, kterou si mohou vyzvednout 
v pracovních dnech od 7 do 16 hodin, do konce říj-
na. (Chaloupky, o. p. s., pracoviště Velké Meziříčí)
▶ ▶ Středa 17. 9. 2014
BESEDA S  PSYCHOLOGEM, GRAFOLOGEM 
A PSYCHOTERAPEUTEM Mgr. LUBOŠEM NO-
VOTNÝM 
Začátek 9 hodin (Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi, pobočka Velké Meziříčí)
▶ ▶ Čtvrtek 18. 9. 2014
BESEDA S HASIČI, UKÁZKA VÝJEZDOVÉHO 
HASIČSKÉHO VOZU A VYBAVENÍ 
Od  15 do  18 hodin, v  prostorách zahrady 
a  přilehlé komunikace.  (Kopretina – cent-
rum pro rodiče s  dětmi, pobočka Velké Mezi-
říčí) Evropský den bez aut Ve  městě bez aut!
NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA – soutěž pro žáky 
4. a 5. tříd ZŠ. Akce se koná od  8.30 do 10 hodin 
(DDM Velké Meziříčí ve  spolupráci s  Jupiter clu-
bem), proběhne v luteránském gymnáziu.

▶ ▶ Neděle  21. 9. 2014
ZA KRÁSAMI VELKOMEZIŘÍČSKA
Cyklovýlet, se kterým se vydáte do vzdálených kou-
tů Velkomeziříčska. 
Z vlakového nádraží je odjezd v 10.16 hodin do Ko-
jatína. Zdatnější cykloborci mohou jet samozřejmě 
na  kole a  připojit se v  10.46 na  vlakové zastávce 
v Kojatíne. Navštívíte nedaleký zatopený lom, pyšel-
skou kapličku na Stráži a prohlédnete si místní tvrz. 
Poté se vydáte do Vanče. Potom bude stoupání, a to 
do Kamenné. Odtud sjedete přes Klementice k řece 
Oslavě a Nesměřským údolím se vrátíte zpět. Trasa 
je dlouhá přibližně 27 km. S sebou 50 Kč na jízdné. 
(Chaloupky, o. p. s., pracoviště Velké Meziříčí)

K  účasti na  celé akci byli přizváni tito partneři: 
Městská policie Velké Meziříčí, Dům dětí a mláde-
že Velké Meziříčí, Kopretina – centrum pro rodiče 
s  dětmi Velké Meziříčí, Jupiter club, s. r. o., Velké 
Meziříčí, Chaloupky, o. p.  s., školská zařízení pro 
zájmové a další vzdělávání a Město Velké Meziříčí.
O podpisu Charty 2014 – Evropský týden mobility 
probíhajícím 16.–22. 9. 2014, rozhodla rada města 
kladně na svém zasedání 20. 8. 2014. 
Ve  čtvrtek 18. 9. 2014  v  době od  8 do  17 hodin  
bude uzavřena část ulice Ostrůvek (asi 100 m) před 
budovou Kopretiny – centrum pro rodiče s dětmi 
a Chaloupky, o. p. s., Velké Meziříčí
Akce proběhne za finanční podpory Krajského úřa-
du Kraje Vysočina.                                                   -měú-

Evropský týden mobility 16.–22. 9.

ZO ČZS Velké Meziříčí oznamuje, 
že v sobotu 20. září 2014 

bude zahájeno MOŠTOVÁNÍ.  
Moštárna bude v provozu každou 

sobotu od 8 do 12 hodin, 
ukončení nebo případné změny 

v provozní době budou vyvěšeny 
na budově moštárny.

Pozvánka na besedu pořádanou 
ČESKOU A OBCHODNÍ INSPEKCÍ na téma 

ochrany spotřebitele v oblasti předváděcích akcí 
a ostatních problematických míst vnitřního trhu ČR.

Čtvrtek 2. října ve 14.00 v sále loutkové scény 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

 Přijďte si poslechnout a prodiskutovat s kompetentní-
mi pracovníky ČOI o jejich působení jako orgánu dozo-

ru, jeho pravomocí, obecném působení na vnitřním 
trhu ČR a o jejich i negativních zkušenostech s předvá-
děcími akcemi. Jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy 

na jakékoliv téma z oblasti ochrany spotřebitele. 
     Zdeňka Peterková, vedoucí obec. živnosten. úřadu VM
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 INZERCE
tel.: 566 782 009

739 100 979
velkomeziricsko@velkomeziricsko

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Seznámení

■ Keramický zelák 50 l, hnědý. 
Poklop na  zalití vodou. Původ-
ní cena 1.500 Kč nyní 1.000 Kč. 
Nový, nevyužitý. Tel.: 737 348 506.
■ Krásný pánský oblek (z  ko-
lekce Armani) tmavošedé barvy 
s  jemným proužkem, materiál 
100 % vlna, vel. 50 (pas 88 cm, 
délka kalhot 103 cm) – na  štíh-
lou postavu, vhodný do  ta-
nečních. Nový, nenošený. Tel.: 
724 063 930.
■ Přístroj Biomag Monai Fs – 
prodám s 50% slevou. Jde o pří-
stroj pro léčbu magnetoterapií, 
vhodný pro rehabilitaci pohybo-
vého ústrojí, k  hojení zlomenin 
apod. Tel.: 721 680 174.
■ Oves. Cena 370 Kč/q. Tel.: 
607 749 583, 566 544 224.
■ Střešní krytinu, star-
ší, dvoufalcovou, asi 800–
1000  ks. Tel.: 728  530  739.
■ Brambory konzumní 
na uskladnění, odběr asi od 10. 
září, odrůdy Marabel, Belana, 
Adéla. Dále prodám ječmen 
a pšenici. Tel.: 607 299 168 – nej-
lépe po 17. hodině.
■ Ječmen a pšenici z letošní skliz-
ně. Tel.: 602 729 858.
■ Brambory, konzumní 
na  uskladnění, odrůda Laura 
(červené). Cena 500 Kč/q. Tel.: 
731 136 395.
■ Česnek kvalitní, český, vypěs-
tovaný u  nás na  Vysočině. Jde 
o  modrý paličák výrazné a  ost-

ré chuti. Při dobrém uskladnění 
vydrží do další sklizně. Cena 150 
Kč/kg. Tel.: 602 396 592.
■ Sloupy na železnou konstruk-
ci s  patkami, průměr 15 cm 
a  délka 4,5 m – 12 kusů. Cena 
dohodou. Tel.: 774  840  099.
■ Sekačku MF – 70. Tel.: 
603 175 774.

■ Motorové vozidlo nepojízdné 
– nepotřebné. Kupní smlouva + 
doklad ekolikvidace. Koupím ne-
potřebnou zahradní a  dílenskou 
techniku. Volejte a  pište na  tel.: 
605 818 245.
■ Sběratel koupí staré motocy-
kly (Jawa, ČZ, aj.) 125, 150, 175, 
250, 350, 500, 550, 555, Stadion, 
Jaweta, skútr 501, 502, 505, ký-
vačky, panelky, sportky, pérák, 
veškeré motocykly do  roku cca 
1975. Díly, vraky, předválečné 
moto Jawa, BMW, Sidecar, Zün-
dapp s dokumenty či bez. Orezlé, 
nekompletní, nefunkční. Za  na-
bídky děkuji. Tel.: 777 447 434.
■ Hrušky nebo švestky, mohou 
být padané, ovoce mohu sám po-
sbírat. Tel.: 775  273  725, možno 
i zaslat SMS. 
■ Venkovní dveře starší, pravé, 
palubkové, široké 90 cm. Tel.: 
721 680 174.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Kontrabas (ze dřeva). Na-

bídněte. Může být i  3/4. Tel.: 
732 203 787.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouz-
dra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatova-
né kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a  pochvy k  nim, staré fotografie 
vojáků, staré žehličky, hmoždíře 
atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za  nabídky předem děkuji. 
Tel.: 608 714 444; 776 776 007.

■ Byt 3+1 v  OV, slunný, na  uli-
ci Ke  Třem křížům ve  VM. Byt 
se nachází ve  zděném obytném 
domě v 1. NP. Je po částečné re-
konstrukci s  novými plastovými 
okny. K  dispozici je zahrádka 
o  výměře 26 m2, sklep, komora, 
2 sušárny a  kočárkárna. Má ga-
ráž, která je přímo v domě, pro-
storný balkon, zděnou koupelnu 
s  vanou a  samostatné WC. Cel-
ková plocha bytu bez garáže je 
77,48 m2. Cena dohodou. Tel.: 
776 798 182, 605 959 464.
■ Koupím byt ve VM, 3+1, pla-
tím hotově. Tel.: 777 211 316.
■ Koupím garáž ve  VM za  ro-

zumnou cenu. Nejlépe ulice Bez-
ručova, Družstevní, Na  Výsluní, 
ale není podmínkou. Prosím na-
bídněte. Tel.: 776 137 671.

■ Byt 3+1 k  pronájmu ve  Vel.
Mez., v klidné části poblíž centra 
města. Byt je v RD, částečně zaří-
zený, samostatné odpočt. hodiny, 
možnost využití dalších prostor 
v rámci domu, parkování v ulici. 
Zajímavá cena i  podmínky pro-
nájmu. Bližší informace na  tel. 
777 306 100.
■ Pronajmu byt 2+1 na ul. Bez-
děkov ve VM. Tel.: 603 383 699.
■ Pronajmu částečně zařízený 
pokoj v rodinném domku – ku-
chyňská linka, lednice, mikrovln-
ka, skříně, televize, internet. VM. 
Tel.: 603 726 466.
■ Pronajmu byt 3+1, pěkný slun-
ný, panelový, 70 m2. Ulice Poš-
tovní. Po  částečné rekonstrukci. 
Volný ihned. Tel.: 775 333 449.
■ Pronajmu byt 3+1 na ul. Krš-
kova. Volný ihned, dle potřeby 
zařízený. Nájemné 4.200 Kč + in-
kaso. Tel.: 604 694 342.
■ Pronajmu 3+1, rodinný dům 
v Martinicích. Tel.: 734 588 391.
■ Pronajmu garáž na ulici Zá-
viškova ve VM. Cena dohodou. 
Tel.: 737 961 710.

■ Jsem bezdětný, plnoštíhlý, 
trošku introvert, jinak celkem 

zajištěný chlap, 42/175. Zkla-
mání se nám nevyhýbají, a  tak 
hledám na Vysočině a zde v okolí 
obyčejnou holku (paní) vlíd-
nou, co by chtěla kluka s dílnou, 
aby nebyl tak sám. Jsem svářeč, 
tak přiměřená, rozumná mam-
ča s  menším rošťákem potěší. 
Pozdější přistěhování a  ochota 
žít běžný život na vesnici nutné. 
Jsi-li třeba i  plnoštíhlá, věřící 
katolička s  touhou ještě mít dít-
ko, ozvi se – pomohu ti a  třeba 

na  podzim najdem nový smysl 
života, zdá se, že už mám nejvyšší 
čas.  Můj kontakt je v redakci.

