
medřičské listy
Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations. George Orwell

Cena: 15 Kčročník v | číslo 304. září 2019 Týdeník regionu velkomeziříčsko |

Provozní doba:
Po-Pa - 6:00-17:00
So - 8:00 - 11:00

ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA

www.imaocz.cz      |      imao@imaocz.cz       |      IMAO electric s.r.o.,    Třebíčská 774,   594 01 Velké Meziříčí        |    Tel:  +420 566 523 700

Osobně se o tíživé dopravní situ-
aci na dálnici u Velkého Meziří-
čí a mostu Vysočina přesvědčil 

ve čtvrtek 22. srpna 2019 kolem 
poledne i premiér ČR Andrej Ba-
biš. Ten během cesty na leteckou 

základnu v Náměšti nad Oslavou 
udělal zastávku na opravovaném 
mostě v Meziříčí, kde se intenziv-
ně podle slov společnosti Metro-
stav pracuje.
„Na most Vysočina na dálnici 
D1 u Velkého Meziříčí jsme po-
ložili na nová ložiska a na mos-
tovce již provádíme nové izolační 
souvrství a litý asfalt,“ uvedla na 
facebooku  Most Vysočina - Nej-
vyšší most dálnice D1 společnost 
Metrostav. 
Premiér na mostě médiím uvedl, 
že v 35. týdnu svolá schůzku zainte-
resovaných osob, kde se bude řešit 
stav nejen stav dálnice D1, kterou 
považuje za fenomén.
Stěžejní informace o probíhající 
modernizaci mu sdělil generální 
ředitel ŘSD Radek Mátl. Premiér se 
mimo jiné dozvěděl o stavu příprav 
všech silničních obchvatů na Vyso-
čině. nichž ho informovala vyso-
činská ředitelka. Na závěr schůzky 
padlo ujištění, že harmonogram 
prací probíhá podle plánu a ome-
zení na mostu Vysočina skončí 
nejpozději 8. září dle původních 
předpokladů. 

Pokračování strana 2

Opravu mostu Vysočina si 
prohlédl osobně premiér Babiš

Velkomeziříčský zámek se 
o víkendu pomyslně přenese 
do roku 1909, kdy se v okolí 
Velkého Meziříčí konaly císařské 
manévry. Návštěvníci se mohou 
těšit nejen na přítomnost císaře 
Františka Josefa I., ale také 
na bohatý program po oba dva 
dny (7. a 8. 9.)

O  hudební program se bude sta-
rat kapela Pouličníci, která má 
ve  svém repertoáru oblíbené sta-
ropražské písničky. Pro pak děti 
bude po  oba dva dny připravena 
odpolední pohádka. Nejen dám-
ská část publika si přijde na  své 
během historických módních 
přehlídek, pány zase potěší bo-
jová operace v  zámeckém parku. 

V  zámeckém parku bude umístě-
no vojenské ležení a  návštěvníci 
si budou moci prohlédnout různé 
typy vojenských polních kuchyní, 
popřípadě ochutnat i  jídlo v  nich 
připravené.
V  areálu bude umístěna rovněž 
polní pošta, vzduchovková střel-
nice, fotoateliér a četnická stanice. 
O občerstvení se postará vojenská 
hospoda a stylová kavárna.
Na  nádvoří budou umístěny i  ře-
meslné stánky, kde budou ke koupi 
originální výrobky. Mezi stánkaři 
se objeví svíčkař, mýdlař či výrobky 
zdobené ubrouskovou technikou.
Po celý víkend budou lidé moci na-
vštívit zámecké i muzejní expozice, 
sál s freskovou výzdobou či výstavu 
„700 let Řádu rytířů Kristových“.

Císařské manévry se na  Velko-
meziříčsku konaly 8. až 11. září 
1909. Přímo v Meziříčí byl umís-
těn císařský stan, vrchní velitel-
ství, generální štáb a  důstojníci. 
Vojska se pohybovala na  území 
Bítešska, Náměšťska a  Třebíčska. 
Vojenského cvičení se zúčastnil 
rakousko-uherský císař František 
Josef I., následník trůnu František 
Ferdinand d´Este a německý císař 
Vilém II. Nejvýznačnější hosté 
byli ubytováni přímo v  zámecké 
budově.
Během manévrů byla využita 
i  nová technika, jako automobily 
a motocykly, kulomety, bezdráto-
vé telegrafní spojení a pozorovací 
balony. 

