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Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations. George Orwell
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V těchto dnech se v médiích objevila informace o záměru ministerstva život-
ního prostředí poslat do krajů další peníze na kotlíkové dotace nikoli koncem 
příštího roku, ale už v jeho začátku. „Ofi cinálně, tedy písemně, tuto informaci 
od ministerstva ještě nemáme, ale už v polovině února jsme tento úřad požáda-
li o navýšení dalších fi nančních prostředků. Vedl nás k tomu fakt, že o peníze 
na výměnu kotlů je v našem regionu velký zájem, kraj tedy disponuje dostateč-
nou absorpční kapacitou a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní 
kapacity na vyřizování žádostí,“ uvedl radní Kraje Vysočina Z. Chlád. V Kraji 
Vysočina dosáhlo na první kotlíkové dotace 2050 žadatelů, kteří si rozdělí více 
než 230 milionů korun. I kvůli doručení podepsaných smluv vzrostl počet do-
ručené pošty na krajský odbor regionálního rozvoje téměř dvojnásobně. Kraj-
ský radní pro oblast životního prostředí nyní denně podepisuje stovky vyhoto-
vení, které defi nitivně resp. formálně stvrzují přidělení dotace. Podle odhadu 
administrátorů má formální náležitosti až po podpis smlouvy splněno zhruba 
90 % žadatelů. Vzhledem k tomu, že k jejich rukám začínají přicházet i vyúčto-
vání, předpokládá se, že první platby na základě kompletních vyúčtování a při 
splnění všech smlouvou daných podmínek budou uskutečněny už v druhé 
půlce června. „Všichni žadatelé dostali nebo dostanou také pokyny k realizaci 
projektu. Shrnují důležité okolnosti a upozorňují na podmínky, které musí být 
splněny, jinak nemůže být platba uskutečněna. Mezi nimi fi guruje i upozorně-
ní k pořízení kotle na ruční přikládání, ke kterému musí být připojena vždy 
akumulační nádoba. Až v tomto kompletu je náklad na pořízení uznatelný,“ 
upozorňuje Eva Láníková z odboru regionálního rozvoje.
V případě vyhlášení další výzvy budou muset zájemci o dotaci podat novou 
žádost. Předpokládá se, že ministerstvo bude mít zájem podmínky pro získání 
peněz na kotlíky mírně upravit. O případných novinkách o dalším dotačním 
titulu bude kraj informovat na svých www stránkách i v tisku.           -KrÚ, red-

Další peníze na kotle? 
Vysočina má zájem

Lidl má stále zájem v Meziříčí stavět, řekl Necid.
A Penny Market chce do Velké Bíteše
Lidl stále chce postavit u nás 
ve městě svůj market. To sdělil 
starosta Necid žákům základní 
školy na besedě. 

Market má stát v lokalitě býva-
lého Svitu, kde Lidl vlastní po-
zemek. Ten nabízel k prodeji, 
avšak na podzim loňského roku 
tento záměr změnil a pozemek si 
chce ponechat. Nyní dle slov sta-
rosty Necida zde chtějí vyzkoušet 
nový obchodní model, který jim 
zafungoval v Německu. Lidl, stej-
ně jako Kaufl and a Billu, vlastní 
nadnárodní obchodní skupina 
Rewe Group sídlící v Německu. 
„Stavbu nové prodejny ve Vel-
kém Meziříčí v současné době 
neplánujeme. Do budoucna však 
její stavbu nevylučujeme,“ uved-
la pro náš týdeník tisková mluvčí 
Lidlu.

A jak to bude 
s marketem v Bíteši?
V současnosti musí lidé z Velké 
Bíteše a přilehlého okolí jezdit 
za většími nákupy až do nákup-
ních center ve Velkém Meziříčí, 
Náměšti nad Oslavou nebo do 
Brna. To se však nyní může 
změnit. 
„Na stole je připravený projekt vý-
stavby Obchodního centra Velká 
Bíteš, který je navržený v  souladu 
s  dlouholetou snahou minulých 
i  současných představitelů města 
o  zkvalitnění obchodních služeb 
pro obyvatele mikroregionu Velká 
Bíteš. Pro samotné město by nové 
obchodní centrum znamenalo 
zvýšení jeho atraktivity v  regio-
nu a  pomohlo by také k  podpoře 
zaměstnanosti a  rozvoji místního 
podnikání,“ popisuje projekt Pavel 

Kučera zástupce investora stavby, 
kterým je společnost OC HRAD-
BY a pokračuje, „nové obchodní 
centrum je situováno zcela mimo 
historický střed města, v blízkém 
sousedství ulice Za Loukama, kde 
je nyní mnoho let nevyužívaný 

pozemek s  neudržovanou zele-
ní. Obchodní centrum umožní 
propojení historického náměs-
tí novými chodníky s  obytnou 
zástavbou v  sousedství ulice 
Za Loukama.“

Pokračování na straně 2

Zda bude Penny Market ve Velké Bíteši stát, zatím 
není jisté. Foto: OC Hradby

Letní sezona pomyslně začne otevřením venkovního koupaliště na Palou-
kách. To bude k provozu připraveno od prvního června, otevřeno bude 
samozřejmě podle toho, jaké bude počasí. „V současné době je teplota vody 
pouhých 14 stupňů Celsia, což je málo,“ vysvětluje správce koupaliště Karel 
Vidlák. 
Aktuální situaci mohou zájemci sledovat online na  webové kameře 
na městských stránkách či na jiných webech.

Voda v bazénu bude kvalitnější
Návštěvníci velkomeziříčského koupaliště jistě uvítají některé změny. Mo-
hou se těšit na zkvalitnění vody v bazénu. Byly totiž vyměněny pískové fi l-
try, které jsou nutné k dodržování hygienických norem čistoty vody. Město 
tyto fi ltry, do kterých investovalo 900 tisíc Kč, vyměnilo po deseti letech.

Novinkou je knihobudka
Velkomeziříčská knihovna na letošní léto se zdejšími technickými služba-
mi připravuje novinku. „Jde o knihobudku, která by mohla zpestřit pobyt 
na koupališti,“ uvedla ředitelka městské knihovny Ivana Vaňková. Bude to 
skříňka s knihami a časopisy, které jsou vyřazeny z fondu nebo je knihovně 
poskytli návštěvníci do druhé šance. „Můžete si z ní sami a zdarma vy-
půjčit četbu, na místě ji přečíst a zase uložit. Je možné knihu odnést domů 
a vrátit ji příště nebo dokonce vůbec,“ dodává ředitelka knihovny. Dalším 
zpestřením návštěvy koupaliště jsou večerní kurzy jógy.

Provozní doba a vstupné zůstávají stejné
Koupaliště bude otevřené od každý den od 10 do 19 hodin. Připravuje 
se rovněž večerní koupání. Vstupné zůstává stejné jako v posledních 
letech - dospělí zaplatí za celodenní vstupné 60 kč, děti do 15 let 40, 
senioři nad 62 let pak 25 Kč. Další informace najdete na webu města.

Dnes se otevírá věž 
kostela na náměstí
Od dnešního dne mohou zájemci vystoupat na věž kostela sv. Mikuláše 
na náměstí ve Velkém Meziříčí. Provozní doba bude od 1. 6. 2016 do 31. 
8. 2016, a to pondělí až sobota v časech 9.00-18.00 a neděle 12.00-18.00. 
Návštěvníci zaplatí jednotné vstupné 20 Kč. Po ukončení akce budou 
vyčísleny náklady obou smluvních stran na její zabezpečení a radě bude 
předložen návrh na rozdělení tržeb ze vstupného.                        -horales-

Desátý ročník charitativní akce Muzikanti dětem, který se konal minulou 
sobotu na náměstí ve Velkém Meziříčí, vynesl ze dvou šeků celkem 146 859 
Kč. Na prvním šeku (od sponzorů) se objevila částka 80.155 Kč a na dru-
hém (sbírka od návštěvníků) 66.704 Kč. Během desíti ročníků se vybralo 
celkem 1.256.120 Kč.
„Letos budou odměněny všechny organizace, které se v průběhu těch de-

seti let naší akce zúčastnily,“ řekl na zahájení za pořadatele Radovan Hajný. 
Celkový výtěžek bude ale nakonec rozdělen jen mezi osm organizací, ta-
sovští Slepíši se nezúčastnili. 
„Svůj díl tak dostanou Centrum Kociánka-pracoviště Březejc (dřívější ná-
zev DS Březejc), Nessa-denní stacionář Velké Meziříčí, Domov Kamélie 
Křižanov, Osobní asistence-Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Handicap 
sport Velké Meziříčí (HSCVM), Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR, o. s. klub Velké Meziříčí, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi a TJ Březejc,“ upřesnil R. Hajný.
Každý použije prostředky po svém, někdo na vybavení, jiný na výlety apod. 
„My část peněz použijeme na cestovní náklady,“ uvedl pro náš týdeník za 
HSCVM Jiří Charvát, „čeká nás v létě významná akce Cesta za snem, na 
niž máme odhadované náklady kolem sto tisíc.“
Lidé za svoji podporu dostali  patřičnou odměnu v podobě koncertů. Na 
náměstí bylo po celý den živo, na své si zejména odpoledne přišla mladá 
generace, pro niž hrály a zpívaly skupiny z místní ZUŠ i z Velkého Meziříčí, 
dále raper Lipo či oblíbený Sebastian a další. Závěr večera pak patřil ostří-
lené popové hvězdě Vašu Patejdlovi s kapelou.
Nechybělo ani občerstvení, zábava pro malé děti či stánky, kde si přítomní 
mohli zakoupit ruční výrobky, převážně z dílen handicapovaných klien-
tů výše zmíněných zařízení. „Koupila jsem si ručně malovanou tašku z 
přírodního materiálu. Chtěla jsem také nějak přispět,“ těšila se z dobrého 
skutku studentka brněnského gymnázia.                   Iva Horká (pokr. str. 3)

Muzikanti letos předali šeky na téměř 147 tisíc korun

První šek na od Muzikantů vynesl přes 80 tisíc. 
Druhý 66.704 Kč. Foto: red

O odstranění necertifi kovaných herních prvků na dětských hřištích a ne-
vyhovujících pískovišť rozhodla rada města. Stejně tak schválila likvidaci 
nepoužívaných starých sušáků na prádlo a klepadel koberců. Necertifi -
kované prvky zmizí z dětských hřišť zejména v místních částech Velkého 
Meziříčí. Samotné Velké Meziříčí problém s těmito nebezpečnými prvky 
v podstatě nemá, neboť v posledních letech byla dětská hřiště vybudována 
dle platných nařízení nebo nedostatky byly již odstraněny. Dětské hřiště 
musí mít ze zákona certifi kát bezpečnosti a pravidelně být kontrolováno 
správcem. Každý týden probíhá vizuální kontrola, jednou za tři měsíce dů-
kladnější prohlídka a také musí být roční revize. Správcem dětských hřišť 
jsou Technické služby VM. Vše by mělo být napraveno a odstraněno do za-
čátku letních prázdnin.                                                                                  Aleš Horký

Odstraní necertifi kované 
prvky na hřištích

Koupaliště zahájí provoz 
podle počasí

Aleš Horký
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Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v průbě-
hu dopravně bezpečnostní akce v minulých dnech zaměřili na různých 
místech kraje na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování 
všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Kontro-
ly byly zaměřeny především na stav a výbavu jízdního kola. Policisté cyklis-
tům rozdávali reflexní prvky, blikačky a světla na kolo. V současném počasí 
vyjíždí na kole stále vyšší počet cyklistů. Často ale zapomínají na svoji bez-
pečnost a vyjíždějí bez řádného vybavení, zejména bez osvětlení kola. Jsou 
pak rizikem nejen sami pro sebe, ale především pro ostatní řidiče, kteří 
cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už bývá často velice obtížně 
dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat. Od začátku letošního 
roku do 25. května policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 38 
dopravních nehod s účastí cyklistů. Při nich se čtyři těžce zranili a dalších 
30 utrpělo lehké zranění. Bez zranění vyvázli z nehody pouze čtyři cyklis-
té. Cyklisté letos zavinili celkem 19 dopravních nehod. Ve třech případech 
policisté zjistili, že cyklista, který havaroval, je v podnapilém stavu. Podle 
zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy 
ochrannou přilbu.                                                                                              -red-

Cyklisté zavinili 38 nehod

V pondělí 23. 5. se rozjela velká prezentační jízda krajských sportovních 
automobilů Kaipan. Během pěti dnů se flotila sedmi krajských sporťáků 
zastavila v deseti městech regionu. Ve své kráse se představila také velko-
meziříčským občanům na náměstí minulý čtvrtek. „Naším cílem je nejen 
zpropagovat skvělou práci konstrukčních týmů, poděkovat partnerům 
akce, ale také umožnit veřejnosti si auta vyzkoušet,“ řekla radní Kraje Vy-
sočina Jana Fialová. Jde také o to zatraktivnit technické obory. Organiza-
ci týdenního maratonu na sebe vzala společnost Bosch Diesel, která také 
s myšlenkou stavby automobilu na technické škole přišla a jeho pořízení 
pro konkrétní školu podpořila.                                                Iva Horká, foto -tok-