Prodám

doučím anGličtinu
tel.: 608 662 781

Dům zdraví spol. s r. o.,
 Velké Meziříčí nabízí   

K PRONÁJMU 
GARÁŽOVÉ STÁTNÍ  

 Cena dohodou.
Informace podá p. Babák, 

tel. 566 522 442.

Mediální partner: 

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK SEŘIZOVÁNÍ A OBSLUHY 
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ – VYUČEN V OBORU SE ZNALOSTÍ 

PRÁCE NA CNC SOUSTRUZÍCH A CNC FRÉZKÁCH.
Nabízíme výhodné platové podmínky. Dobré pracovní zázemí.
Kontakt : 601 367 203, 606 713 371, e-mail:  z.horka@endis.cz

Společnost ENDIS a. s., Příkopy 39 
Velké Meziříčí 
přijme do pracovního poměru:

nabízí 
volné pracovní místo 

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO 
AUTOMOBILU, sk. C+E, 

vč. oprávnění na HR. 
Nástup možný ihned. 
Kontakt  777 718 942

Přímý kontakt s významnými zaměstnavateli | Seznámení se situací a s možnostmi na trhu práce
Odborné příspěvky na téma zaměstnanost | Účast švédských expertů na řešení nezaměstnanosti

Vás zve na Veletrh pracovních příležitostí v rámci konference

„Bez práce to nejde“
Kdy: Ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 9 do 16 hodin Kde: Luteránské gymnázium Velké Meziříčí

VSTUP ZDARMA
Prosíme o potvrzení účasti na centrumzamestnanosti@mestovm.cz

Připravte se na Veletrh pracovních příležitostí – přijďte zkonzultovat váš životopis do Centra zaměstnanosti!

Nechce se mi věřit, že jsou to již 
čtyři roky, kdy mě hlasy voličů 
vyslaly do  lavice místního za-
stupitelstva.

Již dříve jsem na různé věci měl 
svůj názor a vyjadřoval se k nim. 
Ovšem nyní jsem nemluvil jen 
za sebe, ale vždy jsem si předsta-

vil ty stovky lidí, kteří mě v kan-
didátní listině zaškrtli. Co by asi 
řekli oni, je tenhle můj postoj 
opravdu správný? Co mi řek-
nou, až se po hlasování potkáme 
na  ulici? Odpovědný přístup je 
skutečně něco jiného, než brblat 
někde u piva.
Za naši kandidátku jsem byl v za-
stupitelstvu jediný a  zpočátku 
jsem si myslel, že tam sám nic 
nezmůžu. Musím však říci, že 
zastupitelstvo je schopno naslou-
chat názoru každého a  je jedno, 
zda jsou tam z jedné kandidátky 
čtyři nebo jeden. Rozhodová-
ní probíhá v  opravdu otevřené 
diskuzi a  k  zvlášť ožehavým té-
matům jsou pořádány semináře. 
Výstavba Jupiter clubu, bourání 
budovy domova důchodců a dal-
ší. A  tam jsem neměl pocit, že 
jsem sám. Pokud jsem otevřeně 
vyslovil svoje myšlenky, našli se 
samozřejmě někdy odpůrci, ale 
také kolegové, kteří moje postoje 
podpořili. 

Každý, kdo sleduje dění ve měs-
tě ví, že něco z  našeho volební-
ho programu se podařilo a něco 
zkrátka ne. Jsem však rád, že 
i  mým přispěním již pod hrad-
bami nestojíme v  dlouhých ko-
lonách díky zatím provizornímu 
kruhovému objezdu. Že se ote-
vřel skatepark. Že s  Domovem 
důchodců bylo naloženo tak, aby 
se nestal zátěží a velkým problé-
mem pro obyvatele města. Že 
město komunikuje s lidmi.
Za  pár týdnů bude zase moje 
jméno mezi těmi, kteří se uchá-
zí o váš hlas. Pokud dostanu vaši 
důvěru, budu vaše postoje a  ná-
zory prezentovat stejně jako do-
posud, nahlas a se vší vážností.

S úctou 
RNDr. Miloš Vokoun

Mé čtyři roky v zastupitelstvu

 

Vybrat si můžete z rozsáhlé nabídky různých variant kurzů, např:
● skupinové kurzy pro 2–6 osob ● individuální kurzy ● kurzy pro děti 

● doučování studentů ● příprava ke zkouškám 
● konverzační kluby: výborná příležitost pro rozšíření slovní zásoby 
NOVINKA: sestavte si vlastní kurz pro vás a vaše kolegy či známé 

dle vašich potřeb i požadavků

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH KURZŮ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
 KONČÍ JIŽ 20. ZÁŘÍ 2014. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Všechny kurzy je možné také absolvovat jako:
● Víkendové ● Intenzivní týdenní ● Semestrální (tříměsíční) 

● Individuálně dle vašich požadavků
Příjem přihlášek do 20. září 2014. Kontakt: ECO Velké Meziříčí, 

Mlýnská 6, tel. č. 602 325 108 – p. Procházková
www.eco-vyukajazyku.cz

Prodáváme kvalitní 
18týdenní nosnice a směsi 
pro nosnice.  A. Novotný, 

Hrbov 42. Tel.: 737 477 773.

STREET 69 
KD NETÍN 20. 9. POŘÁDÁ 

SAJTNA KOCHÁNOV

Placená inzerce
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Vzpomínky
společenská rubrika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
Plán přednášek na měsíc září a říjen: 
probíhají v předsálí kina od 15.30 hodin
 23.  9.  Filmové zajímavosti z okolí VM Jaromír Kafka
  7. 10. Poldry v Nizozemí II. Josef Sedlák
14. 10. Od sirotků po seniory (historie soc. péče ve VM)
   K. Křeček, Vl. Makovský
21. 10. Moje velkomeziříčské kořeny v rodech Čermáků a Škodů
   ing. Václav Křepelka PhD.

Změna programu vyhrazena.

KURZ  KERAMIKY – Lektorka H. Cejpková
Výuka obsahuje modelování z ruky, z plátu, válečková technika, 

práce na hrnčířském kruhu. Termín výuky: říjen 2014–leden 2015 
(celkem 16 lekcí),  probíhá ve středu. Více info na tel.:  732 247 717.

Poděkování

Zubní  
pohotovost: 
Sobota 20. 9. a neděle 21. 9. 
MUDr. Beáta Bílková, Strojí-
renská 6, Žďár nad Sázavou, 
tel.: 566 642 545.
(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. 

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a  místní 
Agenda 21, vyhlásilo soutěž Rozkvetlé město. Do  soutěže se mohli 
přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící 
ve Velkém Meziříčí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
• květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií,
• květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice
Hodnocení provede odborná porota a současně může snímky hodno-
tit i široká veřejnost cestou internetového hlasování na následujících 
odkazech: Květinová výzdoba oken – Květinová výzdoba předzahrá-
dek. Fotosnímky přihlášených výzdob budou zobrazeny na webu měs-
ta www.mestovm.cz. Hlasovat bude možné do středy 24. 9. 2014.
Slavnostní vyhlášení prvních tří míst v  každé kategorii spolu s  pře-
dáním cen proběhne ve čtvrtek 2. října 2014 v 16.00 na malé scéně 
Jupiter clubu. Ceny pro vítěze poskytli tito sponzoři:
Město Velké Meziříčí, Zahradnictví – Rozmarínek Vídeň a  Zdravý 
Kraj Vysočina.                                                                                              -mš-

Rozkvetlé město

❧ Odešel tiše, 
všechny nás měl rád, 
nám zbývá jen kytičku na  hrob 
dát a  s  modlitbou na  rtech tiše 
vzpomínat. ❧

Dne 19. 9. 2014 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí našeho 
syna 

Milana Batelky 
z Kadolce.

Stále s láskou vzpomíná rodina. 

Poděkování neznámému zachránci
Chtěla bych veřejně poděkovat neznámému člověku, který 25. srp-
na asi kolem 9.40 hodin kousek od Domu zdraví zachránil život mé 
babičce. Upadla a  byla v bezvědomí. Masáž srdce muž prováděl až 
do příjezdu záchranné služby. Babička se zotavuje. Velký dík za po-
moc.                                                                                                             D. J.

V těchto dnech si připomínáme smutná výročí úmrtí paní 

Soni Slabé a pana Miloše Slabého z Křižanova.

Děkujeme všem, kteří je měli rádi 
a společně s námi si na ně vzpomenou. Děti s rodinami

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci se Základní školou Vel-
ká Bíteš pořádají v pořadí pátý ročník setkání při příležitosti Evropské 
noci pro netopýry. Setkání formou besedy proběhne ve čtvrtek 18. září 
od 18 hodin v hlavním výstavním sále bítešského muzea na Masary-
kově nám. 5.
Návštěvníci vyslechnou přednášku s promítáním obrázků, zhlédnou 
ukázky netopýrů, odchytu a pozorování. Večerem nás provede Martin 
Maláč člen České společnosti pro ochranu netopýrů. Akce je součástí 
projektu Příroda Bítešska, který probíhá za podpory Fondu Vysočiny 
Kraje Vysočina.                                                                           Mgr. Ivo Kříž

Netopýří noc ve Vel. BítešiVíkend s houbami

Chaloupky Velké Meziříčí a Město Velké Meziříčí vás srdečně zvou 
na cyklovýlet Za krásami Velkomeziříčska
Tentokrát se vydáme do  vzdálenějších koutů Velkomeziříčska. Se-
tkáme se na  vlakovém nádraží, odkud odjedeme v  10.16 do  Kojatí-
na. (Zdatnější cykloborci mohou jet samozřejmě na kole a připojit se 
k nám v 10.46 na vlakové zastávce v Kojatíně.) Navštívíme nedaleký 
zatopený lom, pyšelskou kapličku na Stráži a prohlédneme si místní 
tvrz. Poté se vydáme do Vanče. Zde nás čeká jediné stoupání – a  to 
do  Kamenné. Odtud sjedeme přes Klementice k  řece Oslavě a  Ne-
směřským údolím se vrátíme zpět.Cyklovýlet probíhá v rámci Evrop-
ského týdne mobility.
V neděli 21. 9. 2014 v 10.00, sraz na vlakovém nádraží S sebou 50 Kč 
na jízdenku. Trasa je dlouhá přibližně 27 km.                                 -chal-