-muz-

Císařské manévry se na zdejším 
zámku konají již tento víkend

Do škol nastoupilo přes 60 tisíc žáků. 
Prvňáčky v Meziříčí přivítal hejtman 
První zvonění zastihlo 2. září 
2019 na Vysočině celkem 63 
tisíc školáků. V Meziříčí při-
vítal prvňáčky hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

Do  prvních tříd letos základ-
ní školy zapsaly 4991 dětí, což 
je o  zhruba o  stovku méně, než 
nastoupilo do základek loni. Po-
kud jde o střední školy, tam bylo 
do  prvních ročníků přijato 7,5 
tisíce studentů, zhruba stejně 
jako loni. Stejně jako v minulých 
letech dostal každý malý prvňák 
od Kraje Vysočina bezpečný kuf-
řík a stavebnici ROTO.

Už osmým rokem si prvňáčci 
na  Vysočině z  prvního školního 
dne odnášejí kromě nových zá-
žitků také dárek v  podobě bez-
pečného kufříku Kraje Vysočina. 
Malí školáci v  něm mimo jiné 
najdou veselou cyklolékárničku 
se Zajícem, maskotem Kraje Vy-
sočina, který dětem připomene 
důležitá telefonní čísla na složky 
Integrovaného záchranného sys-
tému, reflexní pásek a  přívěsek, 
reflexní vestičku, reflexní pyt-
lík na  přezůvky, vystřihovánky, 
omalovánky, pastelky, papírovou 
skládačku, zábavnou dětskou 
knihu Ferda v autoškole od BESI-

PU. Nechybí ani časopis Pastelka 
s krajskou tematikou bezpečného 
pohybu dětí ve škole a v přírodě.
„Kraj Vysočina se bezpečnosti dětí 
věnuje systematicky a v mnoha ob-
lastech. Vzrůstající počet dětských 
úrazů, ať už v  silničním provozu 
nebo při běžných aktivitách, je pa-
trný nejen v době letních prázdnin, 
ale také při návratu do školních la-
vic,“ říká hejtman s tím, že nejvíce 
jsou ohroženi žáci prvních tříd, 
kteří se začínají pohybovat bez 
doprovodu rodičů. I  proto Kraj 
Vysočina pokračuje s  projektem 
"Bezpečně do školy i do přírody".
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O pronájem restaurace v Jupiter 
clubu má zájem jeden uchazeč

O prodloužení otevření kostelní věže na náměstí v Meziříčí rozhodla rada 
města, podnět jí k tomu dala kulturní komise. Důvodem jsou císařské ma-
névry na zámku, které proběhnou právě o víkendu 7. a 8. září. „Bylo by 
dobré, aby byla věž otevřena i během zámeckých slavnostní, a návštěvníci tak 
měli možnost shlédnout město z ptačí perspektivy,“ konstatovala kulturní ko-
mise. Na to rada vyčlenila 7 tis. Kč.                                                                     -ivh

Věž je otevřena až do 8. 9.

Radní navrhují zvýšení grantu do 
sportu i do oblasti sociální 

Rada města v působnosti 
valné hromady společnosti 
JUPITER club, s.r.o. Velké 
Meziříčí vzala na vědomí 
žádost o pronájem restaurace 
JUPITER ve Velké Meziříčí. 

„Zatím jedinou oficiální pí-
semnou žádost poslal pan To-
máš Hrabálek z  Velkého Me-
ziříčí,“ upřesnilo vedení města 
na tiskové konferenci. 
„Zmíněný zájemce má zkuše-
nosti z  oboru a  ve  své žádos-
ti uvedl, že provoz restaurace 
a  kavárny bude mít na  starosti 

jeho přítelkyně, která má vystu-
dovaný obor kuchař-číšník a má 
praxi v  oboru 16 let,“ uvedl 
starosta Komínek údaje, které 
si týkaly vzdělání a praxe v po-
hostinství.
Místostarosta města Jiřina Jur-
dová dodala, že zájmem města 
je, aby restaurace byla otevřena 
již na městský ples, který se tra-
dičně koná v  lednu. To, že do-
posud není vyřešen spor mezi 
Jupiter clubem a  bývalým ná-
jemcem Dušanem Tomšíkem, 
patrně nebude na závadu. 
„Zařízení restaurace, které má 

jít do  dražby, může správkyně 
konkurzní podstaty nechat přestě-
hovat do náhradních prostor, a re-
staurace jako taková pak může 
být nabídnuta k  pronájmu nové-
mu zájemci,“ upřesnili Komínek 
a  Jurdová. Oba pak vyloučili, že 
by město posílilo rozpočet Jupi-
ter clubu kvůli tomu, aby odkou-
pilo zařízení ono samo. 
„Pokud na  to má peníze pan 
jednatel Dufek, tak to je jeho 
věc. V  rozpočtu by ale navýšení 
na tuto záležitost neprošlo,“ shod-
li se zástupci města.