Kaipany projely regionem

V současné době probíhají opravy dálničních 
mostů u Laviček, ve směru z Měřína na Blízkov či 
z Velkého Meziříčí na Netín a další.
Kvůli opravě dálničního mostu nad silnicí do Netína 
(viz foto), bude tato komunikace uzavřena. Půjde 
o termíny 17. 6.-22. 6. a 6.-7. 7. 2016.             -ivh-
Foto: Iva Horká

Dokončení ze strany 1 
Podle sdělení OC Hradby bude nově vybudované veřejné parkoviště 
s osmdesáti pěti parkovacími stáními k dispozici nejen samotným ná-
vštěvníkům obchodního centra, ale vzhledem k současnému nedostat-
ku parkovacích míst v historickém centru města bude jeho využití i ze 
strany veřejnosti.
Projekt výstavby obchodního centra plně respektuje životní prostředí 
v lokalitě. V souvislosti s výstavbou nového příjezdového mostu přes 
vodní tok jsou navrženy ke kácení pouze dva stromy rostoucí podél ko-
ryta Bítýšky, ostatní zůstanou zachovány. V okolí centra budou vytvo-
řeny zelené plochy s nově vysazenými dřevinami, které vhodně doplní 
konečný vzhled budov, plně odpovídající nejbližší zástavbě. Zvýšením 
terénu v celé ploše navrhované stavby bude Obchodní centrum sloužit 
v případě rozlivu toku Bítýšky jako protipovodňová zábrana a bude tak 
chránit sousedící pozemky a stavby na nich před případným zaplave-
ním. 
Obchodní centrum přinese nová pracovní místa
Podle statistiky z března roku 2015 bylo ve Velké Bíteši evidováno ko-
lem 6,8 % lidí bez zaměstnání, což činilo přibližně 350 osob v produk-
tivním věku. Nová diskontní prodejna potravin nabídne cca 40 nových 
pracovních míst. Součástí obchodního centra bude také nová budova 
s pěti obchodními jednotkami s celkovou prodejní plochou o rozloze 
cca 500 m2, jejíž využití se předpokládá zejména ze strany místních 
podnikatelů. Zde se počítá s vytvořením nejméně deseti nových pra-
covních míst.
Průzkum zjišťuje zájem občanů o obchodní centrum
V posledním květnovém týdnu probíhá ve Velké Bíteši průzkum mezi 
občany, který zjišťuje jejich spokojenost se stávajícími službami a názor 
na vybudování nového obchodního centra. Výsledky průzkumu budu 
známy v polovině června. „V případě kladného přijetí plánovaného pro-
jektu Obchodního centra Velká Bíteš ze strany jeho zastupitelů a obyva-
tel města je společnost OC HRADBY, s. r. o. připravena realizovat jeho 
výstavbu a uvedení do provozu v průběhu roku 2017,“ dodal Kučera. 

Zdánlivě neslučitelné, že. Ovšem ne v městské knihovně velkomeziříčské. 
Tam opravdu 29. 5., kdy odpolední teploty bez uzardění atakovaly prázd-
ninové hodnoty, zavládla bezmála prosincová atmosféra. Zahradu totiž 
opanovala oslava dne dětí v duchu kratochvílí typických pro již odeznělé 
údobí. A tak na dvojice ve složení dítě a dospělý čekalo několik nečeka-
ných výzev. Slalom s lyžemi na rameni, střelba do hokejové brány, okruh na 
snowboardu nebo bobování na trávě, ale též překonání ledové řeky skoky 
po krách, stavění sněhuláků, střelba sněhovými koulemi do kanců v hus-
tém lesíku. O velké díži s haldou oblečení, odkud se lovily zimní doplňky 
nemluvě. Když ve ski pasu přistála potvrzení o absolvování všech osmi dis-
ciplín, bylo na čase zavítat na terasu horského hotelu. Tam si dítka vylovila z 
brusle číslo jejich štěstíčka. Ta, která připustila, že tatínek, mamka, babička 
či děda zabojovali, přinesla maličký dárek i dospělým. Poté každá správně 
sehraná dvojka musela zjistit Kdo tu lítá? Právě tak se jmenovala poznávací 
hra založená na vyhledání a identifikaci alespoň některých z třicítky siluet 
(nejen) ptáků na krmítkách, lojových koulích a ve větvích. Malý bojovník 
si potom doběhl pro sladkou odměnu. Jiní vyrazili po stopách sněžného 
muže, ozdobili strom vánočními řetězy, vrhli na pískoviště, opékali buř-
ty, pokreslili parkoviště sněhuláky a či skutečným sněhem zlobili ostatní 
studenými hroudami. Akci navštívilo zhruba 350 návštěvníků. „Musím 
zmínit, že tuto (doufáme) úspěšnou akci bychom nezvládli bez pomoci. 
Děkuji tedy Informačnímu centru města VM, J. Pálkovi ze Ski klubu VM, 
který nám ochotně půjčil od helem po snowboardy kdeco a zajistil ten 
opravdický sníh. Nemohu zapomenout na bývalé kolegyně, věrné přátele 
a naše obětavé manžele, kteří čekali u jednotlivých stanovišť,“ zhodnotila 
ředitelka knihovny Ivana Vaňková.                                         -text iv,  foto: kot- 

Na zimním stadionu 
budou opravovat toalety
Veřejnost navštěvující zimní stadion se dočká důstojnějšího sociálního 
zázemí. Rada města na svém zasedání schválila rozpočtové opatření - pro-
jekt na úpravu toalet na zimním stadionu. Na projektovou dokumentaci 
stavebních úprav uvolnila 16 tisíc korun. V minulém roce se na zimním 
stadionu zrenovovaly šatny A týmu mužů a částečně i mládeže. O jednu z 
nich se však museli postarat sami rodiče nejmenších hokejistů. V nezmě-
něném stavu prozatím zůstávají šatny pro veřejnost a amatérské hokejisty. 
Největší problém je ale beton pod ledovou plochou. Ten je v dezolátním 
stavu a nutně potřebuje opravu.  Investice je v řádech několika. milionů 
korun                                                                                                 Aleš Horký

Bory a Heřmanov uspěly 
v soutěži Vesnice roku
Z našeho regionu byl modrou stuhou oceněn Heřmanov za společen-
ský život a diplom za moderní knihovnické a informační služby do-
stala obec Bory. V roce 2016 se do soutěže přihlásilo 19 obcí.      -ivh-

Opravují dálniční mosty 
Silnice na Netín bude 
uzavřena

Trápí vás bolavé a oteklé nohy? Kompresní podkolenky či punčochy 
jsou řešením. Koupit je můžete v prodejně v našem městě.
Bolavé a oteklé nohy zná asi každý. Po celodenním sezení, stání nebo 
řízení auta mohou potkat každého i docela zdravého člověka. V létě, 
když pak teploty šplhají nezřídka přes 30 stupňů, je to ještě horší. Ač-
koliv bolesti nohou a nateklé kotníky bereme v těchto případech tak 
nějak automaticky, můžeme jim celkem jednoduše předcházet. 
Proč vlastně nohy bolí? 
Krev, kterou naše srdce vypumpuje do těla, se musí také do srdce vrátit 
zpět. Příroda vymyslela způsob, jak ji dostat i z těch nejnižších míst, 
tedy od kotníků. Vystlala naše žíly přepážkami, které se otvírají a za-
vírají a posouvají krev nahoru k srdci. Když se toto zařízení porouchá 
nebo se žíla vlivem tepla roztáhne, zůstává část krve dole v nohách a 
nevrací se zpět. Zakrátko nohy otečou a objeví se nepříjemné svědění, 
tlak, lem ponožek je těsný nebo se dokonce zařezává. Cosi nás nutí 
protahovat kotníky, stoupat si na špičky a ulevovat si od nepříjemných 
pocitů. Večer už nohy pěkně bolí a nezbývá než je ochladit studenou 
sprchou a dát „na trnož“. Ráno je zase vše v pořádku, nicméně dlouho-
dobé přehlížení těchto varovných signálů může vést k vážným žilním 
potížím, které si vyžádají lékařskou péči. 
Jak můžeme nohám ulevit? 
Našemu tělu můžeme účinně pomoci tím, že jednoduše zesílíme opo-
ru pro žilní stěnu a nedovolíme, aby se roztáhla. Takovou pomocí jsou 
kompresivní podkolenky nebo punčochy. Zdaleka nemusí být velmi 
pevné, které možná známe od našich prarodičů. Jako prevence spoleh-
livě poslouží podpůrné punčochy s mírnou kompresí Avicenum 70, na 
první pohled nerozpoznatelné od módních dámských punčoch. Nebo 
třeba i bavlněné podkolenky Avicenum 310, které se hodí jak do práce, 
tak na dlouhé cestování. Pozornost si zaslouží i obyčejné ponožky, tam 
bychom měli sáhnout po bavlněných se širokým nesvíravým lemem, 
například Avicenum DiaFit. Moderní materiály jsou příjemné, pro-
dyšné a přesto zaručují potřebnou míru komprese a oporu pro naše 
žíly. Již dávno nejde o nepohodlné gumové punčochy, ve kterých se 
letní dny stávaly utrpením. 
Uvedený sortiment najdete v prodejně Textil a oděvy-prádlo 
Gina, Novosady 39, Velké Meziříčí. Tato prodejna je jediná pro-
dejna firmy Aries v okolí a jako jedna z mála obchodů v republice, 
která má veškerý sortiment v nabídce, a to za internetové ceny, 
navíc bez poštovného. 
Nákupem v této prodejně podpoříte české výrobce textilu a punčo-
chového zboží na našem trhu.       (Článek je součástí placené inzerce.)

Rozpočtová opatření 
Rady města VM
106 tis. Kč - výměna osvětlení ve třídách ZŠ Komenského
20 tis. Kč - studie proveditelnosti přístavby MŠ Sportovní 
16 tis. Kč – projektová dokumentace stavebních úprav veřejných toalet 
na zimním stadionu
192 tis.  - dofinancování veřejného osvětlení na ulici K Novému světu
97 tis. Kč – demolice RD č. p. 145 Měřín – neodkladné odstranění 
stavby ohrožující životy a zdraví osob
43 tis. Kč – oprava řetězu hrobu T. Kršky (35 tis. Kč přijatý dar od ing. 
Hany Koptové)
23 tis. Kč – oprava čekáren v místní části Hrbov
341 tis. Kč – provizorní úprava místní komunikace ul. Nábřežní
3 tis. Kč – na pořádání volejbalového turnaje s účastí extraligových 
hráčů z celé ČR
2 tis. Kč – na vydání Vlastivědného věstníku moravského na rok 2016

Připravil: Aleš Horký

Kompresní punčochy 
uleví nateklým nohám

V ulici Nad Tratí město poprvé 
osadí LED veřejné osvětlení
Rekonstrukce ulice Nad Tratí pokračuje podle plánu. Oprava kanalizace už je 
hotová a nyní se čeká na to, až zde E.ON opraví zemní elektrické vedení včet-
ně rozvaděčů. Dodavatel, firma Rekostav, nastupuje v těchto dnech, práce by 
měly skončit do měsíce. Následně se přesunou na opravu vedení NN na ulici 
K Novém světu. „Oprava kanalizace skončila dřív, než bylo v plánu. To zna-
mená, že E.ON na tuto opravu ihned nenavázal a práce teď jakoby stojí. Je to 
nepříjemné v tom, že ulice je rozkopaná a zdánlivě se na ní nic neděje. Ovšem 
nemůžeme nijak donutit E.ON, aby začal dřív, než měl v plánu - to je logické, 
i oni mají své kapacity. Ačkoliv, tedy město v této věci nic nezanedbalo, přesto 
prosím obyvatele ulice o shovívavost,“ vysvětlil starosta Radovan Necid.
Jakmile tedy v červnu E.ON zrekonstruuje vedení, nastupuje prvního čer-
vence další dodavatel, firma STRABAG. Ulice dostane nový povrch, nový 
chodník a nové osvětlení. V ulici budou navíc poprvé ve městě použita mo-
derní LED svítidla. „Toto osvětlení je vhodné do klidnějších ulic města a je o 
poznání úspornější,“ řekl Necid. Další ulicí, která dostane LED osvětlení, je 
ulice K Novému světu. Zde rovněž proběhne další oprava, kterou E.ON vy-
užije k tomu, aby stávající elektrické vedení po sloupech také uložil do země. 
Jejich subdodavatel, tedy firma Rekostav, následně opraví chodník a veřejné 
osvětlení. Městská rada na svém minulém zasedání zde přidala z rozpočtu 
192 tisíc korun právě na LED světla. „Ta nebyla v rozpočtu, ovšem jejich osa-
zení znamená do budoucna takovou úsporu za elektřinu, že jsme tu mírně 
vyšší investici schválili,“ uzavřel starosta.                                     -TZ MěÚ VM-

V knihovně měli prosinec

Penny Market chce...