Za krásami 
Velkomeziříčska

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí ve spolupráci se Sportovním cen-
trem Velké Meziříčí nabízí BB cvíčo – cvičení pro rodiče či prarodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let. První schůzka a zároveň první lekce pro-
běhne 26. 9. 2014 v 9.15 hodin v Domě dětí a mládeže VM, Komen-
ského 10. Cvičit se bude ve Sportovním centru VM „Charitě“, v domě 
dětí a mládeže, venku na hřišti, pojedeme si zaplavat i do bazénu.
Přihlášky v kanceláři Domu dětí a mládeže VM, Komenského 10. -ddm-

BB cvíčo v domě dětí

Nepůjde el. proud:
22. 9. – 7.30–15.00 Bezděkov 
1835/79; 8.30–16.00 Nad Kun-
šovcem od Sokolovské po č. p. 23, 
Enviro, garáže Kunšovec, prodej-
na, č. p.  Karlov 463, Sokolovská 
49, 58
23. 9. – 7.30–15.00 Novosady 
od č. p. 1880/41 po křižovatku 
s Vrchoveckou po jedné straně
25. 9. – 7.30–10.00 K Rakůvkám, 
Výchovný ústav, Zámecká, Zá-
mek, zámecké schody.     -E.ON-

Připoj se ke zvídavým a odvážným holkám a klukům 
v přírodovědných kroužcích 
BOBŘÍCI – pro předškolní děti od 5 let a prvňáčky
▶ každé úterý 15.00–16.30 
▶ na Ostrůvku ve VM, začínáme v úterý 30. 9. 2014 
ROBINSONI – pro děti z 2.–5. třídy ZŠ
▶ každou středu 15.00–16.30 
▶ na Ostrůvku ve VM, začínáme ve středu 1. 10. 2014
Baví nás zkoumat přírodu a  odkrývat její tajemství. Trávíme hod-
ně času na  zahradě Ostrůvku i  na  výpravách do  okolí. Brodíme se 
ve vodě, chytáme vodní i suchozemské breberky. Pro zvířata stavíme 
různé příbytky. Učíme se v přírodě žít a přežít – rozděláváme oheň, 
stavíme si přístřešky, trénujeme uzlování i vyřezávání. Poznáváme, co 
se dá v přírodě jíst, vaříme i pečeme pokrmy na ohni i v kuchyňce. 
O další informace a přihlášku si napište na email petra.juhasova@cha-
loupky.cz nebo si přihlášku vyzvedněte v kanceláři Chaloupek o. p. s., 
pracoviště Velké Meziříčí, Ostrůvek 288.

Bobříci a Robinsoni 
na Ostrůvku

Všechny, kteří rádi sbírají nebo 
jedí houby a  chtěli by se o  nich 
dozvědět další užitečné informa-
ce a zajímavosti, zveme 27. a 28. 
září 2014 do  nového střediska 
Chaloupky v Balinách.
V sobotu vás tam čeká od 9 ho-
din procházka do lesa se sběrem 
hub, na  které vás bude provázet 
zkušený mykolog. V  chaloupec-
kém středisku pak určování va-
šich úlovků, prohlídka velké výstavy živých hub, mykologická porad-
na, výměna zkušeností a receptů s ostatními účastníky a v neposlední 
řadě i občerstvení a příjemná relaxace v naší nové přírodní zahradě. 
A to vše až do 17 hodin. V neděli se bude program opakovat, pouze 
procházka v lese již nebude organizována společně a mykolog i výsta-
va vám budou k dispozici v budově střediska od 10 do 17 hodin.
Udělejte si čas, ať se přesvědčíte, že v Balinách je houbařský ráj a v no-
vém středisku Chaloupky je dobře!                    Srdečně zvou pořadatelé.
Pokud by chtěl některý ze zkušených houbařů přispět svými zají-
mavými úlovky do připravované výstavy, může nám je přinést v pá-
tek 26. 9. 2014 od 8 do 14 hodin na Ostrůvek ve Velkém Meziříčí 
nebo přímo do Balin od 14 do 19 hodin. 

MÁ NABÍDKU KROUŽKŮ 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

A ZVE K ÚČASTI.
AKTUÁLNÍ NABÍKU 

NAJDETE NA 
http://www.ddmvm.cz/

https://www.facebook.com/
ddmVM

V
poøádáme semináø:

Potvrzení úèasti: e-mailem, telefonicky nebo osobnì v Centru 
zamìstnanosti

 úterý 23. 9. 2014 v 9.30 hod.
ve spolupráci s centrem  

Zkrácené úvazky, práce z domova a na dálku, sdílené 
úvazky, právní rámec, výhody a nevýhody

Je urèen pøedevším pro rodièe vracející se na trh 
práce po rodièovské dovolené, ale i pro další zájemce.

Kopretina

Semináø je  a bude probíhat v Centru 
Kopretina, Ostrùvek 2, Velké Meziøíèí. 

Flexibilní formy práce

zdarma

pøijme pracovníka pro

požadavky: 

NÁSTUP DLE DOHODY

min. SŠ vzdìlání, aktivní znalost AJ nebo NJ

znalost práce na PC, dobré komunikaèní
schopnosti

pracovní náplò:

nabízíme:

komunikace s dodavateli, zpracování poptávek

dobré platové podmínky, práce v mladém kolektivu

a nabídek, èinnost pøi realizaci nákupu

pouze písemné nabídky na e-mail:

 info@vezeko.cz

- èeský výrobce pøívìsù a nástaveb nákladních automobilù

VEZEKO s.r.o.

ODDÌLENÍ NÁKUPU

Dům dětí a mládeže Komenského 10/2, VM
tel.: 566 781 850-3, info@ddmvm.cz
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kph – hudební nabídka sezony 2014/2015
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolu-
práci s uměleckou agenturou GLOBART, s. 
r. o. uvádí novou sezonu KPH Velké Meziříčí 
2014–15:
▶ Cikánský houslový virtuóz – 14. 10. 2014  –
– Ivan Herák s kapelou
▶ Ukrajinský pianista Kostiantyn Tyshko 27. 11. 
▶ Novoroční koncert s přípitkem  – Moravské 
klavírní trio a operní hosté – leden 2015 (Jana 
Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav 
Zicha violoncello, hostem sólistka tokijské opery 
Miki Isochi, další sólisté v jednání)
▶ Dámské dechové Trio Trifoglio – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propil-
ková – fagot , Jana Kopicová – hoboj
▶ Kytarový mág Lubomír Brabec – 15. 4. 2015 
▶ Jahodové duo – 13. 5. 2015   – Jiří Jahoda 
(housle), Pavla Jahodová (violoncello)
Ceny předplatného: zlevněná přenosná abo-
nentka pro 1 osobu 350 Kč (dítě do 15 let, stu-
dent do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 
590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 
Výhody předplatného:  1) Výběr nejlepších míst 
v sále a rezervace na všechny koncerty.  2) Úspo-

ra 460 Kč při koupi dětské/studentské abonent-
ky.  3) Úspora až 440 Kč při koupi abonentky pro 
1 osobu.  4) Úspora až 555 Kč na osobu při koupi 
abonentky pro 2 osoby.  5) Zasílání pozvánek a in-
formací k předplatnému e-mailem (platí pouze při 
uvedení e-mailové adresy do přihlášky).
Slevy: 50 % ze vstupného na jednotlivé koncerty 
a  ceny abonentky Kruhu přátel hudby držite-
lům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné doprovodné 
osobě (abonentka je nepřenosná). www.hudba-
mezirici.cz Předprodej vstupenek a abonentek: 
Jupiter club, Náměstí 17, Velké Meziříčí, progra-
mové oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: 
program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz  
Dramaturgie: umělecká agentura GLOBART, 
s. r. o., MgA.  Jiří Jahoda, tel.: 548  531  618, 
603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.glo-
bart.cz Nad rámec programu krátce vystoupí 
před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ 
Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislos-
ti s koncerty špičkových umělců podporujeme 
unikátní vzdělávací systém našeho hudebního 
školství. Všechny koncerty se konají v sále Jupi-
ter clubu v 19 hodin.                                          -prog-

Středa 17. září 2014 
od 19.30 hodin              
● ● ●  HLEDÁNÍ 
ZTRACENÉHO 
RÁJE – nova ART
V  jedné z  nejlepších ko-
medií našeho předního 
dramatika Vlastimila 
Venclíka se setkáváme 
s milostnou dvojicí ve čty-
řech životních etapách, 
v nichž se mění věk hlav-
ních hrdinů a s ním i po-
stoje a přístup k lásce, se-
xualitě a vztahům. 
Hrají: Ivana Jirešová 
a Zdeněk Podhůrský.

Středa 15. října 2014 od 19.30 hodin
● ● ● Z LOUŽE POD OKAP – Fanny agentura
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech 
vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se 
ovšem na  příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která 
bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme 
s humorem, vtipem a nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Ho-
molová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa
Středa 29. října od 19.30 hodin
● ● ● DRAHÉ TETY A JÁ – divadlo METRO
Tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Pod-
skalského není nutno blíže představovat.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, 
Ivan Vyskočil/Martin Sochor a jiní
Úterý 18. listopadu 2014 od 19.30 hodin
● ● ● BARMANKY – divadlo Radka Brzobohatého
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale 
i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru. Hru 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Hana Gregorová/Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková, 
Kateřina Velebová, Irena Máchová

Představení budou probíhat v  kinosále  Jupiter clubu. Cena per-
manentky pro jednu osobu je 1.000 Kč. Jednotné vstupné 300 Kč. 
Rezervace a prodej permanentek na programovém oddělení Jupiter 
clubu. Tel.:  566 782 004, 001. Změna programu vyhrazena!            -zh-

divadelní sezona podzim 2014 kino jupiter Club – září

FAJTŮV KOPEC       VELKÉ MEZIŘÍČÍ

● ● Čtvrtek 18. 9. v 19.30 hodin
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
V  hlavní roli C. Firth, E. Stone. 
Režie W. Allen. Komediální, ro-
mantické drama USA 2014, pů-
vodní znění, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 109 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
● ● Pátek 19. 9. v 19.30 hodin 
ZEJTRA NAPOŘÁD
V  hlavní roli  P.  Batěk, V. Kere-
kes, F. Blažek, J. Lábus, K. Isso-
vá. Režie R. Havlík. Romantická 
komedie Česko, Slovensko 2014. 
Vstupné: 80 Kč, 98 minut, mláde-
ži přístupný.
● ● Sobota 20. 9. v 19.30 hodin
BLÍZKO OD SEBE
V hlavní roli S. Shepard, M. Stre-
ep, J Roberts, H. Nicholson, J. Le-
wis. Režie: J. Wells. Drama USA 
2013, původní znění, české titulky. 
Vstupné: 80 Kč, 121 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.
● ● Neděle 21. 9. v 16 hodin 
LETADLA 2: 
HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
Animovaná dobrodružná komedie 