Iva Horká

Rada města doporučuje zastupi-
telstvu města schválit Grantový 
program podpory sportu pro rok 
2020 a vyhlásit Výzvu k předklá-
dání žádostí. 
Půjde o  navýšení prostředků, 
a  proto rada města doporučuje-
zastupitelstvu města vyčlenit při 
schvalování rozpočtu města Vel-
ké Meziříčí na rok 2020 finanční 
prostředky ke  Grantovému pro-
gramu podpory sportu na  rok 
2020 takto:
oblast A  - podpora mládeže 

ve výši 6 000 000 Kč
• podoblast A1 a  A2 - ve  výši 
5 000 000 Kč
• podoblast A3 - ve  výši 
1 000 000 Kč 
oblast B - podpora dospělých 
ve výši 700 000 Kč
• podoblast B1 a  B2 - ve  výši 
700 000 Kč.
Stejně tak radní doporučují za-
stupitelům zvýšit Grantový pro-
gram pro poskytování dotací 
v  sociální oblasti pro rok 2020 
o zhruba 15 procent, a to takto:

- pro sociální služby zařazené 
do skupiny A ve výši 2 161 885 Kč
- pro sociální služby zařazené 
do skupiny B ve výši 627 440 Kč.
Radní proto uložili příslušným 
úředníkům, aby zajistili zveřej-
nění Výzvy k předkládání žádostí 
na  úřední desce, administraci 
příjmu a  vyhodnocení žádostí 
vč. předložení návrhu rozdělení 
dotací ke schválení zastupitelstvu 
na  jednání zastupitelstva v  pro-
sinci 2019.

Připravila: Iva Horká

Nové prodejní místo:
Oznamuje našim čtenářům, že si mohou týdeník

Medřičské listy
NOVĚ zakoupit v prodejně ZELENINA KALIŠ 

na Hornoměstské ulici.

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK
PETRÁVEČ
Aktuálně: Rostliny pro malé zahrádky,
jahody, vřesy. 
Otevřeno út, st, čt, pá 13–17 h.
www.zahradnictvivm.cz
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Kraj připravuje centrální 
dispečink
Dalším krokem k zavedení nového systému organizace veřejné 
dopravy pod názvem Veřejná doprava Vysočiny je zavedení centrální-
ho dispečinku veřejné dopravy, který bude nově dozorovat veškerou 
regionální autobusovou i vlakovou dopravu. 

„Bavíme se o velice sofistikovaném software, který bude mimo jiné online 
vyhodnocovat dopravní situaci, polohy jednotlivých autobusů a vlaků a ná-
sledně například navrhovat variantní řešení mimořádných situací, které jsou 
generovány nejčastěji výlukami nebo objížďkami," informoval Pavel Bartoš 
z odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ Kraje Vysočina.
Na  zmíněný dispečink je aktuálně soutěžen software, který by měl být 
funkční do pěti měsíců a kromě funkcí běžného dispečinku bude do polo-
viny příštího roku doplněn i o funkcionalitu tvorby jízdních řádů. Systém 
bude schopen sumarizovat informace z jednotlivých vozidel všech autobu-
sových i vlakových dopravců potřebné pro řízení dopravy. Informace bude 
vyhodnocovat, což přispěje k podpoře operativního řízení problémů, jaký-
mi jsou zpoždění, návaznosti, k dispozici v dalších fázích bude například 
i informace o typu prodané jízdenky, která zadává předpoklad, že cestující 
pravděpodobně chce využít garantovanou návaznost. „V tom případě bude 
nezbytně nutné další spoj zdržet. Nebude se tedy už opakovaně stávat, že ces-
tujícímu ujede navazující spoj kvůli nepředpokládanému zdržení," popisuje 
Bartoš. Veškeré informace o regionální dopravě budou přenášeny do ma-
pového podkladu, součástí zadání veřejné zakázky na budoucí Centrální 
dispečink je i vytvoření rozhraní pro komunikaci dispečinku s IZS Kraje 
Vysočina nebo do budoucna pro komunikaci s inteligentními zastávkami. 
Centrální dispečink by měl být do budoucna schopen řídit a koordinovat 
pohyb až šesti stovek dopravních prostředků. Součástí zakázky je příprava 
www aplikace, kdy cestující bude online schopen sledovat polohu konkrét-
ního spoje – autobusového i vlakového vč. informací o reálných časech.
Kraj Vysočina každoročně dotuje základní dopravní autobusovou i vlako-
vou obslužnost částkou necelých 1 000 milionů korun.