Vedení města se marketu nebrání, ale žádá dodržení podmínek
Starosta Velké Bíteše Milan Vlček pro náš týdeník uvedl, že Bíteš mar-
ket potřebuje, ale požaduje korektní jednání ze strany investora.
„Obchodní dům ve městě neodmítáme, ale žádáme, aby byly dodr-
ženy podmínky města,“ míní Vlček. Ten podle svých slov není příliš 
spokojen se způsobem komunikace ze strany společnosti OC Hrad-
by. „Příliš s námi nekomunikují. Navíc to, co nám předložili, byly již 
tři verze projektu. Naše připomínky však zakomponovat nehodlají,“ 
uvedl starosta a připomněl, že kupříkladu přípojky jsou na pozemcích 
města. Zdůraznil, že vedení supermarket neodmítá, ale má zájem, aby 
ve městě byla vkusná prodejna.                                           Zprac.: Iva Horká
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Je krásné květnové ráno. Vysoký, plavovlasý a modrooký mladý muž si ne-
chává svou asketickou tvář ovívat jarním teplým vánkem.Sedí totiž vedle 
svého řidiče ve svém služebním dvou a půl tunovém otevřeném kabriole-
tu značky Mercedes 320B a řítí se Kirchmayerovou třídou, která jeho vůz 
záhy dovede do ulice V Holešovičkách. Plánuje se jen krátce zastavit ve 
svém úřadě na Hradě. Usměje se při představě, co jej čeká dále. Jistě klidný 
a příjemný let do Berlína za Vůdcem.
Má mu o čem referovat. V Protektorátě je klid, dělnictvo díky jeho politice 
cukru a biče řádně pracuje ve prospěch Říše a zbytek toho zparchantělého, 
zpupného českého národa pěkně zdecimoval… Vůdce jeho zásluhy jistě 
náležitě ocení…
Mladý, vysoký – a  nejen svou postavou 190ti centimetrů – nacista ješ-
tě stačí zaregistrovat náhle vzniklou nepřehlednou situaci. Jeho řidič 
SS-Scharführer Johannes Klein se musí v ostré pravotočivé zatáčce vyhýbat 
právě zastavující tramvaji a v protisměru se řítí další tramvaj.
Pak se zornice Reinharda nevěřícně rozšíří. Pár metrů od jeho auta se mih-

ne postava chlapa v baloňáku a náhle… náhle hledí do hlavně automatu. 
Proboha, co to znamená, ještě mu bleskne hlavou… copak si zde, v němec-
kém městě zvaném Prag, může někdo k NĚMU NĚCO takového vůbec 
dovolit???!!! Halt, sofort halten! Zastavit, okamžitě zastavit! Zařve na svého 
řidiče! Ten, zvyklý poslouchat rozkazy, ihned poslechne.
Reinhard Tristan Eugen Heydrich, SS-Obergruppenführer a generál poli-
cie, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a Bezpečnostní služby 
(SD), zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava, třetí muž 
Třetí říše, si právě tímto výkřikem podepisuje ortel smrti.
Jan Kubiš, rodák z Dolních Vilémovic u Třebíče, jinak rotmistr 1. pěšího 
praporu čsl. smíšené brigády v Anglii, jinak člen paradesantu Anthropoid, 
vysazeném na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava jedné prosincové 
noci léta páně 1941, má tak dostatek času splnit svůj vojenský a vlastenec-
ký úkol. Poté, co selhal anglický samopal značky Sten-Gun MK FF 209 
jeho přítele Slováka Gabčíka a co ten jím vztekle mrštil na zem, hmatem 
profesionála cvičeného k destrukcím odjistí na své bombě ukryté v kožené 

aktovce roznětku a vysokým obloukem ji hází za vozem pana Zastupující-
ho říšského protektora. Obrovská detonace. Plášť pana generála jako pták 
zasažený v letu pomalu klesá na dráty tramvajového vedení. Je 27. května 
1942, 10 hodin 35 minut, a právě byl spáchán jeden z nejdramatičtějších 
a nejúspěšnějších atentátů moderní historie. Je 27. květen 1942 a Heydri-
chovi ještě zbývá 8 dnů života na nemocničním lůžku. Kubišovi a Gabčí-
kovi začíná odpočet posledních 22 dnů života psanců. Obyvatelé Lidic také 
ještě nic netuší, ale i jejich dny jsou sečteny a obyvatelům Ležáků také již 
smrt klepe na dveře. Protektorát má ještě před sebou tři roky šedé existence 
v rámci Velkoněmecké říše a umírá až s jejím pádem – 8. května 1945…
A Dolní Vilémovice teprve dlouho po výbuchu v kobyliské zatáčce mohou 
důstojně uctít svého hrdinu!
Vážení čtenáři Medřičských listů. Zajeďte se tam podívat – nemáte to z na-
šeho města daleko! A vzdejte hold hrdinovi, který v pouhých 29 letech šel 
do akce, o které věděl, že je prakticky s jistotou jeho akcí poslední… asi měl 
zač, pro co a pro koho umírat…                                                       Připravil:-jk-

Dne 27. 5. 1942 byl spáchán jeden z nejdramatičtějších atentátů moderní historie

Kdo  dosud nenavštívil kapli sv. 
Antonína  Paduánského v  Černé, 
výjimečné dílo architektů Ladi-
slava Kuby a  Tomá še Pilaře, má 
v červnu nevšední možnost! Nejen, 
že na  vlastní oči spa tří stavbu, jež 
se pyšní nominací na „Cenu EU 
za  současnou archi tekturu – Mies 
van der Rohe Award 2007“, ale 
může navští vit i dva speciální večery, 
které se uskuteční u příležitosti oslav 
10.výročí otevření neobyčejné stavby 
– 3. 6. v 19.00 insce naci praž ského 
Divadla Viola Příběhy ze Starého 
zákona  s Barborou Munzarovou 
a Josefem Somrem a 14. 6. ve 20.00 
koncert zpěvačky Jitky Šuranské 
s kapelou. (Více str. 5.) 

Vstupenky lze rezervovat na e-mailu 
vitezslav.plocek@seznam.cz nebo 

na tel. čísle +420 603 827 909.
Připravila: Ilona Smejkalová

Kaple sv. Antonína v Černé slaví 10 let

Zpívání pod vodou, cesta kolem světa i  do historie za Johankou 
z Arku. To vše nabídl večerní koncert sborů Sluníčko, Slunko a Har-
monie ve středu 25. května v Jupiter clubu. Program divákům přinesl 
jak vtipné melodie a texty Jaromíra Nohavici či Jiřího Suchého a Šli-
tra, tak složité sborové zpěvy Harmonie ztvárněné bez hudebního 
doprovodu.
Hned v úvodu koncertu vzala nejmenší Sluníčka diváky na cestu ko-
lem světa. Veselé melodie  i jejich hravé podání sklidilo bouřlivý po-

tlesk přítomných rodičů. Kromě něj dostali malí zpěváci také sladkou 
odměnu. „Vidím, že se někteří do muffinů pouštějí ještě přímo na 
jevišti,“ smála se Věra Havlišová, která soubor Sluníčko vede.
„Dnes možná vypadáme, že nás to baví méně než obvykle, ale opak 
je pravdou. Takto náročné skladby vyžadují soustředěné obličeje, ale 
když se nám podaří, máme z  toho o  to větší radost,“ vysvětlovala 
během vystoupení Harmonie Olga Ubrová, která středečním kon-
certem současně oslavila svoje narozeniny. Strhující sborové písně 

zpívané především acapella následně rozproudil veselý příchod sbo-
ru Slunko, který kromě lidových a moderních písniček zazpíval také 
jednu romskou, doplněnou spontánním tancem zpěváků.
Závěr vystoupení patřil opět Harmonii. Ukázkou z muzikálu Johanka 
z Arku lákal sbor všechny přítomné na své další vystoupení, které se 
uskuteční v sobotu 4. června ve 20 hodin na vnitřním nádvoří zámku 
v rámci Evropského festivalu filozofie.

Text a foto: Kateřina Karmazínová

Velkomeziříčské sbory pobavily zpěvem i dramatickým vystoupením

Voda – nekonečný síly zdroj
Toho si byl vědom již slavný a mocný panovník Karel IV., který jako první čes-
ký osvícený panovník měl na paměti blaho českého národa,  a tak v roce 1356 
zahrnul tuto myšlenku do tehdy moderního poselství: „Všem stavům i městům 
nařízení dávám pilně stavět rybníky, jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb, 
dále pak aby půda co nejvíce využita byla, zejména aby voda z bahnisek a mo-
čálů v nich se mohla voda shromažďovati za účinku slunce a teplých větrů od-
pařovati a jako vodní pára blahodárně působiti na okolní rostlinstvo. Mimoto 
má rybník ještě úkol v dobách rozlití vod trvalými dešti, nebo táním sněhu 
velkou část vody zadržeti a tím náhlým povodním v krajinách níže položených 
zabrániti.“ 
Pochvalně se musím k tomuto nařízení vyjádřit, má trvalou platnost a že i po 
650 letech je nám poučením, neb souvisí s rozvojem zemědělství a tím i lepší 
úrovni života na našem venkově včetně životního prostředí. V tom je velká 
prozíravost osvíceného panovníka Karla IV.
Na Velkomeziříčsku se objevují první rybníky již ve druhé polovině 14. sto-
letí, v roce 1353 je uváděn rybník v Heřmanicích, 1364 v Níhově u Osové 
Bítýšky, 1365 v Osové a v Radslavicích, 1370 v Mostištích 5 rybníků, 1390 
v Tasově a Bojanově, 1412 v Oslavičce a 1447 v Oslavici. U dvora v Jakubo-
vicích bývaly 4 rybníky: Vrchní, Prostřední, Dolní a Malý pustý v lese. O vel-
kém sklenském rybníku je prvá písemná zmínka roku 1510. Celkem tou 
dobou (14. a 15. století) tu bylo 17 rybníků, což není tak málo. Z uvedeného 

je zřejmé, že Velkomeziříčsko má v rybníkářství velkou středověkou tradici, 
že nařízení Karla IV. zde mělo velký vliv.
Stavby rybníků v té době nebyly jednoduchou záležitostí. Stavební materiál 
byl kámen, maská – červená hlína a drny vybraných rostlin. Mechanizace 
spočívala v ručním nářadí jako je motyka – krompáč, lopata, kovová i dře-
věná palice a sekyra. Na stavbu hráze muselo být vyhlédnuto též vhodné 
místo s vodním zaměřením. Již v té době to byla práce odborná a nebylo 
možné jí svěřit kde komu. Tak byly vytvořeny odborné skupiny, kterým se 
říkalo rybníkáři. Ti pracovali ve skupinách a putovali z kraje do kraje. Říkalo 
se, že čeští rybníkáři patří k nejlepším v Evropě a že je to zlatá doba české-
ho rybníkářství, která trvá v našem kraji dosud. Obdivuhodné je, že mnohé 
rybníky přežily staletí a dosud plní svoji funkci. K nim přibyly další,  a tak 
se jejich počet zvýšil. Rozšířila i jejich účelnost a využití. Voda z nich se po-
čala používat na pohon různých strojů hlavně v mlýnech, hamrech, pilách, 
železárnách a jiných zařízeních. Od těch dob se rybníkářství stalo součástí 
našeho všedního života. Pozoruhodné je, že státní statistika nesleduje počet 
rybníků ve státě či jednotlivých regionech. Zatímco kdejaký počítač, televi-
ze, mobil a nevím co všechno je předmětem zájmu statistiky. Proto ani dnes 
nemůžeme říci, kolik máme rybníků na Velkomeziříčsku, odhady jsou však 
ve stovkách. V tomto bylo rybníkářství podceněno. Chceme-li něco ovlivňo-
vat, nebo podporovat, musíme znát jaký je stav věci, a ten určitě není takový, že 
by nemohl být lepší.                                                                   Vladimír Makovský

O čem se dnes diskutuje, to už věděl Karel IV.

Muzikanti letos předali...

Policisté z  Velkého Meziříčí vy-
jížděli v  neděli 29. června večer 
k oznámení o fyzickém napadení 
v  obci na Velkomeziříčsku. Po-
licisté na místě zjistili, že sedm-
atřicetiletá žena po předchozích 
neshodách napadla svoji přítel-
kyni. Ženu měla povalit na zem 
a několikrát ji kopnout. Napadená 
musela vyhledat lékařské ošetření 
v nemocnici. 