USA 2014. Režie: R. Gannaway. 
Český dabing.  Vstupné: 80 Kč, 84 
minut, mládeži přístupný.
● ● Středa 24. 9. v 19.30 hodin 
MÍSTA – V hlavní roli V. Polív-
ka, J. Cina, J. Matoušková. Drama 
Česko 2014. Režie: Radim Špa-
ček. Vstupné: 110 Kč, 108 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Pátek 26. 9. v 19.30 hodin 
ZLODĚJKA KNIH
V hlavní roli  S. Nélisse, G. Rush, 
E. Watson. Režie: B. Percival. 
Válečné drama Německo, USA 
2013, původní znění, české ti-
tulky. Vstupné: 80 Kč, 131 min., 
mládeži přístupný od 12 let.
● ● Neděle 28. 9. v 17 hodin 
KRÁSKA  A  ZVÍŘE
Romantický fantasy film Francie, 
Německa 2014, český dabing. Re-
žie Ch. Gans. Vstupné: 90 Kč, 112 
minut, mládeži přístupný.
Rezervace na  www.jupiterclub.
cz, prodej vstupenek na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, 
Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Jupiter club, s. r. o. uvede koncert POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ.
Účinkuje skupina Neřež a Katka Koščová.  
Dne 7. prosince to bude deset let co odešla do uměleckého nebe velmi 
nadaná zpěvačka Zuzana Navarová. Skupina Neřež přizvala jako hosta 
slovenskou zpěvačku Katku Koščovou a vytvořili krásný vzpomínkový 
hudební pořad. 
Sobota 11. října 2014 od 19 hodin v kinosále JC. Vstupné v před-
prodeji 190 Kč, na místě 250 Kč. Rezervace a prodej na programo-
vém oddělení JC, tel.: 566 782 001, 004. Změna programu vyhrazena!

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení v pondělí 3. listopadu  2014, ukončení únor 2015. 
Uzávěrka přihlášek 31. října 2014.
Jednotlivé lekce budou probíhat: luteránské gymnázium – sál  3. 11., 
10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12., 5. 1.
Jupiter club – velký sál:   12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 16. 2. 
V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu, den výuky: pondělí.                                  
Ples v bílém a závěrečný Barevný ples (velký sál Jupiter clubu)
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, ostatní)
II. kurz – začátek v 19 hodin
(Hotelová škola Světlá a  Obchodní akademie, Střední škola řemesel 
a služeb, ostatní)
Lektoři: STARLET -  Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby.
Cena celého kurzu: 900 Kč. Je možno se přihlásit se třídou i individu-
álně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, Ples v bí-
lém  a závěrečný Barevný ples.  Platba v hotovosti s vyplněnou přihláš-
kou nebo hromadně za ročník, školu. Každý účastník kurzu se prokáže 
legitimací. Během kurzu nemohou žáci bez vážných důvodů odcházet 
z výuky. Vstup pouze ve společenském oděvu!
Informace a přihlášky na program. oddělení Jupiter clubu do 30. října 
2014, otevřeno po – čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin,  tel.: 566 782 004, 
566 782 001 nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční.

Taneční kurzy  2014 
v Jupiter  clubu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí a  Taneční škola STARLET Brno 
manželů Buryanových pořádá TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ (za-
čátečníci, mírně pokročilí) v  sále luteránského gymnázia. Zahrnuje 6 
vyučovacích lekcí. Zahájení: v pondělí 3. listopadu 2014, 21–23  hodin
(3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12, 15. 12., 5. 1.). Ukončení: 5. ledna 2015. 
Cena kurzu: 1.250 Kč/taneční pár.  Přihlásit se můžete nejpozději do 31. 
října 2014 na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004, 
566 782 000 nebo na program@jupiterclub.cz. Omezená kapacita! 

Taneční pro dospělé

Pocta Zuzaně Navarové

V hlavním výstavním sále bítešského muzea proběhla poslední srpno-
vý víkend instalace výstavy krojovaných panenek z dílny Marie žilové 
a  Evy Jurmanové. Obě autorky žijí v  Novém Veselí nedaleko Žďáru 
nad Sázavou. Marie Žilová dřív pracovala jako archivářka a její dcera 
Eva Jurmanová je učitelkou v MŠ. O krojované panenky se začaly za-
jímat před čtrnácti lety. Tehdy je požádala etnografka Horáckého mu-
zea v Novém Městě na Moravě, zda by nezhotovily repliku vyšívaného 
kožichu pro krojového panáčka. Jak se mi svěřily, zhotovit miniaturní 
kožich a ještě k tomu vyšívaný nebylo jednoduché a pokus se nezdařil. 
Pro tuto tématiku se však nadchly a pustily se do ušití dívčího kroje 
pro malou panenku. Získaly popis kroje z Třebíčska od etnografa Vra-
tislava Bělíka a první krojačka byla zanedlouho na světě. Od té doby 
se tímto koníčkem zabývají nepřetržitě. Paní Žilová miniaturní kroje 
šije a její dcera vyšívá. Zhotovit takový kroj je práce časově náročná, 
předpokládá to nejen zručnost, ale také pečlivost a trpělivost.
Předlohou pro ruční výrobu krojů jim jsou popisy a střihy starých his-
torických lidových krojů. Výšivky zmenšují podle původních kreseb 
a oděvní součástky šijí – vše ručně. Používají staré nebo podobné sou-
časné materiály, stuhy, krajky – z nichž některé jsou ručně paličkova-
né. Spolupracují také s akademickou výtvarnicí Dagmar Jurčíkovou, 
která vyrábí originální porcelánové panenky, na které vytvářejí naše 
národní kroje pro její výstavy a soutěže v zahraničí.
Počet krojaček a krojáčků, které zhotovily, se pohybuje kolem 200 ks. 
Standardní výška krojaček bývá 39 cm, nechybí však panenky mno-
hem větší a na druhé straně mnohem menší. Doma uchovávají úcty-
hodnou sbírku, její část (90 ks) budete mít možnost zhlédnout na této 
výstavě. Jejich stálou expozici panenek v pracovních krojích můžete 
kdykoliv navštívit na Slezskoostravském hradě v Ostravě.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo zrealizovat tuto výstavu v bíteš-
ském městském muzeu právě o zdejších tradičních hodech – v čase, 
kdy se místní mládež slavnostně strojí do lidových krojů a celé město 
žije každoroční hodovou atmosférou. Navážeme tak na výstavu kroje-
ček z roku 2010, kde byly prezentovány sváteční kroje z Čech, Moravy 
a Slezska. Současná výstava bude zaměřená na pracovní a polosváteční 
kroje. Opět nebude chybět zastoupení krojaček z Velkobítešska napří-
klad v podobě Dožínek nebo Vynášení smrtky. Výroba těchto krojů 
byla inspirována tradičními obyčejovými slavnostmi v průběhu kalen-
dářního roku.
Kroje jsou důležitým článkem naší národní kultury, třebaže se nosí již 
jen o slavnostech, některých obyčejových příležitostech a folklorních 
akcích. Krojované panenky Marie Žilové a Evy Jurmanové jsou přes-
nou replikou českých a moravských lidových krojů. Na rozdíl od kro-
jaček jiných výrobců je v jejich sbírce co kus, to originál.
Ukončení výstavy v bítešskem muzeu nese datum 15. října 2014.
Mgr. Ivo Kříž, vedoucí muzea, foto: archiv muzea

Krojované panenky 
v bítešském muzeu

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá v  sobotu 4. a  neděli 12. 
října od  15 hodin na  malé scéně loutkovou pohádku pro nejmenší 
s názvem VODNÍKOVA HANIČKA. Pohádka o malé holčičce Hanič-
ce, která neposlechne svoji maminku a jde se koupat k rybníku, kde ji 
ale k sobě do vody stáhne vodník. Haničce se podaří vodníka přelstít 
a vrátí se k mamince. Vodník se ale nevzdává a vrací se pro Hanič-
ku. Jen s pomocí chytrého Kašpárka, se podaří vodníka zahnat zpět 
do rybníka. Vstupné: 40 Kč. Rezervace vstupenek na tel. 566 782 001, 
566 782 004, program.oddělení JC. Rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do  pátku před termínem loutkového divadla. Výjimka 
v sobotu (a to po předchozí tel. domluvě) nejpozději do 14.45 hodin. 
Poté budou dány vstupenky do volného prodeje.                                 -hs-

Kašpárek zve děti 
do divadla na pohádku

Komunitní škola Tasov zve všechny děti, rodiče i prarodiče 
na akci 

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU
neděle 21. 9. 2014 

Místo:  Tasov, start od 14–16 hodin za sokolovnou 
Vstupné: 20 Kč. Občerstvení zajištěno. V cíli čeká  překvapení, 

malý dárek a trampolína. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Jupiter club, s. r. o., uvede 
divadelní pohádku divadla 

Maléhry

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Na motivy pohádky H. Ch. Anderse-
na. Příběh Gerdy a Kaje vyprávěný 
tak, jak ho vidí tři uklizečky. Vyu-
žívají všech prostředků z vlastních 
zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a 
divadelních rekvizit, jež fiktivní 

herci zanechali na jevišti. 
Poetická pohádka je tak oživena o 

nápady „obyčejných” uklízeček.

Hrají: Daniela Zbytovská 
Barbora Seidlová
Nikola Zbytovská

Neděle 19. října 2014 od 15.00 
kinosál JC. 