Krajský úřad Kraje Vysočina

V Ostrově shořel po 
úderu blesku stoh slámy
K ohlášenému požáru stohu balíkované slámy v Ostrově nad Oslavou 
vyjela v pondělí 26. srpna 2019 v 19.13 jednotka profesionálních ha-
sičů ze stanice Žďár nad Sázavou společně s jednotkami sborů dobro-
volných hasičů z Ostrova nad Oslavou, Radostína nad Oslavou, Obyt-
čova, Žďáru nad Sázavou Zámku, Nového Veselí, Bohdalova, Nového 
Města na Moravě a Bobrové. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního 
poplachu. Požár zasáhl 600 kusů balíkované slámy na ploše přibliž-
ně 40×5 metrů. Hasiči na likvidaci požáru nasadili několik vodních 
proudů. Kromě hašení stohu se jednotky zaměřily také na ochranu 
okolí. Při požáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil. Majetková 
škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 500 tisíc 
korun.                                                                                                        -hzs-

Pokračování ze strany 1
Díky němu se mohou všichni prvňáčci na Vysočině těšit z kufříku ur-
čeného nejen pro začátek školního roku. „Projekt má děti motivovat 
k bezpečnějšímu chování nejen při cestě do školy, ale i v přírodě, při spor-
tu a při mimoškolních aktivitách,“ dodal hejtman. Projekt doprovází 
prvňáčky už osmým rokem. Za jeho realizací stojí nejen Kraj Vysoči-
na, ale i firmy z regionu, kterým není bezpečnost dětí lhostejná. 
Kufříky se dostaly ke všem prvňáčkům na Vysočině, včetně prvňáčků 
v malotřídkách a speciálních a praktických školách. 
Spolu s kufříkem byla pro všechny prvňáky na Vysočině připravena 
konstrukční stavebnice ROTO. Tu ve výuce používají základní školy 
už pátým rokem. Kraj ji do základních škol distribuuje zdarma, paní 
učitelky mají k  dispozici pracovní listy a  metodiku. „Od  roku 2015 
jsme takto pořídili stavebnice pro více jak 21 tisíc prvňáčků. Na práci 
se stavebnicemi se mohou rodiče informovat přímo u třídních učitelek,“ 
připomněla radní Fialová.                                                   -red,zdroj krú-

Do škol nastoupilo přes 
60 tisíc žáků...

Opravu mostu Vysočina...
Pokr. ze str. 1
Premiér se zmínil, že chce situaci, 
která je na českých dálnicích řešit 
na mimořádném jednání: „D1 je 
samozřejmě mantra, každý o tom 
mluví. Máme v opravě pět úseků. 
Já jsem na úterý ráno svolal po-
radu, kde bude přítomen policej-
ní prezident, ministr dopravy, já 
tam budu, bude tam ředitel ŘSD." 
Andrej Babiš také specifikoval, že 
se bude hovořit například o ne-
dělním zákazu jízdy kamionů na 
českých dálnicích nebo o otevře-
ní 180 nových odstavných míst 
ještě do konce letošního roku. 

Text: ML, foto: měú a A. Dvořák

Chtějí jednosměrnou 
ulici Školní

Tenisový klub Velké Meziříčí podle sdělení starosty města požádal 
město o peníze na rekonstrukci tenisových kurtů v areálu Zdraví, kte-
rý se nachází v blízkosti hotelové školy.
V důsledku žádosti o zahájení uvedené přípravy rekonstrukce kurtů 
rada města doporučuje
zastupitelstvu vyčlenit částku 200.000 Kč na vypracování projektové 
dokumentace rekonstrukce tenisových kurtů včetně oplocení na par-
cele. č. 3910, k. ú. Velké Meziříčí.

Zprůjezdnění ulic Školní a Jižní 
ve Velkém Meziříčí doporuči-
la rada města na žádost školské 
rady, předloženou ředitelem Zá-
kladní školy Školní ve Velkém 
Meziříčí. Zmíněné zařízení se 
nachází v těsné blízkosti obou 
ulic a doposud v průjezdu brá-
nily betonové květináče, které 
technické služby u školy před lety 
instalovaly. „Ulice Školní bude 
jednosměrná, to znamená, že od 
kruhového objezdu nahoru se 
jezdit nebude, ale naopak z druhé 
strany po ulici Jižní, a poté dolů 

na kruháč,“ upřesnil starosta 
města Josef Komínek na tiskové 
konferenci.
Rada tak zastupitelstvu města 
jako nejvyššímu orgánu vlastní-
ka těchto komunikací doporučila 
souhlasit s odstraněním pevné 
překážky - květináčů - na ulici 
Školní ve smyslu § 29 zákona č. 
13/1997 Sb. ř o pozemních ko-
munikacích, a se zprůjezdněním 
ulic Školní a Jižní dle předložené-
ho návrhu místní úpravy provo-
zu na pozemních komunikacích.