Policisté u agresivní ženy proved-
li dechovou zkoušku na alkohol, 
při které jí naměřili v dechu 2,93 
promile alkoholu. Vzhledem 
k  důvodné obavě, že bude ve 
svém jednání pokračovat, ji za-
jistili a převezli na protialkoholní 
záchytnou stanici. Případ zado-
kumentovali a šetří ho pro pode-
zření ze spáchání přestupku proti 
občanskému soužití.             -POL-

Žena napadla přítelkyni

«« Zpěváci Sebastian 
(a Lipo) oslovili mladé 
lidi. Patejdl (nahoře) 
střední generaci. -red-
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KOUPÍM
* Na TERRA-VARI rotavátor 
s převodovkou. Tel.: 736 658 020.
* Koupím tyto vysouvací nože 

i  poškozené a  součástky k  nim, 
dále koupím vojenské věci z bývalé 
BEKOVKY např. 12dírkové kana-

dy, okované boty, skládací příbory, 
chlebníky batohy, oranžové ba-
kelitové dózy, brýle, kukly a ušan-

ky, masky, tropické klobouky, polní 
lahve, helmy, celty, maskované 
vaťáky, blůzy a  košile modré, pís-

kové a zelené barvy, hliníkové ná-
doby na vodu, ešusy, letecké bundy 
kalhoty kombinézy s  kožichem, 
zipy značky ZIPP, RAPID, ELITE, 

rukavice, pásky přezky, muniční 
bedýnky plechové dřevěné, ná-
šivky, zbytky z techniky jako pásy, 
kola, tachometry a přístroje, opti-
ky, náboje a  nábojnice, nabídnete 
cokoliv i  silně poškozené. Děkuji 
za nabídky. Tel. 732 400 672, mail: 
radek.teply101@seznam.cz
* Hutní masivní sklo různých 
barev a  tvarů od  roku 1900–1990 
(vázy, mísy, tácy, podnosy, pohá-
ry, svícny, lampy) a  jiné zajímavé 
druhy skla i  vícebarevné nebo 
čiré kombinované s  porcelánem 
nebo kovem, broušené sklo pouze 
do roku 1960. Koupím i celé kom-
plety karafy a podobně. Slušné jed-
nání platba výhradně v  hotovosti. 
Telefonní kontakt: 737  789  008.
* Staré obrazy různých motivů 
(krajiny, portréty, akty, abstrakce, 
zvířecí i  mořské motivy) a  jiné, 
i  poškozené, koupím i  jiné deko-
rační věci starožitného charakteru, 
například hodiny, hudební nástroje, 
porcelán, hutní sklo, pohledy, so-
chy. Pro zařízení stylového penzio-
nu. Rychlé a solidní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 704 787 323.
* Byt 3+1, 2+1, 1+1 nebo RD 
ve Velkém Meziříčí, platím hotově. 
Tel.: 731 457 371.

SEZNÁMENÍ
* Hledám kamarádku nebo kama-
ráda k seznámení. Tel.: 704 445 537.
* Pohledný blonďák, modrooký 
muž 24 let, slušný, pracovitý, zajiště-
ný, hledá pohlednou slušnou dívku 
19–28 let pro společnou cestu živo-
tem. Tel.: 739 902 486.

PRODÁM
* Klec na prase. Cena 5 000 Kč. 
Tel.: 702 706 226
* Hnědou kozičku, bezrohou, 
k  chovu. Stáří 2 měsíce. Odběr 
možný ihned. Tel.: 732 237 312 po 
17. hodině.
* El. bojler, 80 l, plně funkční. 
300 Kč. Tel.: 724 879 690.
* Jádra vlašských ořechů. Velké 
Meziříčí. Tel. 732 408 515.
* Domácí bílé hrdličky. Telefon: 
799 500 116.
* Truhlářské stroje – 3 kusy. Tele-
fon: 604 171 964.
* Zahradu v lokalitě Rakůvky, 
1030 m2. Elektřina, voda. Cena do-
hodou. Tel.: 731 457 371.
* Chatu u obce Zahrádka, 7  km 
od Náměště n. Oslavou. Elekt-
řina, voda. Cena dohodou. Tel.: 
605 054 470.
* Zahradu na Fajtově kopci ve 
VM, 600 m², klidná část. Elektrika, 
voda. Tel.: 605 054 470.
* Dvougenerační rodinný dům 
6+1 v Rudíkově. Klidná část. Celko-
vá rozloha 731 m². Tel.: 731 457 371.
* Rodinný dům v  centru VM, 
5+1, v původním stavu, podlahová 
plocha 490  m², pozemek 868  m², 
2  parkovací místa. Nutná rekon-
strukce (oprava v  r. 2000). Tel.: 
731 457 371.
* Byt 2+1 ve Velkém Meziří-
čí. Cena 1.090.000  Kč. Telefon: 
605 05 44 70.

PRONÁJMY
* Dlouhodobě pronajmu garáž 
na ulici Generála Jaroše ve Vel-
kém Meziříčí. Tel.: 731 313 225.
* Pronajmu zahradu s chatkou 
na Fajtově kopci – směrem k části 
V Potokách, cca 400 m2, elektřina 
230 V. Mobil: 736 245 322.

VYKOUPÍME AUTO v  ja-
kémkoliv stavu i  bez STK, 
cena do 30.000 Kč nebo 
dohodou. Prozvoňte, zavo-
láme, i  SMS – 720 565 756.

InzerceVzpomínáme

* Prodám stavební pozemek 
ve Velkém Meziříčí, 1500  m². 
Kompletní sítě. Cena dohodou. 
Tel.: 731 457 371.

PŮJČKY
před výplatou

do 5000 Kč.
Bez registru.

Tel.: 731 457 371.

Zubní pohotovost
4. 6. 2016 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sáz.
5. 6. 2016 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sáz.
11. 6. 2016 MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, V. Bíteš
12. 6. 2016 MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš

V pátek 13. 5. se ve Velkém Me-
ziříčí (v blízkosti modré školy) 
ztratil morouhatý vykastrovaný 
kocour. Kolem krku má červe-
ný obojek, je velmi krotký a sly-
ší na jméno Vendelín. Prosím 
o  jakoukoliv zprávu. Děkuji, tel. 
604 940 795, n.malcova@tiscali.cz

Pronájem chaty
Vhodná pro rekreaci 

i pro řemeslníky
Nachází se 5 km

od Velkého Meziříčí
V případě zájmu volejte

775 334 882
www.chatasz.webnode.cz

Osud nám nevrátí,
co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal.
Díky za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

Dne 26. května 2016 
jsme vzpomněli 8. výročí 
úmrtí a dne 30. května 

2016 by se dožil 74 let náš drahý manžel, tatínek, dě-
deček, pan

Josef Urban ze Stránecké Zhoře.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Dne 8. května 2016 uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Alois Bradáč.

Dne 20. června 2016 to bude 8 roků, kdy nás opustila 
naše maminka, babička a prababička, paní

Marie Bradáčová.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Za tichou vzpomínku děkujeme všem.

Svaz českých fi latelistů,
Zväz slovenských fi latelistov

a Klub fi latelistů
Žďár nad Sázavou pořádají

Dům kultury Žďár nad Sáz.
3. a 4. 6. od 9 do 18.00

a 5. 6. od 9 do13.00.
Celostátní setkání sběratelů 

poštovních známek bude
v so 4. a v ne 5. 6. dopoledne.
Na výstavě budou vystaveny 

i exponáty sběratelů
z Velkého Meziříčí.

Už 20 let není mezi námi 
naše milá a starostlivá 
maminka a babička, paní

Květa
Plachetská.

Odešla nám neočekávaně 
ještě plná energie a plánů.

Ale: Maminky neumírají, 
maminky jenom usínají, 
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Vzpomeňte, prosím, s námi.

Dana, Alena a Jiří s rodinami.

Oznamujeme občanům přerušení 
dodávky el. energie 10. 6. 2016 
7.15 – 15.00 hodin v Křižanově, síd-
liště U Školy čp. 466, 467, 468, 469.
15. 6. 2016 od 7.30 do 16 hodin 
bude vypnuta elektrická energie 
v oblasti – Masarykovo nám., Budín, 
část Benešova náměstí od ul. Mezi-
říčské po ul. Ořechovskou, ul. Me-
ziříčská po ul. Dlouhou, restaurace  
a krejčovství na Benešově náměstí

KULTURNÍ LÉTO 
ve VM 2016

Sledujte web:
www.velkemezirici.cz



strana 5 medřičské listy | číslo 22 | 1. června 2016

Akce v Bíteši
Sobota dne 4. června 2016 v 8.00 hodin
„O BÍTEŠSKÝ KOLÁČ“ – závody moderní gymnastiky (Liga Kraje 
Vysočina) Sportovní hala TJ Spartak, Tyršova
Úterý 14. června 2016 v 9.00 hodin
„PRÁZDNINY S KARKULKOU“
Sportovní pásmo moderní gymnastiky. Kulturní dům, Vlkovská 482, 

▶ Hudební obor – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin)
▶ Výtvarný obor – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin)
▶ Literárně – dramatický obor – 3. 6. 2016 (13.30 – 15.00 hodin)

 – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin)▶ Hudební obor▶ Hudební obor▶ Hudební obor▶ Hudební obor▶ Hudební obor▶ Hudební obor▶ Hudební obor – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin) – do 2. 6. 2016 (14.00 – 17.00 hodin)

Prezentace: 7 – 10 hodin. Místo startu sokolovna Tasov.
Trasy: 10 km, 20 km, 50 km, 100 km a 200 km na kole. (Do 18 let helma!)
Startovné: děti do 15 let – 20 Kč, dospělí – 40 Kč.
V ceně startovného je sladkost pro děti, pro dospělé nápoj – pivo, limo, káva.
Možnost nákupu „vejšlapových“ triček.
Občerstvení je zajištěno přímo na trase i v cíli (oběd – nutné zamluvit ráno).
K dobré pohodě v cíli hraje skupina Meandr.                   www.sokoltasov.cz

TJ Sokol Tasov pořádá

Akce VM a okolí
Do 1. 6. VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Výstavní síň Jupiter clubu Velké Meziříčí, po – čt 8 – 16, pá 8 – 14 hodin
Do 16. 6. NOVODOBÍ OTESÁNCI
Výstavní síň Městské knihovny Velké Meziříčí, otevřeno: po 7.30–
18.00, st 7.30–18.00, čt 7.30–12.30, pá 7.30–18.00 hodin
1. 6. DEN DĚTÍ S KOUZELNICKOU SHOW
Dóza, Komenského 10/, VM, 13 – 17 h. Od 17 h, http://www.dozavm.cz
3. – 12. 6. EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE – 10. ročník – SVO-
BODA A NÁSILÍ

VGS Velké Mezirící
Jclub, přízemí, koncert. sál, úterý v 15.30 h h. Změna programu vyhrazena!
7. 6. Luteránské gymnázium – PhDr. Marie Ripperová
14. 6. Zázračná studánka – fi kce nebo realita – Mgr. Ivana Vaňková

Kino Jupiter
1. 6. v 18 hodin, 12. 6. v 16 hodin
Želvy Ninja 2
Vstupné: 120 Kč, 112 minut, mlá-
deži přístupný. 
2. 6. v 16 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZR-
CADLEM 
Vstupné: 130 Kč, 113 minut, mlá-
deži přístupný.
9. 6. v 18 hodin, 11. 6. v 19.30 hodin
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Vstupné: 130 Kč, 123 minut, pří-
stupný od 12 let.

15. 6. v 18 hodin
KNIHA DŽUNGLÍ
Vstupné: 100 Kč, 105 minut, ml. příst.
16. 6. v 19.30 hodin
DĚDA
K rá zovité mu Valaš ské mu dě do-
vi př ijí ž dě jí  na prá zdniny vnou-
č ci z  Prahy… Vstupné: 100 Kč, 
90 minut, mládeži přístupný.
17. 6. v 19.30 hodin
X-MEN: APOKALYPSA
Vstupné: 110 Kč, 143 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

Program :
2. 6. FLORISTICKÁ SHOW PROTIKLADY Velký sál Jupiter clubu, 18.00
3. 6. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – SVOBODA A NÁSILÍ Vel. sál JC, 17.00
 FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ RADIMA SVOBODY Kinosál JC, 21.00
4. 6. SVOBODA A NÁBOŽENSTVÍ Kinosál JC, 15.00
 NÁSILÍM KE SVOBODĚ A K NOVÉMU DRUHU KAPITALIS-

MU (UMĚLECKÉ AVANTGARDY 20. STOLETÍ) Zámek, 18.00
 VÝSTAVA OBRAZŮ VĚČNÉ LÉTO 1914 Zámek, výstavní síň
 MUZIKÁL JOHANKA Z ARKU Nádvoří zámku, 20.15
5. 6. PRCHAVÁ SETKÁNÍ, VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFŮ 

PŘÍRODY Jupiter club, výstavní síň, 10.00
 DIVADELNÍ POHÁDKA O  PEJSKOVI A  KOČIČCE Nádvoří 

zámku, 14.30
 SVOBODA A NÁSILÍ V HISTORICKÝCH CIVILIZACÍCH Ki-

nosál JC, 15.00
 DIVADEL. PŘEDSTAVENÍ ROMEO A JULIE Nádvoří zámku, 20.00
6. 6. KRIZÍ K EVROPĚ RYZÍ Jupiter club, velký sál, 17.00
 WALLINGEROVO KVARTETO, KONCERT Zám. jídelna, 19.30
 VĚDA A SVOBODA Jupiter club, velký sál, 20.00
7. 6. LUTERÁNSKÉ GYMNÁZIUM Jupiter club, koncertní sál, 15.30
 IDEE EVROPY Velký sál JC, 17.00
 ZÁBAVNÁ BESEDA ON MÁ JINOU JC, koncertní sál, 20.00
8. 6. SVOBODA, DETERMINISMUS A  ODPOVĚDNOST Jupiter 

club, velký sál, 17.00
 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ. SVĚTSKÁ POKUŠENÍ PÁNA 

Z HEIDEGGERU ANEBO KDO BYL HITLERŮV OTEC? Jupiter 
club, malá scéna, 20.00

9. 6. SVOBODA PROJEVU A  POLITICKÁ KOREKTNOST Jupiter 
club, velký sál, 17.00

 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU GYMNÁZIA VELKÉ MEZI-
ŘÍČÍ Jupiter club, koncertní sál, 20.00

10. 6. GLOBÁLNÍ KONFLIKTY (STRATEGIE AV 21) Jupiter club, ki-
nosál, 17.00

 KONCERT WABI DANĚK Zámecké nádvoří, 20.30
11. 6. SLAM POETRY Jupiter club, koncertní sál, 18.30
 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ JEPPE Z VRŠKU JC, velký sál, 20.30
12. 6. ČERNOŠSKÉ SPIRITUÁLY – TAJNÝ JAZYK PODZEMNÍ ŽE-

LEZNICE Husův dům, 10.15
 KONCERT SKUPINY GENEZE Zámecké nádvoří, 20.00

http://www.festivalfi losofi e.cz/program
4. 6. MĚŘÍNSKÁ PADESÁTKA
Web: http://www.cussportujsnami.cz/events/merinskapadesatka/
4. 6. VÝLET ZA MLÁĎATY
Ve 14 h sraz u hájenky před Jabloňovem, přihlášky zm@velkemezirici.cz
http://www.velkemezirici.cz
5. 6. POUŤ VE SKLENÉM NAD OSLAVOU
7. 6. ON MÁ JINOU, ZÁBAVNÁ BESEDA
Ve 20 hodin, koncertní sál Jupiter clubu
12. 6. POUŤ V RADENICÍCH

 
 

 

 
Nuda u nás nemá místo :-)!  