Vstupné 60 Kč. 
Rezervace a prodej na programovém 

oddělení JC tel. 566 782 001, 004.
Změna programu vyhrazena!
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BluDIčKa cuP 
V. ročník 20. září, 
hotel amerika Vel-
ké Meziříčí
Den plný procházek, her 
a zábavy!
7–12 hodin prezence 
vejšlapů 20 km a 42 km; 
13–16 hodin pohádkový 
les; 17 hodin vyhlášení po-
hádkového lesa a vejšlapů. 
Po celý den budou probí-
hat agility závody! Pořádá 
Agility VM ve spolupráci s 
DDM, výchovným ústavem 
a Zeměkoulí Vysočina.
www.agilityvm.cz, 
tel.: 601 341 131, 
info@agilityvm.cz

1. A tř., sk. B
FC VM B – FC Budišov-Nára-
meč 1:1 (0:0)
Rozhodčí: Šrámek – Zadina, Ja-
novský. Diváci: 40. Branky: Bou-
ček (76.) – K. Nováček (71.)
Karty: žlutá – J. Kafka (49.), Ma-
lec (59.). Sestava: Simandl – Ma-
lec, Halámek, O. Kafka, J. Kafka 
(65. Bouček) – Souček – Vítek 
(74. Bradáč), Ráček, Jakeš (54. 
Pokorný), Veselý – Liška.
Kvůli špatnému počasí jsme 
museli hrát derby proti Budi-
šovu na  umělé trávě. Utkání 
začalo z obou stran velmi opa-
trně. Do první vážnější akce se 
dostal Jakeš po křižné přihráv-
ce od  Malce, ale střelou k  tyči 
trefil jen postaveného obránce. 
Do nebezpečné šance se dosta-
li i hosté, ale K. Nováček trefil 
jen boční síť. V závěru poloča-
su se dostal k odraženému míči 
Veselý, který krásnou střelou 
míjel těsně pravou tyč. Budi-
šov nás ohrožoval zejména ze 
standardních situací, ale s těmi 
jsme si naštěstí dokázali pora-
dit. 
Na  začátku druhého poločasu 
se hrál většinou fotbal upro-
střed hřiště. Do  druhého polo-
času nastoupil Pokorný, který 

i  rozhýbal střed hřiště. Hlavní 
moment se odehrál až v 71. mi-
nutě, když dostal míč za  naši 
obranu Karel Nováček, který 
stál v jasném více než dvoume-
trovém ofsajdovém postavení, 
ale pomezní nepochopitelně 
nechal hru běžet a následně byl 
K. Nováček dostižen a  bohužel 
ve  skrumáži nikdo nedokázal 
míč odkopnout a on tak dokázal 
dokonat svoje dílo, 0:1. Hráče to 
zdravě naštvalo a  v  76. minutě 
se dostal po  krásné přihrávce 
do  samostatného úniku Bou-
ček, který dokázal bez větších 
problémů překonat brankáře 
Trnku, 1:1. V 80. minutě se do-
stal k dobré střelecké pozici Rá-
ček, ale k jeho gólu chyběly mi-
limetry, když brankář konečky 
prstů vyrazil míč na roh. Hned 
nato dostal před hranicí vápna 
Souček míč, ale místo střely 
k  tyči trefil jen uprostřed stojí-
cího Trnku. V  87. minutě jsme 
mohli dát vítězný gól, ale krás-
ný centr Lišky do malého vápna 
nedokázal ve stoprocentní šanci 
zužitkovat Malec, který hlavou 
minul trestuhodně bránu. Zá-
pas tedy skončil 1:1. 
„Dnešní zápas byl hodně o bo-
jovnosti a přesnosti. V prvním 

poločase jsme zkazili mnoho 
jednoduchých přihrávek, které 
nás stály hodně sil. Budišov byl 
mírně lepším týmem. Ve  dru-
hém poločase jsme zvýšili tem-
po hry, ale v  jednasedmdesáté 
minutě jsme dostali po jasném 
ofsajdovém postavení gól, kte-
rý hodně ovlivnil zápas. Stál 
jsem na úrovni naší obrany, tak 
jsem to viděl naprosto přesně. 
V  závěru zápasu jsme měli na 
soupeře velký tlak, ale nedoká-
zali jsme ho zužitkovat. Nejví-
ce mě mrzí, že jsme nedokázali 
ze tří vyložených šancí promě-
nit alespoň jednu a  zvítězit. 
Ztratili jsme tak zbytečně dva 
body na  domácím hřišti,“ řekl 
po zápase trenér Libor Smejkal 
mladší. 

-ls-, foto: archiv FC VM
1. V. Meziříčí B 6 5 1 0 13:5 16

2. HFK Třebíč B 6 5 0 1 14:6 15

3. Náměšť-Vícenice 5 3 1 1 9:6 10

4. Štěpánov n. S. 6 3 1 2 8:6 10

5. Želetava 6 3 0 3 17:11 9

6. Hrotovice 6 3 0 3 16:12 9

7. Vladislav 6 3 0 3 15:11 9

8. Kouty 6 3 0 3 12:9 9

9. Nová Ves 6 3 0 3 6:6 9

10. SFK Vrchovina B 6 3 0 3 12:13 9

11. Budišov-Nárameč 6 2 2 2 8:7 8

12. Rantířov 5 1 1 3 5:12 4

13. Rapotice 6 0 1 5 4:19 1

14. Žďár n. Sáz. B 6 0 1 5 4:20 1

Benfika na domácím hřišti nedokázala vyhrát, jen remizovala
Spartak VM A – BOPO Třebíč B 
2613:2580 * 5:3
Baloun 452:407 Ježková
Kováč 420:423 Krutišová
Lavický B. 460:427 Krutiš
Lavický Ji. .398:434 Zeman
Starý 422:441 Šplíchal
Korydek 461:448 Dřevo
Vítězně do nové sezony vstoupilo 
áčko, když ve vyrovnaném utkání 
přehrálo dobře hrajícího soupeře 
o 33 kuželek. -sta-

kuželky

Poslední herní prověrkou před 
vstupem do  házenkářské do-
rostenecké ligové soutěže byl 
domácí turnaj s  přídavkem me-
zinárodní, neboť se na domácím 
hřišti představily dva slovenské 
mládežnické celky.
Mladší dorostenky, potýkající se 
s početně slabým kádrem, muse-
ly opětovně využít služeb věko-
vě starších kolegyň. Do  turnaje 
vstoupily prohrou s  pozdějším 
jasným vítězem turnaje – celkem 
pražských Hájů. Během prvního 
poločasu jsme nedokázali najít 
účelnou zbraň zejména na  stan-

dardní situace soupeřek a  již 
v  poločase výrazněji prohrávali. 
Potýkali jsme se s  častými útoč-
nými chybami, nesourodě, místy 
až chaoticky působila obranná 
hra. Naše hra ve  druhém polo-
čase se přeci jen zvedla, ovšem 
přiblížit se na dostřel jsme se již 
nedokázali a  v  celkovém součtu 
zaostali o  pět gólů 16:21 (7:12). 
Druhý souboj se zástupcem slo-
venské házenkářské školy HK 
Junior Močenok byl z naší strany 
vyvedenější. Od  prvních minut 
se dařila útočná souhra, výrazně 
se zlepšila i obranná spolupráce. 

I  přes hluchá místa ve  druhém 
poločase jsme utkání dovedli 
do vítězného konce 19:13 (11:4). 
Zlepšený obraz hry jsme si pře-
nesli do  posledního turnajového 
souboje s hráčkami DHK Pardu-
bice, se kterými jsme před čtr-
nácti dny prohráli propastným 
osmigólovým rozdílem. Tento-
kráte jsme šli od  prvních minut 
do vedení. I přes několik výpadků 
se podařilo do  poločasu udržet 
nadějné dvoubrankové vedení. 
V závěru utkání jsme museli vy-
vinout zvýšené úsilí a uhájit cen-
né vítězství 19:15 (11:9).

Pořadí:
1. HC Háje Praha 77:37 6
2. Sokol Velké Meziříčí 54:49 4
3. DHK Pardubice 67:72 2
4. HK Junior Močenok 37:76 0
Hrály: Šabacká Jarmila – Záviš-
ková Kateřina (15/4), Sedláčková 
Klára (10), Pacalová Lenka (8), 
Doležalová Romana (6), Ryme-
šová Andrea (6), Bačová Soňa 
(4), Nejedlá Michaela (3), Caho-
vá Kristýna (2). Trenéři Vincenc 
Záviška, Radka Zedníčková.
Starší dorostenky měly před 
sebou tentokrát pouze dva pa-
desátiminutové souboje. Nejpr-

ve se utkaly s  nově se tvořícím 
týmem Jiskry Otrokovice 39:20 
(16:10) a  pro nás „neznámou“ 
slovenským týmem HK Junior 
Močenok 30:17 (17:10). Oba 
souboje jsme nakonec s  vý-
razným náskokem vyhráli. 
Vyzkoušeli jsme řadu herních 
variant a  připsali si, doufejme, 
že hodně psychických sil pro 
náročnou podzimní část ligové 
soutěže. 
První ostrou soutěžní prověrkou 
bude příští neděli odpolední sou-
boj na hřišti Sokola Písek, uvidí-
me…

Pořadí:
1. Sokol Velké Meziříčí 69:37 4
2. HK Junior Močenok 50:48 2
3. Jiskra Otrokovice 38:72 0
Hrály: Vávrová Michaela, Syptá-
ková Veronika – Koudelová Eliš-
ka (16), Škrdlová Renata (15), 
Studená Kateřina (12), Janečková 
Denisa (12), Sedláčková Klára 
(8), Rosová Terezie (2), Záviško-
vá Kateřina (2), Doležalová Ro-
mana (1), Rymešová Andrea (1), 
Bačová Soňa. Trenéři Vincenc 
Záviška, Ivana Škrdlová.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

Dorostenky přípravu zakončily zdařile – starší vítězně, mladší druhým místem

Krajský přebor atletických pří-
pravek
V neděli 14. září se do Třebíče 
sjeli malí atleti na 4. kolo kraj-
ského přeboru ve víceboji at-
letických přípravek. Na závod-
níky čekaly disciplíny – 50 m, 
dálka, míček, výběh do schodů 
a štafeta 4×60 metrů. Závodů se 
za celkem nepříznivého poča-
sí zúčastnilo 116 dětí (ročníky 

2003 a mladší) ze 6 oddílů ce-
lého kraje. 
Našim závodníkům se dařilo 
jak v celém čtyřboji (medailová 
umístění pro Zuzanu Rašovskou, 
Sáru Pavlidu a Veroniku Krčálo-
vou), tak i v jednotlivých disci-
plínách.
Závěrečným závodem celého le-
tošního ročníku přípravek bude 
finále 21. 9. v Jihlavě.

Z výsledků:
děvčata 2003–2004
3. Zuzana Rašovská (1. místo 
schody, 4. místo 60 m a míček)
5. Vendula Puzrlová (3. místo 
dálka, 5. místo 60 m a schody)
15. Eliška Mašterová
18. Tereza Lišková (1. místo mí-
ček)
22. Vendula Švihálková
23. Natálie Báňová

2. štafeta 4×60 m (Rašovská, 
Puzrlová, Švihálková, Báňo-
vá)
Děvčata 2005 a mladší
2. Sára Pavlidu (1. místo 60 m, 
2. místo dálka, 4. místo míček a 
schody)
3. Veronika Krčálová (1. místo 
míček, 2. místo schody, 5. místo 
60 m)
11. Dana Harvey (3. místo míček)

20. Adéla Budínová
2. štafeta 4×60 m (Pavlidu, Krčá-
lová, Harvey, Budínová)
Chlapci 2003–2004
12. Šimon Čech (6. místo schody, 
5. schody)
16. Jáchym Dvořák
21. Tomáš Rosa
6. štafeta 4×60 m (Dvořák, Rosa, 
Čech, Dvořáček)
Chlapci 2005 a mladší

8. Benjamin Rosa (7. místo dálka 
a míček)
17. Matyáš Mucha (4. místo 50 m 
a dálka)
25. Oliver Harvey
29. Sebastian Zmrhal
30. Jan Dvořáček
32. Šimon Rašovský
5. štafeta 4×60 m (Rosa, Harvey, 
Zmrhal, Mucha).