-red, měú-

Tenisové kurty čeká 
rekonstrukce

Městští strážníci se 
přestěhovali

Městská policie Velké Meziříčí již 
sídlí v nových prostorách. Ve dnech 
22. a 23. srpna 2019 se přestěhovala 
z radnice do prostor nové služebny. 
Oficiálně tedy městské strážníky 
naleznete na nové adrese Náměstí 
14/16 - budova bývalé spořitelny. 
Prostory bývalé pobočky České 
spořitelny prošly kompletní rekon-
strukcí. U vstupních dveří je umís-

těno zařízení pro bezbariérový pří-
stup a součástí jsou i bezbariérové 
toalety. Obraz s názvem Panorama-
tický pohled na Velké Meziříčí od 
Zdenky Vorlové – Vlčkové zůstal 
na svém původním místě.
Přístup je umožněn z náměstí, 
vzadu za budovou pak slouží nové 
parkoviště.

Text a foto: Iva Horká

Hejtman a starosta města přivítali ve škole žáčky 
v ZŠ na Komenského a v Mostištích. Popřáli jim i 
novému řediteli Karlu Kaštanovi zdárný školní rok a 
rozdali jim dárky včetně kufříků (viz foto). Foto: FCB

Oheň v bytě způsobil 
škodu za půl milionu

Hasiči likvidovali ve středu 21. 8. navečer požár na ulici Čechova ve 
Velkém Meziříčí. Při požáru bytu ve 3. patře se jedna osoba zranila, 
odhadnutá škoda činí půl milionu korun. Oheň likvidovali hasiči ze 
stanic Velké Meziříčí, Křižanov a Měřín.                 -kopis, foto fcb dawp-

Krajská správa a údržba 
silnic má nového ředitele
Do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Vysočiny 
byl krajskou radou jmenován Ing. Radovan Necid z Velkého Meziříčí. 
Už 1. září 2019 vystřídal dosavadního ředitele Jana Míku, který po de-
seti letech vedení odchází do důchodu. „Úkolem nového ředitele bude 
především dále rozvíjet velice kvalitní fungování krajské správy silnic. 
Důležité je úspěšně dokončit i už zahájené projekty,“ uvedl hejtman.
Dvaapadesátiletý Radovan Necid několik let působil ve funkci starosty 
Velkého Meziříčí, jako krajský zastupitel je členem Dopravní komise 
Rady Kraje Vysočina. Na funkci krajského zastupitele rezignoval, v 
meziříčském zastupitelstvu hodlá setrvat, jak se nechal slyšet v mé-
diích.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zaměstnává v současné době 
707 lidí a v roce 2019 hospodaří s rozpočtem 1,3 miliardy korun, na-
víc letos provede modernizaci krajských silnic za dalších 179 milionů 
korun ze SFDI.                                                                         -red, zdroj krú-

Kraj Vysočina bude opravovat úsek silnice mezi Pocoucovem a křižovat-
kou se silnicí směrem na Nárameč, a proto dojde k uzavírce silnice č. II/360 
směrem na Velké Meziříčí. 
První etapa začala 26. srpna a bude trvat do 16. září do 24.00. Týká se úseku 
mezi Pocoucovem a křižovatkou se silnicí směrem na Trnavu. Objížďka 
pro vozidla do 7,5 tuny povede obousměrně přes Budíkovice, vozidla nad 
7,5 tun budou ve směru z Velkého Meziříčí do Třebíče jezdit přes Nárameč, 
Valdíkov a Hostákov, ve směru z Třebíče do Velkého Meziříčí přes Vladi-
slav, Smrk, Kojatín, Budišov a Nárameč.
Druhá etapa začne od 17. září od půlnoci a potrvá do 9. října do 20.00. 
Uzavřena bude silnice II/360 v úseku křižovatky se silnicí směrem na Tr-
navu po křižovatku se silnicí na Nárameč. Objížďka pro auta do 7,5 tuny 
povede obousměrně přes Nárameč, Valdíkov a Hostákov. Pro vozidla nad 
7,5 tuny budou platit stejné objízdné trasy jako v první etapě uzavírky.   -tz-

Silnice z Třebíče do 
Meziříčí je uzavřena
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Zasedání zastupitelstva VM

Vlevo Muzikanti LP, vpravo zpěvačka ze skupiny The 
Shots Kristýna Nováková z Velkého Meziříčí. 
2x foto: Antonín Dvořák

Kulturní léto skončilo
V pořadí 7. ročník Velkomeziříčského kulturního léta zakončil kon-
cert moderní swingové skupiny The Shots a dechové hudby v podání 
Muzikantů Ladislava Prudíka z Dolních Heřmanic.
Sobotní koncert v podání moderní swingové partičky The Shots po-
těšil všechny posluchače svým veselým repertoárem ve stylu rock'-
n'rollu, swingu a jazzu. Nezaměnitelným hlasem kapelu doprovázela 
zpěvačka a místní rodačka Kristýna Nováková.
Program Kulturního léta pro tento rok uzavřeli Muzikanti Ladislava 
Prudíka z Dolních Heřmanic výběrem dechových písní z Čech a Mo-
ravy. I zpěváci, sourozenci Milan Čech a Dana Kyselá, z této kapely 
potěšili posluchače, kteří zaplnii náměstí.                                -red, měú-