 
Informace najdete na: www.sum-merin.cz www.facebook.com/SkolaUmeniVMerine 

Škola umění v Měříně pořádá

Tábor ŠUMění 2016
Hartvíkovice
10. – 16. 7. 2016
www.sum-merin.cz

PRCHAVÁ

SETKÁNÍ
5.–30. červen 2016 

VÝSTAVA FOTOGRAFŮ PŘÍRODY
Antonín Havlát
František Říha
Antonín Říha
Petr Štola

Vernisáž 5. 6. v 10.00
hraje country kapela Stetson

Výstavní síň Jupiter clubu Velké Meziříčí

www.festivalfilosofie.cz

Výstava fotografů přírody

Prchavá setkání
5. – 30. června 2016
Vystavují:
Antonín Havlát,
František Říha,
Antonín Říha,
Petr Štola
Výstavní síň Jupiter clubu Velké 
Meziříčí. Vstup zdarma.
Kulturní akce v rámci 10. roční-
ku Evropského festivalu fi lozo-
fi e SVOBODA A NÁSILÍ

Dětský den
s myslivci
4. ročník
Neděle 12. června ve 13 hodin
na fotbalovém hřišti 
v Olší nad Oslavou.

Traktoršou a selské trhy
Šeborov
Sobota 18. června ve 13 hodin
Info: P. Uchytil, tel. 775 391 909
e-mail paveluchytil@seznam.cz
Výtěžek ze vstupného bude věnován
na dobročinné účely

Výstava
panenek
v Bobrové
Otevřeno každou neděli
od 5. června do 25. září
od 14 do 17 hodin
v budově staré školy vedle kos-
tela
www.retro-panenky.webnode.
cz/

Den otevřené zahrady

ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
středa 8. června od 9 do 16 hodin

Krásné tři v pohodě
Výstavní síň Klubu kultury Velká Bíteš
Zahájení ve středu 15. června v 16 h
Otevřeno do 26. června v prac. dny
8 – 11.30, 12.30 – do 15.30 h

Bítešská noc 
kostelů
kostel sv. Jana Křtitele
Pátek 3. června
od 16.30 hodin program pro děti
od 18.00 hodin mše svatá
od 18.45 hodin večerní pásmo

18.45, 19.45, 20,45
prohlídka věží

Pondělí 6. 6. 2016, jídelna, zámek Velké Meziříčí, 19.30 hodin
WALLINGEROVO KVARTETO
Koncert v rámci Evropského festivalu fi lozofi e. Pavel Wallinger / 1. housle, 
Jan Vašta / 2. housle, Miroslav Kovář / viola, Jan Škrdlík / violoncello.
Program: František Xaver Richter: Smyčcový kvartet č. 1 C dur op. 5/1, Iva-
na Loudová: Hukvaldská suita pro smyčcové kvarteto (věnováno památce 
Leoše Janáčka, 1974), Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 9 C dur 
op. 59/3. Na zámku ve Velkém Meziříčí zazní skladby tří století: F. X. Rich-
ter v 18. století zkomponoval historicky první smyčcový kvartet; 19. století 
dokumentuje třetí z Ruských kvartetů, jímž Beethoven pohoršil oddané 
vídeňské publikum; 20. století je zastoupeno dílem Ivany Loudové, která 
zpracovala svůj zážitek z Janáčkových rodných Hukvald v půvabné kvar-
tetní skladbě.
Úterý 21. 6. 19.30 hodin, Jupiter club VM
MAGDALENA KOŽENÁ /Mezzosoprán
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

Concentus Moraviae 2016

Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše
Program Noci kostelů 10. června 2016
17.00 – 17.40 Mše svatá
18.00 – 23.20 Představení, prohlídka kostela
18.00 – 18.30 Ze života Elišky Přemyslovny a svaté Anežky

scénky ze života Elišky Přemyslovny a  svaté Anežky 
předvedou děti ze ZŠ v Lavičkách

18.30 – 19.00 přednáška o historii 
19.00 – 19.45 koncert Harmonie

koncert žáků 7. – 9. tříd ZŠ a studentů středních škol. 
Harmonii vede Andrea Svobodová, Olga Ubrová

20.0 – 21.00 chvály a slovo k zamyšlení
hrát a zpívat bude skupina chval naší farnosti, duchovní 
slovo přednese farář Pavel Šenkyřík

21.00 – 21.45 koncert Pavana
22.00 – 22.45 koncert Karel Plocek, hra na violu. (Zdroj: web farnosti)

varhanní koncert o Víře, Naději a Lásce
aneb
Královský nástroj tančí

Neděle 5. června 2016 v 17 hodin,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netíně

Účinkují: Jaroslav Tůma – varhany
a Adéla Srncová – taneční improvizace
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Duchovní slovo:

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Okénko pro 
rodice

Naši opeřenci: vrabci
V  sobotu 21. května pokračoval se-
riál výletních akcí hostů pivnice Na 
Lipnici a  jejich rodinných příslušní-
ků dalším, a  to v pořadí už šestým 
dílem. Po hasičce a  Fajtově kopci, 
Pozďatíně a Studenci, Postřižinském 
pivovaru a Dalešické přehradě, Hol-
labrunnu a poté i Budišově se tento-
kráte stal cílem cesty Veľký Meder, 
totiž konkrétně tamější termálky 
a  rozličné přidružené atrakce. Na 
ranním srazu se u autobusu sešlo cel-
kem 42 osob, a to včetně dětí. Zájezd 
byl nádherný na počasí – no a nároč-
ný na slivovici a na rum. Účastníci se 
v bazénech a na toboganech vyřádili 
opravdu dosytosti, i pivo a zmrzlina 
jim velmi chutnaly, pročež spokojenost byla opravdu maximální. Za zorga-
nizování celého podniku a za pohoštění náleží poděkování Lence Markové 
a Martinu Bezděkovi, za bezpečnou a pohodovou cestu pak řidiči Romanu
Škopíkovi z firmy ZDAR Velké Meziříčí. Tak kampak příště?                    -vp-                                                                                    

Zájezd lipničáků tentokrát 
směřoval na Slovensko

St 1. 6. Památka sv. Justina, mu-
čedníka 7  h Mše sv.: Za  Růženu 
Zahálkovu a  její rodiče. 10  h Mše 
sv. v  DPS. 17  h Mše sv. Hrbov. 
Čt 2. 6. 7 h Mše sv.: Za † rodiče Ma-
rii a Františka Krumlovy. 18 h Mše 
sv. Lavičky. 18 h Mše sv.: Na podě-
kování 70 let života a za zemřelého 
manžela, tři bratry a  rodiče Von-
dráčkovy. Pá 3. 6. Slavnost Nej-
světějšího Srdce Ježíšova 1.  pátek 
v  měsíci / celodenní a  celonoční 
adorace 7 h Mše sv.: Na poděkování 
Pánu Bohu. 8 h Mše sv.: Za rodiče 
Švejdovy a  děti. 13.30  h Domov 
pro  seniory. 14  h – 16  h svátost 
smíření. 17 h Mše sv.: Za † rodiče 
Chlubnovy, bratra, švagra a  celou 

rodinu. 19 h – 21 h svátost smíře-
ní. So 4. 6. Památka Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie. 7 h Mše 
sv.: Na  poděkování Pánu Bohu 
za  přijatá dobrodiní s  prosbou 
o Boží Pomoc a ochranu pro celou 
rodinu. 18  h Mše sv.: Za  farníky. 
Ne 5.  6. 10.  neděle v  mezidobí. 
7.30  h Mše sv.: Za  rodiče Bartuš-
kovy, syna  a  vnučku a  za  rodiče 
Novotných a  syna, Boží ochranu 
a duše v očistci. 9 h Mše sv.: Za ro-
diče Dohnalovy, dvě sestry, vnučku 
Pavlínku, rodiče Holánovy, tři brat-
ry, za švagra Františka Klímu a jeho 
dceru Aničku. 10.30  h Mše sv. 
pro rodiny s dětmi: Za živou a † ro-
dinu Komínkovu a  duše v  očistci. 

18 h Mše sv.: Za živou a † rodinu 
Kosourovu a  Balákovu s  prosbou 
o  dary Ducha svatého pro  celou 
přízeň a duše v očistci.
Farní oznámení • Ve čt 2. 6. bude 
návštěva nemocných. • V so 4. 6. je 
I. sobota v  Netíně. Autobus poje-
de v 17 h hodin od fary ve Velkém 
Meziříčí. • Na vývěsce je k dispozici 
výkaz o hospodaření farnosti v roce 
2015.
Kalendář plánovaných akcí ve far-
nosti • 10. 6. Noc kostelů • 19. 6. let-
ní pouť v kostele sv. Mikuláše • 26. 6. 
farní den • 17. 9. děkanátní pouť ke 
svaté bráně do Kostelního Vydří.
Ohlášky pro Bory a okolí
Pá 3. 6. Slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova / 1 pátek v měsíci. 
Dolní Bory 18  h Mše sv.: Za  Ja-
roslava Bublána, rodiče, bratra 
a  rodinu Chalupovu. Horní Bory 
19  h celonoční adorace s  výsta-
vem Nejsvětější svátosti oltářní. 
So 4. 6. Adorační den ve farnosti. 
Horní Bory 8 h Mše sv.: Za † Vác-
lava Kotíka a  rodiče Lázničkovy. 
Neděle 5. 6. 10. neděle v mezidobí. 
Horní Bory 9.45 h Mše sv.: Za Jo-
sefa a Žofii Havlíčkovy a dceru Ma-
rii. Sklené nad Oslavou 11 h pout-
ní mše svatá.
Farní oznámení • V pá 3. 6. bude 
návštěva nemocných. • V so 4. 6. je 
I. sobota v Netíně. Autobus pojede 
v 16.40 h z Borů.           Josef Drlíček

V  sobotu 21. května 2016 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v  Čikově 
120. výročí svého založení. Ve zbrojnici si mohli návštěvníci prohlédnout 
obsáhlou výstavu historických i  novodobých fotografií a  řadu vítězných 
trofejí. K vidění byl opis stanov z 15. března 1896. Oslavy započaly hodi-
nu po obědě slavnostním nástupem zúčastněných sborů v areálu hasičské 
zbrojnice. Zahájení se ujal starosta obce pan Jan Požár a přivítal hosty a to 
starostu okrsku Jinošov Josefa Borůvku, velitele okrsku Ludvíka Rouše 
a čikovského rodáka mjr. Petra Krátkého z HZS Třebíč. Ve svém projevu 
vyzdvihnul úspěchy soutěžního družstva a  poděkoval všem členům za 
vykonanou práci. Historii hasičstva a sboru připomněl Ondřej Lukeš. Po 
minutě ticha k uctění památky zemřelých členů, okrskový starosta Josef 
Borůvka předal vyznamenání zasloužilým členům za práci ve sboru. Udě-
lovaly se čestná uznání a záslužné medaile. Věrnostní ocenění obdrží čle-
nové při výroční valné hromadě. Nejvyšší, a to za 60 let aktivní činnosti, 
obdrží František Komínek. Završením oficiálního programu bylo odhalení 
pamětní desky k 120 výročí založení sboru, které provedli nejstarší členové 

sboru František Komínek a Karel Pokorný. To se již začal řadit průvod v čele 
s praporečníky, do kroku hrála dechová hudba Doubravěnka, dále zástup 
zúčastněnými hasičskými sbory v současných i dobových stejnokrojích ná-
sledovaný kolonou vozidel hasičských sborů z okolí. Na návsi u památníku 
obětem obou světových válek proběhl pietní akt položení věnce k uctění 
památky padlých. Po státní hymně se vydal hasičský průvod obcí do spor-
tovního areálu, kde se uskutečnila soutěž hasičských sborů v  požárním 
útoku. Pro návštěvníky byla připra-
vena výstava současné i  historické 
techniky, zábavné atrakce pro děti. 
Ukázku historického hašení před-
vedl SDH Osová Bítýška s koňskou 
stříkačkou R. A.  Smekal a  SDH 
Nová Ves s automobilovou stříkač-
kou Isotta Frachini.