-vill-, foto: archiv atletiky

Malým atletům se na přeboru v Třebíči dařilo, zvládli čtyřboj i další disciplíny
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veřejné 
bruslení

So 20. 9. 13.00–14.30
Ne 21. 9. 14.00–15.30
Út 23. 9. 15.15–16.45
So 27. 9. 14.15–15.45
Ne 28. 9. 14.00–15.30
Út 30. 9. 15.15–16.45

MSD sk. D
FC VM – FC Slovan Havlíčkův 
Brod 7:1 (3:1)
Střelci: 7., 30., 39. a 52. Simr, 63. 
a  71. Demeter, 49. Durajka – 7. 
Sklenář. Rozhodčí: Buček – Ko-
lář, Miklík. Sestava FC VM: 
Invald – Mucha Z., Pokorný, Ši-
máček, Krejčí (64. Bouček) – Du-
fek, Smejkal, Berka (60. Souček), 
Durajka, Demeter – Simr (70. 
Liška), na lavičce Simandl, trenér 
Smejkal. ŽK: Vařejka, – Z. Mu-
cha. Diváci: 342. Nejlepší hráči: 
Durajka, Demeter, Simr.
Poprvé v sezoně jsme hráli na do-
mácí půdě, kde jsme hostili Ha-
vlíčkův Brod (nováčka soutěže). 
Soupeř přijel oslaben o  4 hráče 
ze základní sestavy. Hned na za-
čátku prvního poločasu si šance 
vypracovali Dufek a  Simr. Gól 
však padl až v  7. minutě, bohu-
žel, do naší brány. Střelu z dálky 

vyrazil Invald na roh, ale násled-
ný roh zahraný na přední tyč po-
slal Sklenář do brány, 0:1. Ve 12. 
minutě neudržel brankář Soukal 
míč v  rukavicích po čistém sou-
boji se Z. Muchou a následně ho 
rukama fauloval, ale rozhodčí ne-
chal hru běžet dál. Ve 14. minutě 
hosté z PVK trefili břevno. Ve 21. 
minutě střílel Demeter z  větší 
vzdálenosti na bránu, ale míč le-
těl těsně vedle tyče. Ve 26. minutě 
mohl dát vyrovnávací gól Dufek, 
který postupoval sám na  bránu, 
ale těsně před ní trefil jen vy-
běhlého brankáře. Ve  27. minu-
tě po  zahraném rohovém kopu 
Dufkem, hlavičkoval do šibenice 
Simr, 1:1. O  dvě minuty později 
se ocitl Simr po dobré kombinaci 
s  Demeterem sám před branká-
řem, ale místo střely k tyči střílel 
přímo do brankáře. Ve 30. minutě 
střílel Simr z ostrého úhlu na brá-

nu a míč skončil na tyči a násled-
ně se odrazil do brány, 2:1. Ve 39. 
minutě po  krásném přenesení 
hry Demetera na  Simra druhý 
jmenovaný zavěsil, a tím i zkom-
pletoval svůj hattrick, 3:1.
Ve  druhém poločase ve  47. mi-
nutě dokázal Demeter ve  vápně 
projít přes 3 obránce a  v  pádu 
ještě vysunul míč na  volného 
Smejkala, který slabou stře-
lou neohrozil brankáře. Ve  49. 
minutě Demeter skvěle obešel 
dva hráče, a  poté posunul míč 
na  Dufka, který vracel míč pod 
sebe na  volného Durajku, kte-
rý krásnou levačkou poslal míč 
před hranicí vápna přesně do ši-
benice, 4:1. V 52. minutě zahrál 
Dufek dlouhý roh na  zadní tyč, 
kam si naběhl Z. Mucha, který 
míč okamžitě poslal pod sebe 
na  nabíhajícího Simra. Ten ne-
kompromisní hlavičkou rozvl-

nil síť, 5:1. V 63. minutě Duraj-
ka prostrčil míč mezi obránci 
na  volného Demetera, který 
dokázal dotlačit míč do  brány, 

6:1. V 67. minutě po rychlé roze-
hrávce na půlce hřiště ztratil míč 
Souček a  následně mohli hosté 
založit rychlý protiútok, ale tato 

akce byla naštěstí před vápnem 
zastavena. V 71. minutě Durajka 
lobem přehodil obranu a násled-
ně vybídl k úniku Demetera, kte-
rý si míč těsně před brankářem 
zastavil, a poté profesorsky pře-
hodil dloubákem vybíhajícího 
brankáře Soukala, 7:1. V závěru 
zápasu jsme drželi míč na  ko-
pačkách a soupeře jsme do niče-
ho už nepustili.
„Úvod prvního poločasu nebyl 
z naší strany povedený. Zbytečně 
složitě jsme kombinovali a  po-
malu zakládali protiútoky. Po-
řád jsme hráli do plných. Druhý 
poločas jsme předváděli daleko 
lepší kombinační hru s  mnoha 
náběhy a krásnými góly. Vše jsme 
zjednodušili a bylo to na hře znát. 
Klukům za předvedenou hru dě-
kuji,“ pochválil svěřence trenér 
Libor Smejkal st.

-ls-, foto: archiv FC VM

Divizní Velmez první domácí utkání vyhrál. Čtyři góly dal Simr

Veteránská liga 
zahájila
V  úterý 9. 9. zahájila podzimní 
část veteránské ligy. Hraje se opět 
na umělé trávě ve večerních ho-
dinách se začátkem v  19.30 ho-
din.
Účastníci jsou již tradiční, Boh-
dalec, Křižanov, Velká Bíteš 
a  Velké Meziříčí. Hraje se opět 
dvoukolově každý s  každým 
a na závěr playoff.
Bohdalec – Křižanov 2:1 (1:1)
Branky: Beneš Josef, Sklenář Sta-
nislav/Plocek Martin
Velká Bíteš – Velké Meziříčí 4:2 
(1:1)
Branky: 2× Šimek Miroslav, 
Káňa Zdeněk, Trojan Aleš/Pru-
ša Pavel, Kořínek Jaroslav

-nov-

IX. ročník Evropských dětských 
atletických her 
Od  8. do  10. září 2014 se Brno 
stalo centrem dění evropských 
atletických talentů.
Letošní 9. ročník největšího 
žákovského závodu v  Evropě 
EKAG 2014 přilákal na  start 

více jak 1200 mladých atletů ze 
13 států Evropy. Tyto závody se 
řadí mezi největší mítinky v Ev-
ropě.
Mladí atleti závodili ve  vybra-
ných disciplínách v  rámci svých 
ročníků 1999–2003 a mladší.
V rámci těchto her startovalo 17 

meziříčských atletů. Medaili vy-
bojovali Petr Vokoun (na  sním-
ku v zeleném tričku při běhu 
na  600 m žáci r. 2003) a  Tereza 
Lišková (na  snímku na  stupních 
vpravo za míček žákyně r. 2003).
Z výsledků (uvádíme pouze finá-
lová umístění):

žactvo r. 2000
5. Karolína Jelínková 60 m 8,25 s
žactvo r. 2001
7. Eliška Běhounková výška 
144 cm
žactvo r. 2002
8. Amálie Dvořáková míček 
41,39 m (v kvalifikaci 43,95 m)

žactvo r. 2003
2. Petr Vokoun 600 m 1:50,46
3. Tereza Lišková míček 
40,35 m
7. Zuzana Rašovská 60 m 9,15 
s (v rozběhu 9,09 s)

-vill-, 
foto: archiv atletiky

Mladí atleti se zúčastnili evropských dětských her v Brně

Zítra, tedy ve čtvrtek 18. 9. zve-
me na  zápas FC Wiegel VM vs. 
Kittydogs United na umělou trá-
vu za III. základní školou.
Ostatní zápasy prvního hracího 
týdne odehrány v  pondělí 15. 9. 
2013 po uzávěrce vydání.
1. hrací týden:
18. 9. v  18.30 FC Wiegel VM – 
Kittydogs United 
2. hrací týden:
22. 9. v  18.30 Botafogo – Woo-
lloomooloo Bay; v  19.45 Attaco 
– Pobřeží kocoviny
23. 9. v 18.00 La Bucañeros – Slza 
VM 
25. 9. v  19.45 FC United VM – 
Kašpaři VM
3. hrací týden:
29. 9. v  18.30 Woolloomooloo 
Bay – La Bucañeros; v 19.45 Po-
břeží kocoviny – FC Wiegel VM 
a Slza VM – Santus Jívoví
2. 10. v 18.30 Kittydogs United – 
Botafogo 
6. 10. v 19.45 Kašpaři VM – Attaco
Další informace na  www.mkvm.
cz, https://www.facebook.com/
MalaKopanaVM -bíl-

Nábor do velkomeziříčské házené
Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí zve do  svých řad chlapce 
a děvčata narozené 1995–2005 se zájmem o pohyb. 
Pravidelné tréninky pondělí až pátek 15.00–19.30 ve sportovní hale 
za Světlou.

SK HS Třebíč JUN – HHK VM 
5:7 (0:3, 3:1, 2:3)
Branky a  asistence: 33. Mašte-
ra, 27. Jirák (Oburka), 28. Rou-
pec (Abrahám, Jirák), 47. Tůma 
(Urban, Pelikán), 59. Všetečka 
(Tůma) – 2. Krča (Bula), 3. Stře-
cha L. (Vlašín, Střecha F.), 18. So-
botka (Střecha F.), 37. Bula (Fila, 

Pokorný), 42. Křenek (Střecha 
F.), 50. Křenek (Sobotka), 59. So-
botka (Střecha F., Křenek).
Sestava HS Třebíč JUN: Svobo-
da (Šoustal) – Roupec, Pokorný, 
Abrahám, Pelikán, Michálek, Ji-
rák, Oburka, Kučera, Všetečka, 
Urban, Maštera, Hort, Pavlas, 
Wasserbauer, Tůma, Kabelka.

Sestava HHK: Wolf (30. Štourač) 
– Sláma, Vlašín, Střecha L., Buri-
an, Pokorný – Sobotka, Střecha 
F., Křenek – Bula, Krča, Štěpánek 
– Hubl, Fila, Pejchal. 
Rozhodčí: Dostál – Horký, Ko-
trba. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1, 
v oslabení: 0:0. Střely: 35:31 (6:11, 
19:11, 10:9). Diváci: 77. 