Profesionální hasiči ze stanice Velká Bíteš vyjeli ve  středu 28. srpna 
2019 v 11:14 hodin k ohlášené dopravní nehodě dodávkového auto-
mobilu na komunikaci spojující Osovou Bítýšku a Velkou Bíteš.
Při nehodě se lehce zranil řidič vozidla. Zdravotníci jej ošetřili na mís-
tě události. Hasiči provedli na havarovaném vozidle protipožární opat-
ření a místo události technicky zabezpečili. Příčina, průběh a veškeré 
okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního vyšetřování. 

Dva zranění po dopravní 
nehodě u Studence
Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Náměšť nad Oslavou za-
sahovala ve  středu odpoledne u  dopravní nehody osobního vozidla 
na komunikaci u Studence. Při nehodě se zranili dva lidé. 
Hlášení o  nehodě přijali hasiči na  tísňové lince ve  středu 28. srpna 
2019 v 14:52 hodin. Osobní vůz skončil po nehodě převrácený na stře-
še mimo komunikaci. Hasiči pomohli zdravotníkům s  ošetřením 
zraněných osob a s jejich transportem do sanitních vozů. Na havaro-
vaném vozidle jednotka provedla protipožární opatření a místo udá-
losti technicky zabezpečila. Po  zadokumentování dopravní nehody 
policisty převrátili hasiči havarovaný vůz zpět na kola. Příčina, průběh 
a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního vy-
šetřování.

Na dálnici se střetla auta
Minulý čtvrtek ráno  komplikovaly provoz na dálnici opět dopravní 
nehody.  První se stala na 143,5 kilometru ve směru jízdy na Brno, kde 
došlo ve 2.37 minut ke střetu dvou nákladních vozidel. Nehoda se sice 
obešla bez zranění, ale dálnice byla v obou směrech zcela neprůjezdná, 
neboť se jedná o úsek, který je v modernizaci a provoz je zde omeze-
ný pouze na  jeden jízdní pás, nehoda se stala těsně před nájezdem 
na most Vysočina.  Ve 3.10 byl obnoven provoz ve směru na Prahu 
a ve 4.05 byl obnoven provoz ve směru jízdy na Brno. 
Dále byla neprůjezdná dálnice D1 ve směru jízdy na Brno na kilome-
tru 131,6, kde se staly v 5.14 hodin dvě dopravní nehody – při jedné 
nehodě se střetla dvě nákladní vozidla a při druhé nákladní vozidlo 
a dodávkové vozidlo.                                                              -hzs, upr red-

U Osové Bítýšky 
havarovala dodávka

Staví nové parkoviště

Na Čechově ulici ve VM, u hasičky, byly zahájeny 
práce na stavbě nového parkoviště. -red, foto FCB-

Z událostí městské policie - červenec 
Zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí se uskuteční v  úterý 
10. září 2019 v 15.00 v koncertním sále Jupiter clubu, s. r. o. Velké Meziříčí

Program zasedání:
 1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města
 4. Připomínky k zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města
 5. Kontrola plnění usnesení
 6. Zpráva o plnění a aktualizace Koncepce podpory kultury
 7. Koupě garáže dotčené realizací akce „II/360 VM – JV obchvat“
 8. Koupě pozemků od státního podniku Lesy ČR
 9. Koupě pozemku parc. č. 1341/3, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
10. Koupě pozemků parc. č. 6051/131 a parc. č. 6051/115, k. ú. VM
11. Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. ú. Velké 

Meziříčí. ul. Homoměstská a Třebíčská
12. Bezúplatné nabytí pozemků parc. č.  3595/3 a  parc. č.  3595/12. 

13. Směna pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Smrková
14. Směna částí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí. ul. Pod Kaštany
15. Směna pozemků parc. č. 5999/173 a parc. č. 5999/174 za pozemek 

parc. č. 5977/3, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Oslavická
16. Prodej částí pozemku parc. č. 5597/1, k. ú. VM, ul. Pionýrská
17. Prodej pozemku parc. č. 3974/17. části pozemku parc. č. 3977/5 a čás-

ti pozemku parc. č. 1044/5, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Kaštany
18. Prodej pozemků parc. č. 3729/2. parc. č. 3730/2, parc. č. 3727/3, parc. 