Text a foto: David Dvořáček

Čikovští hasiči oslavili 120 let, součástí oslav bylo odhalení pamětní desky

Vrabce zná asi každý. 
Patří k  nejrozšířenějším 
ptákům na  světě. Za  to 
vděčí především španěl-
ským a britským koloni-
zátorům, kterým vrabčí 
čimčarání natolik při-
pomínalo domov, že ho 
vysazovali v  dobytých 
územích. Vrabec domá-
cí (Passer domesticus) 
je stále běžným druhem, ale jeho počty se za posledních 30 let, hlavně ve 
městech, značně snížily a vrabců stále ubývá. Příčin je mnoho, k význam-
ným patří úbytek chovů drůbeže, změny osevních postupů a jedovaté látky 
používané na ošetřování porostů proti plevelům a škůdcům. Vrabci domácí 
žijí v blízkosti člověka, hnízdí pod střechou a na podobných místech. Živí 
se různými semeny, především semeny polních plevelů. Ale mláďata krmí 
výhradně hmyzem, proto jsou na jaře velmi užiteční na polích a zahradách. 
Kromě známého vrabce domácího je v České republice běžný i o něco menší 
vrabec polní (Passer montanus). Od vrabce domácího se liší rezavým teme-
nem hlavy (vrabec domácí ho má šedé) a bílými tvářemi s černou skvrnou 
uprostřed. Vrabců domácích neubylo tak výrazně jako vrabců polních. Stej-
ně jako vrabci domácí se vrabci polní živí různými semeny, ale mláďata také 
krmí pouze hmyzem. Hnízdění vrabce polního třeba přímo na vaší zahradě 
můžete jednoduše podpořit vyvěšováním budek, které s oblibou osídluje.     
Text a foto: Ondřej Pelánek, vítěz Wildlife photographer of the year 2015

Jak jsem slíbil minule, dnes si povíme o principech realimentace, čili obno-
vení výživy, při akutní gastroenteritidě (AG). Tato doporučení jsou převza-
ta z publikace Praktická pediatrie autorů Lebla, Jandy, Pohunky.
Principem realimentace je časná realimentace uměle živených kojenců 
a starších dětí a nepřerušované kojení. K časné realimentaci jsou vhodné 
živiny,které nezatíží střevo. Vhodné – z mnoha praktických důvodů – je za-
hajovat realimentaci již po 4 hodinách výhradního podávání rehydratační-
ho roztoku. Mateřské mléko se podává bez přerušení, tedy i v období akut-
ní dehydratace (odvodnění) malého pacienta. Látky v něm obsažené totiž 
ochraňují střevní sliznici dítěte. Uměle živené kojence realimentujeme, 
čili opětně vyživujeme, stejnými mléčnými preparáty pro kojence na bázi 
kravského mléka, kterými byli živeni před onemocněním. Mléka podává-
me v plné koncentraci. Vyhodná je jejich příprava do rýžového odvaru.
U starších dětí v realimentaci vynecháváme stravu s vysokým obsahem di-
sacharidů a tuků. Vhodná je mixovaná strava z brambor, rýže a kukuřice. 
Jsou doporučena jablečná, mrkvová a banánová pyré. Dále se doporučuje 
kuřecí maso, suchary a starší pečivo. Přehledně tedy platí: realimentaci 
zahajujeme po 4 hodinách rehydratace, zavodňování.
Kojené děti realimentujeme mateřským mlékem + orálním hydratačním 
roztokem (ORS) v dávce 10 ml (kg) na každou stolici. Nekojené děti do 
1 roku života: původním mlékem na bazi kravského mléka + ORS 10 
ml/kg/na každou stolici. Starší děti: mixované brambory, rýže, kukuřice, 
jablečné (mrkvové, banánové) pyré, kuřecí maso, suchary, starší pečivo + 
ORS 10 ml/kg/na každou stolici. Další součástí léčby může být podává-
ní diosmectitumu – preparát Smecta, můžeme zvážit podávání probiotik. 
Antibiotická a chemoterapeutická léčba u nekomplikovaných gastroente-
ritid není indikována. Jsou samozřejmě výjimky, například u kojenců do 
4 měsíců věku, to ale posoudí váš ošetřující dětský lékař. Tolik tedy dopo-
ručení ke zvládnutí akutní infekční gastroenteritidy dle publikace Praktic-
ká pediatrie. O tom, jak modifikujeme u nás tato doporučení vzhledem 
k mnohaleté pediatrické praxi, si, vážení rodiče, povíme příště!                 -JK-

Když nám někdo pomůže nebo 
nějak projeví svou náklonnost, 
začneme uvažovat o  tom, jakým 
způsobem se mu odvděčit. To je 
dobrý směr lidského uvažování 
– přemýšlet, jak opětovat přízeň, 
jak projevit vděčnost. Z  člověka 
by se stal strašný tvor, kdyby dru-
hé lidi využíval jen pro své cíle 
a zneužíval jejich dobroty. Takoví 
jsou snad nejhorší – ti, kteří vidí 
v lidech jen hloupý a naivní ma-

teriál, z  kterého je třeba vyždí-
mat, co se dá, a pak odkopnout. 
Jak mohu projevit svou vděčnost 
– to je jedna z důležitých otázek, 
která zakládá lidství. 
Ale čemu, komu jsme vděčni 
za to, že vůbec něco je? Za to, 
že jsme se narodili, že můžeme 
vnímat a  myslet? Čemu, komu 
jsme vděčni za to, že příroda je 
tak skvěle zařízena, že život trvá, 
že můžeme zadarmo přijímat 

všechny ty úžasné dary svými 
smysly a schopnostmi?  Je 
dobře, když nám tato otázka zů-
stává živým apelem, který dráždí 
a  provokuje. Odpověď píšeme 
svým životem. Ve vědomí neza-
sloužené existence se pak od pta-
ní a  přemýšlení navracíme zpět 
k lidem okolo sebe: Naše radost, 
naše důvody k vděčnosti a chvá-
le, všechny ty dobré životní dary, 
které přijímáme, se koncentrují 

do setkání s lidmi, s nimiž se mů-
žeme chovat solidárně a s nimiž 
se můžeme vzájemně potěšovat. 
Tady je nakonec svorník našeho 
úžasu ze života, naší vděčnosti 
i našich životních zápasů: mít ně-
koho blízkého, sdílet se s  lidmi, 
kteří mi nejsou lhostejní, které 
dokážu potěšit a vlévat jim ener-
gii do žil svou nadějí. Vděčně při-
jímat a vděčně dávat, tomu říkám 
víra.

Vděčně přijímat, vděčně dávat

MUDr. Žák zubní – neordinuje do odvolání
MUDr. Nováček psychiatrie – neordinuje do 13. 6. 2016
 (sestra přítomna – injekce, odběry…)
MUDr. Lyashenko 1. 6. neordinuje – ŠKOLENÍ
MUDr. Dvořák 1. 6. a 8. 6.– DOVOLENÁ
MUDr. Vacek 2. 6. – DOVOLENÁ
MUDr. Šurda 3. 6. – DOVOLENÁ
MUDr. Krejčí 3. 6. ordinuje do 11 hodin
MUDr. Nováková 3. 6. – ŠKOLENÍ
MUDr. Šajnar 6. 6. – 18. 6. – DOVOLENÁ
MUDr. Doležal 8. 6. ordinace do 13.30 h, odpoledne závodní prohlídky JOPP

Marek Číhal
Věčné léto 1914
Muzeum Velké Meziříčí
5. června – 3. července 2016
9 – 12, 13 – 17.00 mimo pondělí
Zahájení 4. června v 18 hodin

Boží tělo v Meziříčí

Dětský den ve Lhotkách

Myslivci zasvěcovali děti do tajů přírody. -red-
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VETERÁNSKÁ
LIGA

11. červen 2016 v 10.00 hodin začátek první soutěže
▷ drezura koní st. ,,Z“
▷ parkur pony pro děti do 30 cm,
▷ následují parkurové soutěže od 70 do 110 cm
▷ ukázka skoku mohutnosti
▷ soutěž židličková,
▷ vozatajský parkur – kočáry, ukázka tahu
▷ Barell-race – jízda na rychlost mezi sudy – pro všechny horsemany.
▷ ukázka práce s bičem mistrem ČR
▷ soutěž pro diváky o nelepšího horsemana Stránecké Zhoře
▷ Odpolední posezení a večerní disco párty
Přihlášky do soutěže na tel. 732 277 101, jsgranus@seznam.cz, jez-
decké závody jsou bez licencí, otevřené pro všechny věkové kategorie 
jezdců i různá plemena koní, pro umístěné jsou připraveny hodnotné 
ceny. Rozpis závodů najdete na www.jsgranus.estranky.cz
Všichni jste srdečně zváni

Výsledky 6. hracího dne: semifi -
nálová utkání
Starší páni Velké Meziříčí × 
Křižanov 1 : 8 (0:5)
Branky: Luboš Minařík / Zdeněk 
Studený-5, Roman Tomšík, Petr 
Těšík, Patrik Kraus
Slza Velké Meziříčí × Bohdalec 
2 : 1 (1:1)
Branky: Milan Puzrla, Marek 
Havlík / Stanislav Sklenář.
Střelci: 9 – Zdeněk Studený (K) 
7 – Zdeněk Liška (SP VM) 6-Sta-
nislav Sklenář (B) 4 – Petr Pálka 
(K), 3 – Jaroslav Benda (SlzaVM)
Ve fi nále se utkají Křižanov 
a Slza Velké Meziříčí, o 3. místo 
nastoupí SP Velké Meziříčí proti 
Bohdalci. 
Utkání se hrají na hřišti v Křiža-
nově.                        Alois Nováček

Základní škola a  Praktická ško-
la Velké Meziříčí se již tradičně 
stala pořadatelem jubilejního 50. 
ročníku okresního a  krajského 
kola Atletického čtyřboje žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami ze základních škol. Sou-
těžilo se v běhu na 60 metrů, skoku 
do  dálky, hodu kriketovým míč-
kem a jako poslední disciplínu dív-
ky absolvovaly běh na 800 metrů, 

chlapci běželi 1500 metrů. Závody 
proběhly pod záštitou Ing. Jany Fi-
alové, radní pro oblast školství Kra-
je Vysočina, který poskytl fi nanční 
podporu a je také zřizovatelem naší 
školy.
Okresní kolo proběhlo dne 
18.  května  ve sportovním areálu 
u 3.  základní školy a vedle našich 
žáků se jich zúčastnili sportov-
ci z  Velké Bíteše, Nového Města 

na Moravě a Bystřice nad Pernštej-
nem. Za pěkného počasí závodníci 
dosahovali velmi dobrých výsled-
ků, šest nejlepších (tři chlapci a tři 
dívky) postoupilo do  krajského 
kola. Pro naši školu skončily závo-
dy velkým úspěchem, do  krajské-
ho kola postoupil z prvního místa 
náš žák David Novotný. Druhý 
byl Zdeněk Hicl z  Velké Bíteše 
a  jako třetí postoupil Jan Horváth 
z Nového Města na Moravě. Kate-
gorii dívek vyhrála naše Marcela 
Procházková, do  krajského kola ji 
doprovodila Sofi e Bugošová z Bys-
třice nad Pernštejnem a Miroslava 
Slámová z  Nového Města na  Mo-
ravě.
Krajské kolo, které bylo nominací 
národního fi nále, se uskutečnilo 
25. května  ve stejném sportov-
ním areálu. Přijeli nejlepší spor-
tovci okresů Jihlava, Třebíč, Žďár 
nad  Sázavou, Pelhřimov a  Hum-
polec. Počasí nám již tolik ne-
přálo, přesto byly výsledky opět 
vynikající. Slavnostního zahájení 

se ujal pan Komínek, místosta-
rosta města Velkého Meziříčí, 
který také omluvil pracovně za-
neprázdněnou paní radní Kraje 
Vysočina  Ing. Fialovou. Dalšími 
hosty byl vedoucí odboru škol-
ství města Velké Meziříčí pan Ing. 
Stupka, ředitelé základních škol 
a ředitelka střediska volného času 
DÓZA Ing. Alena Vidláková. Ví-
tězi krajského kola atletického 
čtyřboje a postupujícími do celo-
státního fi nále se za chlapce stali: 
jako první Alexandr Lacko z Tel-
če, druhý David Novotný z Velké-
ho Meziříčí a z  třetího místa Mi-
lan Gábor Kamenice nad  Lipou. 
Za dívky bude náš kraj reprezen-
tovat: Kristýna Knotková z Třebí-
če, Angelika Gáborová z  Jihlavy 
a  Lucie Dreveňáková z  Jihlavy. 
Věříme, že naši zástupci budou 
úspěšně reprezentovat Kraj Vy-
sočina  na  národním fi nále, které 
proběhne ve dnech 15. – 17. červ-
na 2016 v Kladně a podaří se jim 
nejméně obhájit loňský historický 

úspěch,s a to celkové třetí místo ze 
čtrnácti krajů České republiky.
Poděkování za  úspěšně zvládnu-
tou organizaci závodů patří všem 
pracovníkům a  žákům naší školy 
a  také vedení a  zaměstnancům 
Střediska vo lného času DÓZA ve 

Velkém Meziříčí. Dále děkujeme 
za  podporu města Velkého Me-
ziříčí a Technických služeb a také 
sponzorům, kteří poskytli ceny 
pro soutěžící.