Hokejové A mužstvo vstoupilo 
do přípravy vítězně

-hhk-

Dorost
HC Hlinsko – HHK VM 4:5 
(1:1, 2:4, 1:0)
Branky a  asistence HHK: Řepa 
(Dobrovolná), Tichý (Tlapák), 
Řepa (Šilpoch D.), Tlapák (Ti-
chý), Přinesdomů. Sestava HHK: 
Svoboda – Přinesdomů, Kampas 
F., Báňa M., Karásek – Pavelka, 
Dundálek, Kapusta O. – Šilpoch 
D., Řepa, Dobrovolná – Hedbáv-
ný, Tichý, Tlapák. Střely na bran-
ku: 18:27 (9:7, 4:11, 5:9).
Starší žáci
HHK VM – HC Pelhřimov 2:14 
(1:7, 1:3, 0:4)
Branky a asistence HHK: 6. Šan-
dera (Havliš, Zacha), 27. Kapusta 
L. (Šandera). Sestava HHK: Ho-

niš – Šandera, Kapusta L., Pro-
cházka, Zacha, Třeštík, Havliš, 
Sobotka, Bartošek, Šilpoch M., 
Krčma. Rozhodčí: Rous – Smažil, 
Tichý. Vyloučení: 4:5, využití: 1:1, 
v oslabení: 0:2. Střely na branku: 
25:32 (5:13, 7:10, 13:9)
Mladší žáci
HHK VM – HC Pelhřimov 3:5 
(1:2, 2:2, 0:1)
Branky a asistence HHK: 4. Šve-
jda, 31. Dvořák F., 32. Švejda 
(Nesvadba V., Strádal T.). Sestava 
HHK: Juda P. – Broža, Vildomec, 
Křikava Vít., Kuřátko, Nesvadba 
J. – Nesvadba V., Švejda, Mödl 
– Křikava Vác., Jašek, Zdvíhal 
– Hejduk, Hammer, Vrzal. Roz-
hodčí: Rous, Smažil. Vyloučení: 

3:6. Střely na branku: 15:19 (1:4, 
9:11, 5:3)
Program mládeže:
Sobota 20. 9. HC Ledeč nad Sáza-
vou – HHK mladší žáci, začátek 
utkání v 9.00 (zimní stadion Le-
deč n. S.)
Sobota 20. 9. HC Ledeč nad Sá-
zavou – HHK starší žáci, začátek 
utkání v 11.00 (zimní stadion Le-
deč n. S.)
Neděle 21. 9. HC Moravské Bu-
dějovice – HHK mladší žáci, za-
čátek utkání v  10.00 (zimní sta-
dion Moravské Budějovice)
Neděle 21. 9. HHK dorost – HC 
Hlinsko, začátek utkání v  16.15 
(zimní stadion Velké Meziříčí)

Hokejový dorost zdolal Hlinsko

-hhk-

Memoriál V. Špačka, P. Muchy, R. Krátkého
V sobotu 6. 9. 2014 se uskutečnil již 16. ročník memoriálu V. Špač-
ka a 3. ročník P. Muchy a R. Krátkého. Letošní ročník byl výjimeč-
ný, protože se poprvé tento turnaj odehrál mimo Velké Meziříčí. 
Po vzájemné dohodě se starostou Dolních Heřmanic Josefem Pru-
díkem jsme využili perfektně připravenou hrací plochu, za kterou 
mu patří velký dík. Místo původně potvrzených 10 účastníků se 
memoriál odehrál jen za  účasti 7 družstev. Celkem se odehrálo 
21 zápasů. Nejvíce se dařilo mužstvu Slzy VM, které díky lepšímu 
skóre posunulo na 2. místo družstvo z Kyjova, 3. místo si po dob-
rých výkonech zajistilo domácí mužstvo FC, 4. místo patřilo Lesá-
kům VM, na 5. místě skončil tým ze severu Moravy Bohumín. 6. 
místo obsadil tým Řečkovic a  poslední, 7. místo patřilo mužstvu 
Rozsoch. Velký dík patří také rozhodčím, kteří opět prokázali, že 
s píšťalkou ještě umí, jmenovitě P. Červený, J. Kunzfeld a R. Myška. 
Největší podíl na uspořádání této akce mají naši sponzoři, kterým 
za jejich přízeň moc děkujeme. 
Jsou to: Agados, s. r. o, Výtahy, s. r. o., Město Velké Meziříčí, Buil-
dingcentrum, s. r. o., VM, Stavebniny Smejkal, NKT cables, Horácké 
autodružstvo, Alpa, VV sklo, Enpeka, Řeznictví Makovec, Řeznictví 
a uzenářství Malec, Řeznictví U Malečků, Uzenářství a lahůdky Sláma, 
s. r. o., Uzenářské speciality Třebíčská, Zelenina Smejkal, Víno Sýkora, 
Zdeněk Chmelíček, Legea, Umbro, Goldtime, a. s., Praha, mediální 
partner Velkomeziříčsko.

Fotbalový memoriál 
ovládli hráči týmu Slza

-md-
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MSD sk. D
FC VM – RSM Hodonín 4:0 
(0:0)
Střelci: 49. Z. Mucha, 63. Duraj-
ka, 68. a 83. Simr. Rozhodčí: Li-
kař, Sedláček, Vejtasa. Sestava FC 
VM: Invald – Mucha Z., Mucha 
P., Šimáček, Krejčí (80. Bouček) 
– Dufek, Smejkal, Berka (73. 
Pokorný), Durajka (77. Souček), 
Demeter – Simr, na  lavičce Si-
mandl, trenér Smejkal. ŽK: Krej-
čí, Berka, Bouček. Diváci: 311. 
Nejlepší hráči: Mucha Z., Smejkal 
– Maršálek J.
Utkání dvou vedoucích týmů divize 
D přineslo na těžkém terénu svižný 
a pohledný fotbal. Hráči hýřili po-
hybem, dobře kombinovali a  byli 
důrazní v  osobních soubojích. Již 
v  1. min mohl zakončit po  centru 
Jardy Dufka nabíhající Eda Smejkal, 
ale na míč nedosáhl. Hned nato to 
byl opět Smejkal, který hlavou za-
končil centr Robina Demetera, ale 
bránu netrefil. Ve 3. min našel nabí-
hajícího Pavla Simra, gólman Petráš 
byl však pozorný. V 6. min zahrozil 
na druhé straně Maršálek, jeho za-
končení domácí obrana zblokovala. 
V 8. min se po centru Demetera do-
stal k zakončení Simr, bránu minul, 
ale byl v ofsajdovém postavení. Mi-
nutu nato zabránil Honza Šimáček 

v zakončení Maršálkovi. V 11. min 
našel Simr nabíhajícího Dufka, ten 
se přes obránce hostů neuvolnil. 
Ve  12. min doběhl Dufek dlouhý 
pas, poslal míč před bránu, kde 
ve  skluzu Simr trefil dobře posta-
veného Petráše. V 17. min zastavil 
nebezpečný centr hostů Patrik Mu-
cha. Nato si Roman Invald poradil 
se střelou Maršálka z  úhlu. Ve  23. 
min odvrátil gólman hostů roh De-
metera na  hranici velkého vápna, 
střela Lukáše Berky šla vysoko nad 
jeho bránu. Ve 26. min Demeter vy-
střelil nebezpečně na zadní tyč, ale 
bránu těsně minul. Ve 27. min na-
šel Dufek naběhnutého Simra, jeho 
pohotovou střelu vytlačil Petráš 
na  tyč a  roh. Ten rozehrál Dufek, 
našel hlavu P.  Muchy, ale hostující 
Borák vytlačil míč mířící do brány 
hlavou na další rohový kop. Dufek 
našel tentokrát hlavu Z. Muchy, 
ale cestě do brány se postavil další 
z hodonínských zadáků. Ve 30. min 
hledal Smejkal nabíhajícího Dufka, 
Novotný však přihrávku zachytil. 
Ve  34. min Berka netrefil v  poku-
tovém území skákající míč. Ve 42. 
min se dostal po centru do nebez-
pečné pozice Borák, bránu netrefil. 
Ve 43. min poslal Smejkal do úniku 
Demetera, ten se přes obránce hos-
tů neprosadil. A  tak se odcházelo 

do  kabin za  bezbrankového stavu, 
když si domácí připravili více bran-
kových příležitostí.
Nástup do  druhého poločasu 
vyšel domácím, Ve  47. min ko-
pal Demeter přímý kop po faulu 
na  Smejkala, míč kopnutý přes 
zeď Petráš vyrazil. Ve  49. min 
zahrál Dufek rohový kop, míč se 
dostal na zadní tyč, kde se uvolnil 
Smejkal a  nastřelil jej před brá-
nu. Tam ho za  záda hostujícího 
gólmana dorazil Z. Mucha, 1:0. 
Tato branka domácí hráče uklid-
nila. Hosté se začali více tlačit 
do útoku, čehož domácí využíva-

li k  rychlým protiútokům. V 52. 
min nebezpečný průnik Ondryá-
še zastavil Z. Mucha. V 53. min se 
dostal k zakončení hlavou Polák, 
domácí bránu minul. V  57. min 
zahráli hosté rohový kop, Polák 
však byl opět hlavou nepřesný. 
V 58. min se dostali do přečísle-
ní naši hráči, Demeter však míč 
na  Dufka neprotlačil. V  63. min 
se protáhl po  křídle Z. Mucha, 
poslal přesný míč na  Romana 
Durajku, ten se uvolnil a střelou 
od  břevna upravil skóre na  2:0. 
V  64. min pronikl do  našeho 
vápna Vrána, našel nabíhající-

ho Maršálka, ten bránu netrefil. 
V 68. min přihrál Durajka ve váp-
ně Simrovi, jeho střela se od tyče 
dostala do brány hostí, 3:0. V 72. 
min našel Smejkal nabíhajícího 
Dufka, ten Petráše nepřekonal. 
V  78. min kopali hosté sérii tří 
rohových kopů, naše obrana 
v  čele s  Invaldem změnu skóre 
nepřipustila. V 83. min se dostal 
po přihrávce od Simra za obranu 
hostů agilní Dufek, ale ani tento-
krát Petráše nepřekonal. Násled-
ný rohový kop posadil na  hlavu 
Simra, a ten potvrdil své střelecké 
schopnosti a střelil svůj osmý gól 

ve třech posledních utkáních, 4:0. 
V 88. min se neprosadil střídající 
Maršálek, a tak se mohli domácí 
hráči a  diváci radovat z  dalšího 
vítězství.
„Dnešní zápas přinesl pohledné 
utkání, ke  kterému přispěly oba 
týmy. Naši hráči plnili poky-
ny, které jsme si před dnešním 
utkáním řekli, a i když jsme měli 
v  prvním poločase problémy 
v zakončení, druhý poločas pro-
bíhal již podle našich představ. 
Za  dnešní vítězství chci podě-
kovat všem hráčům včetně ná-
hradníků, a to i za zvládnutí pěti 
náročných utkání během posled-
ních čtrnácti dnů. Závěrem bych 
také chtěl vyzdvihnout velmi 
dobrý výkon trojice rozhodčích,“ 
vyjádřil se spokojený trenér Li-
bor Smejkal st.