č. 3729/6, parc. č. 3727/2 parc. č. 3729/7 a parc. č. 3727/1 k. ú. VM
19. Prodej částí poz. p. č. 3912/2 a parc. č. 3912/9. k. ú. VM. ul. Sportovní
20. Prodej pozemku parc. č. L k. ú. Svařenov
21. Nabídka k možnosti zúčastnit se elektronické aukce
22. Prodej poz. parc. č. 3989/2, k. ú. VM, Rakůvky – zamítnuto RM
23. Předběžné rozpočtové opatření 6 – 7/2019
24. Rozpočtové opatření – komunikace Pod Strání
25. RO – projekt přestavby internátu SŠŘS na dům s pečov. službou
26. Rozpočtové opatření – autobusová zastávka na ul. Novosady
27. Rozpočtové opatření – chodník Dolní Radslavice
28. Rozpočtové opatření – elektrocentrála SDH Mostiště
29. Rozpočtové opatření – víceúčelové sportoviště Olší nad Oslavou
30. Rozpočtové opatření – příspěvky SVK Žďársko
31. Rozpočtové opatření – čerpání fondu pronajatého majetku ZŠ Soko-

lovská
32. Rozpočtové opatření – oprava regulační stanice plynu ZŠ Oslavická
33. Rozpočtové opatření – opravy hřiště u ZŠ Oslavická
34. Rozpočtové opatření – nákup mycích strojů pro ZŠ Školní
35. Rozpočtové opatření – film k výročí událostí 17. listopadu
36. Rozp. opatření – dotace na kulturní památky z Ministerstva kultury
37. Sociální služby města VM – úprava příspěvku na provoz a závazného 

ukazatele na platy
38. Finanční strategie města – zhodnocení současného stavu. návrh na 

umístění dočasně volných FP
39. Střednědobý výhled rozpočtu města V. Meziříčí na období 2020-2024
40. Žádost o zahájení přípravy rekonstrukce tenisových kurtů
41. Desatero problémů Velkého Meziříčí
42. Grantový program podpory sportu 2020
43. Grantový program - dotace v sociální oblasti pro rok 2020
44. Žádost o dofinancování služeb Oblastní charity ŽR v roce 2019
45. Zprůjezdnění ulic Školní a Jižní ve Velkém Meziříčí
46. Program regenerace MPZ
47. Žádost o ekologické řešení likvidace splaškových vod
48. Interpelace, diskuze
49. Závěr                                     Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka (red. kráceno)