Mgr. Michal Koudelík –
ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí

Jubilejní 50. ročník okresního a krajského kola Atletického čtyřboje žáků

Start závodu na 1 500 m chlapci. Foto: M. Koudelík

Na fotografi i Pavla Třísková v akci.

Vítězové čtyřboje. Foto: Mgr. Michal Koudelík

   MALÁ KOPANÁ VELKÉ MEZIŘÍČÍ   MALÁ KOPANÁ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Po dohrávkách základní části 
DRFG Ligy MKVM je na progra-
mu Play Off :
O třetí místo: čtvrtek 2. 6. 18.30
FINÁLE se odehraje ve čtvrtek 
2. 6. od 19.45.
Vítěz fi nále se účastní mistrovství 
republiky v Havlovicích 9. 7.
Následuje Závěrečná v pátek 3. 6. 

od 19 hodin v restauraci Obecník.
Tabulka po dohrání základní 
části:
DRFG liga mužů 2015/2016
Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Attaco 12 8 2 2 49:24 26
2. La Bucañeros 12 7 1 4 44:31 22
3. Botafogo 12 6 2 4 48:44 20
4. Kittydogs United 12 6 0 6 31:43 18

5. Kašpaři VM 12 5 2 5 28:24 17
6. FC Wiegel 12 4 1 7 37:55 13
7. Pobřeží Kocoviny 12 2 0 10 29:45 6
Střelci branek
 Hráč Tým Zápasy Branky
Procházka Daniel FC Wiegel 11 16
Ochrana Miroslav Attaco 11 11
Krčál Daniel Botafogo  8 11

Honza Bílek, www.mkvm.cz

Top boccisté z  celé republiky 
strávili předposlední květnový 
víkend včetně pátku na Mezi-
národním mistrovství České 
republiky v  Praze na Chodově, 
kde krom jednotlivců byla ote-
vřena i  soutěž párů (pro hrá-
če BC 3 – hrající s  asistentem 
a  rampou) a  týmů (hráči BC 1 
a BC2 – sami schopni odhodu). 
Jedinečného turnaje z  mezi-
národní účastí se zúčastnili 4 
boccisté z březejcké TJ. Tři dny 
hráli svůj sport bocciu, stihli 
pouze jednu vycházku na Vyše-
hradě. Nejlépe se umístila Pavla 
Třísková, která si domů odvá-
žela stříbrnou medaili z  týmů 

a v jednotlivcích se umístila na 
4. místě. Z  medaile se radova-
la také Michaela Zdráhalová, 
která v páru s Markem Drahon-
ským z  SKK Brno vybojovala 
také stříbro. Maruška Folvar-
ská a Rosťa Štursa byli pozváni 
na turnaj jako náhradníci do 
soutěže týmů. Poprvé si tak vy-
zkoušeli atmosféru při týmové 
hře a  především Maruška byla 
ve svém týmu rovnocennou 
hráčkou, její míčky opakovaně 
bodovaly. Třídenní turnaj byl 
pro všechny zúčastněné zážitek. 
Děkujeme všem, kteří nám fan-
dí a podporují nás.

-MoD -

Březejčtí hráli mezinárodní 
bocciu v Praze

V neděli 8. 5. 2016 vyrazilo naše mi-
nižactvo ze střediska volného času 
DÓZA na další turnaj Ligy Vyso-
činy, tentokrát do Dolní Cerekve. 
Naše výprava čítala celkem tři chla-
pecká družstva a  dvě dívčí. V  mi-
nižácích se představilo celkem 11 
týmů, v přípravce 8 týmů. Všechna 
utkání se hrála 1×10 minut.
Chlapci Minižáci
VM A – kluci z červeného družstva 
se po prvním slabším utkání ro-
zehráli k  velmi dobrým výkonům 
a i když jsme postrádali dva hráče 
ze základní sestavy, vyhráli jsme 
všechny zápasy. Na turnaji jsme 
snad ani jednou neprohrávali.
Výsledky:
VM A – Havlíčkův Brod D 12:11
Nové Veselí 19:7
Havlíčkův Brod A 10:7
Dolní Cerekev 15:13
Havlíčkův Brod B 16:5
Sestava: Tomáš Kučera – Robin 
Koudela, Benjamin Rosa, Pavel Ko-
touček, Vojtěch Bradáč, Denis Vik, 
Lubomír Izdný.
VM B – borci v modrých dresech 
také odehráli pět zápasů, ale pouze 
dvakrát jsme odcházeli jako vítě-

zové. Do příštího turnaje bychom 
měli zlepšit pohyb, soustředění se 
na hru a zakončení.
Výsledky:
VM B – Havlíčkův Brod E 8:13
Havlíčkův Brod C 15:7
Nové Veselí B 6:11
Žďár n. S. 7:11
Havlíčkův Brod F 15:1
Sestava – Adam Požár, Alan Marek, 
Tobiáš Kieč, Tobias Jakubčo, Petr 
Zezula, Jáchym Onderka, David 
Slabý, Filip Švihálek.
Přípravka:
VM C – kluci z přípravky odehráli 
na turnaji celkem čtyři zápasy s bi-
lancí tří výher a  jedné remízy, ně-
kdy ani lepší herní výkon k výhře 
nestačí…
Výsledky:
VM C – Dolní Cerekev B 11:11
Žďár n. S. B 8:2
VM E 15:4
Havlíčkův Brod G 15:1
Sestava – Martin Dobejval, Adam 
Jaša, Lukáš Trifanov, Ondřej Tri-
fanov, Vít Smejkal, Tomáš Jelínek, 
Jakub Kocourek, Nikolas Jantek
Trenéři: Petr Kaštan, Vlaďka Horá-
ková, Petr Kavka.

Házenkářští minižáci 
v Dolní Cerekvi

Mladší žactvo závodilo v  sobotu 
28. 5. na atletickém stadioně v No-
vém Městě na Moravě. Tentokrát 
byly připraveny disciplíny čtyřboje: 
60 m, skok vysoký, vrh koulí, 150 m 
a štafeta 4 × 60 m.
Úspěšní jsme byli ve skoku vyso-
kém – Eliška Mašterová 136 cm, 
Petr Vokoun 133cm, Zuzana 
Rašovská 130 cm, Sára Pavlidu 
125 cm. Sára Pavlidu (věkem pří-
pravka) si opět vylepšila čas na 
60 m – 8,56 s. Vrh koulí (2 kg) se 
podařil Tereze Liškové – 9,65 m. 
Štafeta 4 × 60 m ve složení Pavli-
du – Puzrlová – Mašterová – Ra-
šovská se celkově umístila na 
3. místě.
Po druhém kole družstev si mlad-

ší žákyně drží druhé místo v Kraji 
Vysočina.
Z celkového pořadí čtyřboje:
6. Sára Pavlidu (2006 b.) 
7. Zuzana Rašovská (1958 b.)
9. Eliška Mašterová (1815 b.)
11. Vendula Puzrlová (1734 b.)
15. Vendula Švihálková (1588 b.)
17. Tereza Lišková (1514 b.)
28. Leona Matyášová (1300 b.)
34. Kateřina Leščenková (1197 b.)
35. Daniela Novotná (1153 b.)
36. Natálie Malcová (1150 b.)
39. Sabina Malcová (1075 b.)
46. Natálie Puff er (814 b.)
Mladší žáci:
6. Petr Vokoun (914 b.)
7. Viktor Sobotka (889 b.)

Martina Nováčková

Atleti mladšího žactva 
závodili v Novém Městě 
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HFK Třebíč – FC VM 2:1 (0:0)
Gól: Dočekal, Chlup – Deméter. 
Rozhodčí: Ogrodnik – Dohnálek, 
Drozdy. Žlutá karta – 2: 3.
Sestava: lnvald – Bouček, Šimá-
ček, Souček, Krejčí – Dolejš, Půža 
(61. Kratochvíl), Šuta, Smejkal, 
Demeter – Simr, na lavičce Vy-
skočil, Chalupa – trenér Smejkal.

Derby se hrálo za velmi pěkného 
fotbalového počasí. Od počátku 
utkání se hrálo opatrně. Domácí 
hráli o záchranu v soutěži a hosté 
o postavení v tabulce.
První šanci si vypracovali domácí, 
kdy musel svým vyběhnutím ln-
vald zneškodnit šanci domácích. 
Pak převzali otěže utkaní hosté, 
kteří si vytvořili několik šancí. 
V 6. minutě se prosadil před vel-
kým vápnem Deméter a pěknou 
křižnou střelou trefi l břevno do-
mácí branky. V  19. minutě opět 
střela Demetera končí nad bran-
kou domácích. V 25. minutě opět 
krásnou střelu Robina likviduje 
brankář Soukup. Ve 26. minutě 
se prosadil po několika kličkách 
ve vápně Dolejš, ale trefuje jen tyč 

domácích a míč se následně odrá-
ží do rukavic brankáře. Ve 27. mi-
nutě PK domácích končí ve zdi 
hostí. Ve 45. minutě další přímý 
kop domácích odhlavičkoval do 
bezpečí Simr.
Druhý poločas začal šťastně pro 
domácí. Paradoxně přímý kop 
rozehrávali hosté, špatně zahráli 
signál a z  rychlého brejku Doče-
kal obešel gólmana hostí lnvalda 
a  proměnil do prázdné branky. 
V 56. minutě PK od domácích 
končí vysoko nad brankou hos-
tí. V  60. minutě udělal ve středu 
hřiště chybu Půža, domácí se 
dostali k  míči a  Chlup střelou 
k  tyči zvýšil skóre na 2:0. V  68. 
minutě po závaru před domácí 
brankou zahrál domácí obránce 

jasně rukou, ale hlavní rozhodčí 
nechává běžet hru dál. V 75. mi-
nutě zahráli nebezpečný RK do-
mácí, ale hlavička končí vysoko 
nad brankou hostí. V 76. minutě 
byl ve velkém vápně faulovaný 
Smejkal a byl nařízený penaltový 
kop pro hosty. Ten bezpečně pro-
měnil Deméter 2:1. V 82. minutě 
poslal šikovnou kolmou přihráv-
ku Smejkal na Simra, ten byl ale 
zblokován a domácí gólman si se 
střelou poradil. V 83. minutě byl 
ve vyložené šanci ve vápně do-
mácích Kratochvíl, ale netrefi l 
branku. V 89. minutě opět stálo 
při domácích štěstí, když Deme-
ter orazítkoval tyčku Soukupovi 
branky. V  91. minutě střelu do-
mácích likviduje brankář lnvald.

Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Zápasy s Třebíčí se pro mě stávají 
černou můrou. Po celý zápas jsme 
byli lepším týmem, ale bohužel 
naše střelecká potence je špatná. 
Sice jsme 2× trefi li tyčku a jeden-

krát břevno, ale na to se nehraje. 
Domácí těžili hlavně z  přímých 
kopů, které jim chystal hlavní roz-
hodčí, i když 2 góly padli po na-
šich hrubkách.“
 -fcvm-, foto: L. Smejkal

Fotbalisté prohráli v derby s Třebíčí. Doplatili na neproměněné šance

V  sobotu 21. května pokračoval 
v Třebíči krajský přebor družstev 
mužů, žen, juniorů, juniorek, do-
rostenců, dorostenek, žáků a žá-
kyň.
Závodů se zúčastnilo 196 atletů.