Noviny Města Velké Meziříčí, založeny v roce 1919. Vycházejí pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každý týden ve středu. Vydavatel Jupiter club, s. r. o., 100% vlast-
ník Město Velké Meziříčí, IČO: CZ46967036. Evidenční číslo MK ČR E 11 305. 

Šéfredaktorka ing. ivana horká, tel. 566 782 007, 732 203 787, e-mail: horka@velkomeziricsko.cz. bc. martina strnadová: zástupkyně šéfredaktorky. Adresa a sídlo redakce: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, redakční 
tel. 566 782 009, mobil: 739 100 979. E-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. www.velkomeziricsko.cz. Pracovní doba: úterý–pátek 8.00–15.30. (Pondělí není úřední den.) 
Tisk Samab Brno. Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Sazba redakce týdeníku Velkomeziříčsko. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených údajů, vyhrazuje 
právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placená inzerce. Novinová uzávěrka je v pátek ve 12.00, sportovní strany v pondělí ve 12.00. 
Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z tištěné či elektronické podoby týdeníku Velkomeziříčsko včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vyda-
vatele – JUPITER CLUB, s. r. o., Velké Meziříčí – ZAKÁZÁNO.
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Fotbalisté mají na kontě další výhru

Nebezpečná situace před bránou hostí, z níž padl první gól. Foto: antonín Dvořák

-myn-

Český pohár - 2. kolo
TJ Sokol VM – Legata Hustope-
če 26:29 (12:13)
V druhém kole Českého poháru 
se střetli naši házenkáři na domá-
cí palubovce s družstvem Husto-
pečí. Se soupeřem se velmi dobře 
známe z  naší soutěže, ve  které 
v  loňském roce skončil o stupeň 
výše než naše družstvo.
Do  utkání vstoupilo lépe naše 
družstvo a  díky dobře fungující 
obraně jsme si vypracovali mírný 
náskok (4:1, 7:3). Soupeř ovšem 
zaktivnil obranu a díky několika 
našim chybám postupně srovnal 
na  9:9. Do  konce poločasu se 
hrála vyrovnaná partie s  množ-
stvím branek po pěkných akcích. 
Do  šaten šlo nakonec s  jedno-
brankovým náskokem družstvo 
hostí.
Na  začátku druhé půle se opět 
hrála vyrovnaná partie. Obě 
družstva se vystřídala ve  vede-
ní a ani jedno neodskočilo o víc 
než dvě branky. Aktivní obra-
na Hustopečí eliminovala naše 

spojky. Naše družstvo se muselo 
více tlačit na branku přes křídelní 
prostory nebo přes pivota, kde se 

střelecky dařilo Miloši Necido-
vi. V  50. minutě přišli rozhodu-
jící momenty utkání, kdy jsme 

nejdříve třikrát neproměnili 
na  brankovišti a  následně velmi 
špatně sehráli přesilovou hru. 

Soupeř si vytvořil rozhodující 
třígólový náskok. Naši hráči se 
ještě snažili zvrátit utkání aktivní 
obranou, ale zkušený soupeř si 
vedení pohlídal do  závěrečného 
hvizdu. Letošní účinkování tak 
pro naše házenkáře končí již ve 2. 
kole porážkou 26:29.
Příští týden otevře naše družstvo 
soutěžní ročník 2014–2015 utká-
ním v brněnských Maloměřicích 
v neděli v devět hodin.
7m hody 1/0:4/4 vyloučení: 2:3, 
počet diváků 87.
Sled branek: 4:1, 7:3, 9:7, 10:11, 
12:13, 15:16, 19:17, 21:22, 23:24, 
24:27, 26:29.
Sestava a  branky: Poul Ondřej, 
Kotík Libor – Necid Miloš (6), 
Večeřa Vítězslav (5), Matušík 
Roman (4), Bezděk Jakub (4), 
Kaštan Jiří (3), Živčic Pavol (3), 
Kubiš David (1), Strašák Pa-
vel, Fiala Martin, Pavliš David, 
Lečbych Jan, Kříbala Pavel, tre-
nér Vaverka Vlastimil, vedoucí 
družstva Vodák Petr. 

-šid-, foto: Jaroslav Hugo

Házenkáři ve 2. kole Českého poháru nestačili na Hustopeče Domácí utkání 
házené mužů
2. liga Morava jih
27. 9. v 17.00 2. kolo VM – Sokol 
Juliánov
11. 10. v  17.00 4. kolo VM – 
Handball KP Brno B
25. 10. v 17.00 6. kolo VM – So-
kol Telnice
15. 11. v 17.00 9. kolo VM – Le-
gata Hustopeče
6. 12. v 17.00 1. kolo VM – HK 
Ivančice

kdy a kam

na fotbal
21. září do Mutěnic a do Koutů
v  16.00 FK Mutěnice – FC VM 
muži A
v  15.30 Sokol Kouty – FC VM 
muži B
na hokej 
17. září na zimní stadion
v 18.00 HHK VM – HC Spartak 
Velká Bíteš
20. září do Hlinska
v 17.30 HC Hlinsko – HHK VM

HHK VM – HC Hlinsko 12:1 
(2:1, 4:0, 6:0)
Branky a  asistence: 11. Burian 
(Fila), 18. Štěpánek (Šerý), 25. 
Hubl (Štěpánek, Kučera), 28. 
Křenek (Sobotka), 31. Křenek 
(Střecha), 35. Hubl (Ambrož), 
46. Hubl (Štěpánek), 49. Sobot-
ka (Kučera), 49. Sobotka (Vla-
šín, Křenek), 50. Střecha (Fila, 
Štěpánek), 53. Hubl (Štěpánek, 
Kučera), 55. Sláma (Sobotka) – 
9. Havel.

Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Hladík (31. Wolf) – Sláma, Vla-
šín, Šerý, Střecha L., Ambrož, Po-
korný – Krča, Křenek, Sobotka – 
Fila, Burian, Pejchal – Štěpánek, 
Kučera, Hubl.
Sestava HC Hlinsko: Černý L. 
(49. Gregor) – Pazdera, Paseka, 
Spal, Vondráček, Havel, Sobot-
ka, Zdražil, Tulis, Štěpánek, 
Šulc, Spurný, Makovský, Černý 
M.
Rozhodčí: Rous, Kavina. Vylou-

čení: 5:7. Využití: 3:0, v oslabení: 
1:1. Střely: 42:17 (9:6, 22:4, 11:7). 
Diváci: 80.
Program mužů na  tento týden: 
17. 9. 2014 
HHK Velké Meziříčí – HC Spar-
tak Velká Bíteš, začátek utkání 
v 18.00 (zimní stadion Velké Me-
ziříčí) 
20. 9. 2014 
HC Hlinsko – HHK Velké Mezi-
říčí, začátek utkání v 17.30 (zim-
ní stadion Hlinsko) 

I druhé utkání hokejové přípravy 
vyznělo jednoznačně pro HHK

-hhk-

I. B třída mužů skupina B
1. Měřín 6 5 0 1 11:5 15
2. Moravec 6 4 2 0 16:11 14
3. Radostín n. O. 6 4 1 1 13:9 13
4. Dukovany 6 4 0 2 11:6 12
5. Telč 6 3 1 2 16:8 10
6. Kněžice 6 2 3 1 18:12 9
7. Šebkovice 5 3 0 2 11:6 9
8. Velká Bíteš B 6 2 3 1 15:12 9
9. Studenec 6 2 1 3 11:10 7
10. Bystřice n. P. B 5 2 0 3 4:8 6
11. Přibyslavice 6 1 2 3 11:17 5
12. Stonařov 6 0 3 3 9:13 3
13. Křoví 6 0 1 5 8:19 1
14. Stařeč 6 0 1 5 3:21 1

Křoví – Měřín 1:2
Telč – Moravec 2:3
Přibyslavice – Moravec 2:3

Velká Bíteš B – Kněžice 4:4
Radostín n. O. – Měřín 2:1
OP mužů II. třída
1. Křižanov 5 4 1 0 11:2 13
2. Hamry 6 4 0 2 19:5 12
3. Rozsochy B 6 4 0 2 14:10 12
4. Rad. Svratka 4 3 1 0 10:5 10
5. Bohdalov B 5 3 0 2 14:9 9
6. Nedvědice 4 3 0 1 8:4 9
7. D. Rožínka 6 3 0 3 8:12 9
8. Os. Bítýška 6 2 2 2 6:9 8
9. Počítky 5 2 1 2 12:10 7
10. Nová Ves 6 2 1 3 8:11 7
11. Pohledec 5 2 0 3 7:8 6
12. Svratka 6 2 0 4 6:16 6
13. Bory 5 0 0 5 5:15 0
14. Bobrová 5 0 0 5 2:14 0

Křižanov – D. Rožínka 5:0 (2:0)

Branky: Nobicht D. 2, Burian A., 
Trnka F., Kaštan P. Rozhodčí: Be-
neš J., Salaš P., Kudláček P.  ;ŽK: 
4:3.
Bory – Rozsochy B 1:2 (1:2)
Branky: Vávra M. – Bureš P.  2. 
Rozhodčí: Hromádka M., Keř J., 
Skryja S. ;ŽK: 1:0.
Hamry – Os. Bítýška 4:0 (2:0)
Branky: Zedníček V., Gregar M., 
Navrátil F., Havlík D. Rozhodčí: 
Žďánský Z., Mareš F., Mareš O.; 
ŽK: 1:0.

Zdroj: www.fotbal.cz

fotbal

1. Velké Meziříčí 6 4 2 0 20:5 14
2. Hodonín 6 4 1 1 17:6 13
3. Otrokovice 6 3 2 1 14:7 11
4. Vrchovina 5 3 1 1 5:3 10
5. Bystřice n. P. 6 3 1 2 12:12 10
6. Havl. Brod 6 3 1 2 13:15 10
7. Stará Říše 6 3 1 2 5:7 10
8. Mutěnice 6 3 0 3 8:10 9
9. Blansko 6 2 3 1 7:10 9
10. Rosice 6 2 2 2 11:8 8
11. Uh. Brod 6 2 2 2 11:11 8
12. Pelhřimov 6 2 1 3 7:8 7
13. Žďár n. S. 6 2 0 4 8:9 6
14. Polná 5 0 3 2 6:9 3
15. Tasovice 6 0 2 4 3:13 2
16. Napajedla 6 0 0 6 5:19 0