Z výsledků:
starší žactvo
60 m
1. Jakub Kovalčík 8,02 s
9. Ivo Březka 8,72 s
300 m
1. Jakub Kovalčík 38,99 s
5. Ivo Březka 45,64 s
6. Jan Kubíček 46,45 s
1 500 m
1. Věra Podrábská (ml. ž)    
5:28,65
1. Jan Kubíček 5:02,54
100 m překážek
9. Petra Kašová 18,09
výška
6. Kateřina Chlubnová 132 cm

1. Mike Aminu Abu 162 cm
dálka
1. Jakub Kovalčík 551 cm
2. Mike Aminu Abu 533 cm
koule
8. Sára Strnadová 6,84 m
disk
Mike Aminu Abu 33,24 m 
(startoval mimo soutěž)
Štafeta 4 × 60 m
1. žáci TJ Sokol VM ( Kovalčík, 
Aminu Abu, Březka, Kubíček)
4. žákyně TJ Sokol VM (Kašová, 
Strnadová Sára, Procházková, 
Zmrhalová)

dorost
výška
2. Pavel Hekrdla 167 cm
trojskok
2. Pavel Hekrdla 11,10 m

juniorky
100 m

1. Petra Macková 13,14s
100 m překážek
1. Adéla Strnadová 18,61 s
trojskok
1. Petra Macková 9,61 m
výška
2. Petra Macková 132 cm

ženy
100 m
1. Monika Kratochvílová 13,95
koule
1. Monika Kratochvílová 10,96 m
disk
1. Monika Kratochvílová   22,88 
m

Pořadí družstev TJ Sokol Velké 
Meziříčí ve 2. kole: 
2. starší žáci 
5. dorostenci 
1. ženy 
2. juniorky 
5. žákyně                                                   -zv-

V Třebíči pokračoval atletický krajský 
přebor družstev druhým kolem

Měřínská
padesátka

pro pěší i cyklisty, 4. 6. 2016.
Tratě 50, 35, 25, 15 km

Prezentace:
pěší od 7 do 9 hodin, fotbalo-

vý areál TJ Jiskra Měřín
cyklisté od 8 do 10 hodin

Bližší informace získáte na 
mailu: jcf@seznam.cz,

tel.: 602 129 021.

Na základě dosažených sportovních výsledků v uplynulé sezóně 2015/2016 
kdy, tým „A“ mužů vyhrál kvalifi kaci, získal Horácký hokejový klub právo 
postoupit do vyšší soutěže, tj. do II. ligy ČR.  
Postup do II. ligy na základě skvělých sportovních výkonů celého týmu 
se stal velice lákavým, a to i s ohledem na neofi ciální zprávy o reorgani-
zaci této soutěže. Po předložení návrhu modelu II. ligy ČR pro sezonu 
2016/2017, který jsme obdrželi 12. května, se naplno rozjela jednání o 
účasti prvního mužstva HHK ve II. lize. Model II. ligy, který svazoví funk-
cionáři představili naznal zcela zásadních změn. Více se zaměřil na regi-
onální derby, zmenšily se dojezdové vzdálenosti a soutěž tím získala na 
atraktivitě, což by jistě fanoušci přivítali. Současně však účast ve vyšší sou-
těži přinesla i zcela zásadní komplikace a problémy. Velkým problémem 

je zde počet utkání v základní části, kterých je plánováno celkem 42. Což 
představuje pravidelná utkání 2 x v týdnu (středa a sobota). Pro většinu 
hráčů, kteří chodí do práce, často i na směny, je tento návrh soutěže těžko 
řešitelný. A postup do vyšší soutěže, kde je více zápasů sebou nese i zvýšené 
fi nanční náklady na činnost týmu.  A právě ekonomická otázka zůstala 
v rozhodování o účasti či neúčasti ve II. lize nevyřešená, protože i přes 
snahu všech zúčastněných se nepodařilo předpokládaný rozpočet pro 
II. ligu naplnit.
Na základě těchto důvodů a po zralé úvaze správní rady, partnerů a jed-
natelů HHK bylo v pátek 20. května na svaz ledního hokeje, Ing. Vladi-
míru Schiefnerovi, zasláno oznámení o naši neúčast v II. lize ČR
                 Jaroslav Juda, HHK Velké Meziříčí

P.S. Hrát II. ligu, kdy postupu bylo dosaženo skvělým sportovním výkonem, 
bylo lákavé nejen pro hráče, ale nabízelo i nové sportovní zážitky všem ho-
kejovým diváků, zvláště když naposledy se zde hrála II. liga před deseti roky. 
Model soutěže pro sezónu 2016/2017 se navíc jevil jako sportovně atraktivní, 
se spoustou derby (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Morav-
ské Budějovice) ale „na dluh“ se hrát nedá a předpokládaný rozpočet, který 
je oproti současné soutěži minimálně o cca 50% vyšší se nepodařilo naplnit. 
Jistou možností zvýšení rozpočtu týmu je vedle získání nového významného 
partnera, i vyšší podpora soutěží dospělých ze strany Města Velké Meziříčí.  
O tom je ale nutno jednat již při přípravě rozpočtu na následující období. 
Věřme tedy, že v budoucnu dojde ke zlepšení ekonomické situace natolik, že 
II. liga ČR ledního hokeje ve Velkém Meziříčí bude!

HHK přihlášku do II. ligy ČR neposlalo. Bude opět hrát krajskou ligu

1. SK PROSTĚJOV 28 19 4 5 64:27 61
2. SK Uničov 28 15 6 7 51:27 51
3. MFK Vítkovice 28 15 6 7 47:32 51
4. SK Hulín 28 13 9 6 44:31 48
5. FC HLUČÍN 28 12 9 7 44:30 45
6. SK HS Kroměříž 28 13 5 10 47:46 44
7. FC Otrokovice 28 13 4 11 39:40 43
8. MSK VYŠKOV 28 11 7 10 51:32 40
9. FC FASTAV Zlín B 28 10 8 10 38:45 38
10. FK MOHELNICE 28 8 12 8 37:36 36
11. FC Velké Meziříčí 28 10 5 13 44:49 35
12. FC SLOVÁCKO B 28 8 8 12 44:39 32
13. SK Líšeň 28 8 5 15 29:50 29
14. HFK Třebíč. 28 5 9 14 33:59 24
15. HFK Olomouc 28 4 8 16 23:53 20
16. MSK Břeclav 28 4 7 17 27:66 19

Muži – B 24. kolo krajského pře-
boru
FK Humpolec - FC Velké Meziříčí 
B 1:0 (0:0)
Branky: 86. M. Kratochvíl
ŽK: 69. M. Kratochvíl, 75. J. Žateč-
ka, 83. J. Pikl, 88. D. Procházka - 56. 
T. Staněk, 61. D. Polák, 81. J. Kafk a.
Rozhodčí: Jílek - Staněk, Machač.
Počet diváků: 150.
FK Humpolec: T. Kříž  - D. Alt  
(88. D. Maršík ) , D. Procházka , T. 
Pícha [8.5] , J. Málek  (90. F. Kubí-
ček) - R. Nermut  (65. J. Žatečka) 
, J. Skryja, J. Pikl, D. Maršík  - M. 
Kratochvíl, R. Dalík.
FC Velké Meziříčí B: R. Kruba  - L. 
Halámek, D. Polák, T. Malec, J. Ka-

fk a  - T. Bublán, D. Krčál, T. Staněk 
(72. P. Svoboda), A. Vlk - L. Liška, 
V. Beran (59. H. Ráček)

Hosté od úvodu potvrzovali, že ne-
budou pro favorita snadným sous-
tem. Mladí hráči Meziříčí se lépe 
pohybovali a jako vždycky pre-
cizně bránili. Nebylo divu, že také 
jako první zahrozili.  V 19. minutě 
hosté dostali míč až do těsné blíz-
kosti Křížovy branky, ale T. Staněk 
nedokázal míč do branky dotlačit a 
naštěstí pro domácí balón odklidil 
J. Málek. I další nebezpečná akce se 
odehrála před domácí brankou. Ve 
37. minutě rozehrálo Meziříčí pří-
mý kop, domácí neuhlídali volného 

D. Poláka, který si naběhl ideálně 
před Kříže, ale minul! Humpolec 
si největší šanci schoval do závěru. 
V 41. minutě prošel D. Procházka 
celým hřištěm, na vápně si nara-
zil míč s R. Dalíkem a jeho střelu 
brankář vyrazil na roh.
Po změně stran favorit zabral a jeho 
hra se podstatně zlepšila.  Hned ve 
48. minutě Dalík centroval do váp-
na před branku a hosté si hlavou 
málem dali vlastní branku! Opticky 
vyrovnaná hra přinesla další šanci 
v 65. minutě. Tentokrát měli roh 
hosté a po něm přišel nebezpečný 
závar před brankou, nakonec vše 
vyřešil brankář T. Kříž, jenž vyběhl 
a míč zalehl. Další šance hostů při-

šla hned vzápětí, ale domácí branka 
jim byla malá. Hru domácích oživil 
svým příchodem J. Žatečka, který v 
67. minutě odcentroval, ale Dalík 
ani Kratochvíl nedokázali usměrnit 
míč do branky! Obrovská možnost 
domácích následovala v 71. minu-
tě. Po rohu J. Pikla trefi l J. Žatečka 
hlavou přesně k tyči, ale z brankové 
čáry míč vykopl na poslední chví-
li D. Krčál! Hosté odpověděli také 
velkou šancí. V 74. minutě přišla 
chyba domácího stopera, který 
špatně rozehrál, Hynek Ráček ute-
kl po pravé straně a trochu z úhlu 
pálil pouze do boční sítě! Rozhodu-
jící moment tak přišel až v samém 
závěru. V 87. minutě po přímáku 

Pikla se odrazil míč ke Kratochvílo-
vi, který koníčkem rozhodl utkání 
i minisouboj brankářů s největším 
počtem vychytaných nul - 1:0.
Vyjádření k utkání:
Petr Munduch, trenér: „Přijeli 
jsme potrápit nejkvalitnější tým 
krajského přeboru, a to se nám 
myslím podařilo. Zejména v první 
části jsme byli o něco lepším muž-
stvem, favorit se trápil především 
s rychlým pohybem našich mla-
dých hráčů. Škoda, že jsme mírnou 
převahu nepřetavili v branku. Po 
změně stran jsme trochu vyklidili 
pozice a Humpolec se dostal více 
do hry. Přesto to byl zápas spíše re-
mízový, ale stejně jako před časem 

v Bíteši jsme s týmem ze špičky 
tabulky prohráli smolným gólem 
z poslední pětiminutovky. Snad 
to tak nebude pokračovat i s Jem-
nickem..Jinak zápas to byl velice 
kvalitní, který se musel divákům 
líbit! Pochvalu zaslouží celý tým za 
předvedený výkon.“            -fcvm-

Potrápili jsme nejkvalitnější tým soutěže, hodnotil zápas trenér Benfi ky

1. V. Bíteš 24 16 6 2 50:26 54
2. Humpolec 24 15 5 4 63:25 50
3. Jemnicko 24 13 4 7 56:42 43
4. Přibyslav 24 13 2 9 48:41 41
5. Sapeli Polná 24 12 3 9 47:35 39
6. Okříšky 24 11 6 7 38:34 39
7. Chotěboř 24 10 6 8 47:30 36
8. V. Meziříčí B 24 11 3 10 34:31 36
9. M. Budějovice 24 10 3 11 36:43 33
10. Jaroměřice n.R.. 24 7 6 11 36:42 27
11. Žirovnice 24 7 2 15 24:58 23
12. Světlá n.S. 24 5 7 12 28:35 22
13. H. Brod B 24 4 4 16 24:58 16
14. Herálec /ZR/ 24 4 3 17 32:63 15

Pro soutěžní ročník 2015-2016 
bylo naše fotbalové družstvo 
starších žáků po skončení spo-
lupráce s FŠ Třebíč administ-
rativně zařazeno do 1.A. třídy  
soutěže kraje Vysočina. Od ve-
dení klubu proto trenéři dostali 
jasný úkol - okamžitý postup 
do nejvyšší krajské soutěže pro 
mládežnická družstva, kam vý-
konostně určitě patří. Soutěž 
byla rozdělena do dvou sku-
pin. V naší skupině startovalo 8 
týmů. Již začátek podzimní části 
naznačoval, že v této soutěži bu-
deme těžko hledat vyrovnaného 
soupeře. Většina soupeřů přijela 
s tím, aby uhrála co nejlepší vý-
sledek a neodvezla si velký pří-
děl branek. V konečné tabulce 
jsme obsadili 1. místo po 13 vý-
hrách a jediné porážce pří skóre 

111:15. V soutěžním ročníku 
nastoupili tito hráči: Chalupa 
Patrik 24 branek, Bajer Domi-
nik 20, Malata Mirek 16, Doležal 
Dominik 15, Vokurka David 14, 
Benda Jakub 4, Malata Marek 4, 
Bíbr Nikola 3, Pavlasová Hana 2, 
Mička Martin 2, Kadlec Pavel 1, 
Špaček Matouš 1, Pavelec Šimon 
1, Rosa Jan, Rohovský Michal, 
Ovečka Jan, Vošmera Filip.
Po posledním utkání soutěže 
převzalo mužstvo z rukou před-
sedy KFS kraje Vysočina po-
hár a zlaté medaile. Nejlepším 
střelcem obou skupin 1.A třídy 
se stal Patrik Chalupa z našeho 
týmu. Jelikož část týmu přechází 
do kategorie mladšího dorostu, 
přejeme jim hodně fotbalových 
úspěchů.
                                           -fcvm-

Fotbaloví starší žáci 
excelovali a postoupili do 
krajského přeboru

145 LET
SBORU DOBROVOL-
NÝCH HASIČŮ
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

CELOROČNÍ PROGRAM 
OSLAV
18. 6. – 3. 7. – Výstava v před-
sálí kina
2. 7. – Den otevře-
ných dveří v hasičce