Poškozený chodník 
Dne 29. 7. 2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o poškození chod-
níku na ulici Třebíčská. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde v jed-
né z provozoven nalezla řidiče vozidla, který chodník poškodil. Na místo 
byla přivolána skupina DN Policie ČR, Žďár nad Sázavou, která si celou 
událost převzala k dořešení.
Součinnost se záchrannou službou Dne 26. 7. bylo přijato telefonické ozná-
mení z dispečinku ZZS kraje Vysočina s žádostí o výjezd hlídky MP, která 
je zařazena do systému včasné pomoci a je vybavena defibrilátorem k oso-
bě, která zkolabovala na ulici U Tržiště. Hlídka se neprodleně dostavila na 
místo, kde již docházelo k resuscitaci osoby svědky události. Strážníky byl 
k resuscitaci použit defibrilátor a soustavně byla prováděna masáž srdce až 
do příjezdu ZZS kraje Vysočina, která následně v resuscitaci pokračovala.
Podnapilá osoba 
Dne 16. 7. 2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o podnapilém 
muži, který měl ležet v místě u stezky pro pěší do sídliště Čechovy sady. 
Hlídka se dostavila na místo, kde nalezla muže s vrávoravou chůzí. Vzhle-
dem k tomu, že strážníci dle místní znalosti věděli, o koho se jedná, bylo 
zajištěno převzetí podnapilého osobou blízkou k jeho vystřízlivění.
Potyčka před provozovnou 
Dne 14. 7. 2019 v noci přijala hlídka MP telefonické oznámení od OOPČR 
s žádostí o součinnost před jednou z velkomeziříčských provozoven na 
ulici Hornoměstská, kde mělo docházet k potyčce více osob. Strážníci se 
dostavili na místo, kde společně s hlídkou PČR navodili pokojný stav. Ná-
sledně si hlídka PČR celou událost převzala k dořešení.
Narušování občanského soužití 
Dne 12. 7. 2019 bylo na služebně MP přijato oznámení, ve kterém ozna-
movatel hlídce sdělil, že jeho soused hází přes plot na jeho zahradu kusy 
betonu a větve a dále, že se k jeho rodině chová hrubě. Strážníci se dostavili 
na místo a vše zadokumentovali. Po zpracování byla událost oznámena 
příslušnému správnímu orgánu jako přestupek proti občanskému soužití.
Krádeže v provozovně 
Dne 11. 7. a 23. 7. přijala hlídka telefonické oznámení, že na ulici U Tržiště 
v jedné z provozoven došlo ke krádeži zboží. V obou případech se přisti-
žený zákazník ke krádeži přiznal a po provedení nezbytných úkonů byl 
přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.
Obava o život kamaráda 
Dne 6. 7. 2019 přijala hlídka telefonické oznámení, ve kterém oznamova-
telka uvedla, že má strach o svého kamaráda, který vyhrožoval skokem z 
mostu. Dále uvedla, že se s ním pokoušela telefonicky spojit, ale volané 
číslo bylo nedostupné. Ve spolupráci s PČR byl mladík nalezen v místě tr-
valého bydliště a na místo byl přivolán lékař ZZS kraje Vysočina.
Pes v havarovaném vozidle 
Dne 2. 7. 2019 převzala hlídka MP od jednotky HZS, zasahující při nehodě 
vozidel na dálnici, převzala psa, který byl nalezen při jejich zákroku v jed-
nom z havarovaných vozidel, přičemž majitelka psa, která při nehodě utr-
pěla zranění, byla ZZS převezena do nemocnice. Po veterinární kontrole, 
která vyloučila případné zranění psa při havárii, byl pes dočasně umístěn 
do útulku, odkud byl následující den předán osobě, pověřené zraněnou 
majitelkou k převzetí jejího psa.
Psi na veřejném prostranství 
Dne 1. 7. 2019 přijala hlídka telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu 
v místní části Velkého Meziříčí. Hlídka MP se dostavila na místo, kde si 
převzala nalezeného psa od oznamovatele. Byla provedena kontrola, zda je 
pes označen identifikačními znaky. Výsledek kontroly byl negativní, proto 
strážníci převezli psa do útulku pro zaběhlé psy. Ve dnech 16. 7. a 31. 7. 
2019 byli oznámen volný pohyb psa v dalších lokalitách města, v obou pří-
padech strážníci zjistili majitele, kterým byli zaběhlí psi předáni. Věc byla 
řešena jako porušení vyhlášky města, která upravuje pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství.                                                           Pokr. strana 6
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PRODÁM
* Prodám použitou míchačku 
za 991  Kč. Demižon 50  l v ko-
vovém koši. Cena 550  Kč. Tel.: 
732 751 515.
* Prodám Fábii 1.2, 40 kW, r. v. 
2004, červená. Najeto 88 000 km, 
STK do 9/2020. Tažné zařízení, 
parkovací senzory, zimní a letní 
kola. Cena 42 000 Kč. V pěkném 
stavu. Tel. č.: 603 719 622.
* Prodám česnek, český paličák, 
odrůda Dukát. Cena 120  Kč za 
1 kg. Tel.: 608 642 660.
* Prodám zateplenou chatu 
5+1 k  celoročnímu bydlení na 
Fajtově kopci, nad dálnicí, voda, 
elektřina, septik, bazén. Cena 
2 490 000 Kč, možná výměna za 
byt 3+1. Tel.: 731 457 371
* Prodám palivové dřevo. Cena 
400  Kč. Výkup kůrovcové kula-
tiny. Tel.: 605 054 470.
* Prodám palivové dřevo, smrk 
a  borovice. Cena 400  Kč za 
prostorový metr včetně dopra-
vy na dohodnuté místo v  oko-
lí Velkého Meziříčí. Telefon: 
602 594 773.
* Prodám palivové, suché, smr-
kové dřevo v  metrech. Cena 
590  Kč za rovnaný metr. Mož-
nost dopravy. Tel.: 731 457 371.

KOUPÍM
* Koupíme nemovitost ve Vel-
kém Meziříčí a  okolí - dům, 
byt, st. pozemky, pole, lesy, 
i  v  exekuci, platba v  hotovosti. 
Tel.: 731 457 371.
* Koupím udržovanou Škodu 
Fabii či Octavii, s  posilovačem 
a  centrálním zamykáním, po 
motorické stránce spolehlivou. 
Nabídněte. Prosím SMS na tel. 
č.: 775 337 869.
* Koupím staré obrazy různých 

motivů a stáří (krajiny, portréty, 
akty, abstrakce, mořské a  lovec-
ké výjevy, zátiší svaté) a jiné za-
jímavé obrazy i poškozené a bez 
autora. Mám zájem i  o  hutní 
sklo, vázy, mísy a jiné i celé hut-
ní komplety. Koupím i různé de-
korační starožitnosti: porcelán, 
hodiny, sochy a sošky z různých 
materiálů, hudební nástroje – 
housle, violoncella, kontrabasy. 
Lovecké paroží, dalekohledy, 
zbraně i  znehodnocené. Dále 
různé šperky z českých granátů, 
brilianty i bižuterii. Koupím i ce-
lou pozůstalost. Platba výhradně 
v hotovosti. Rychlé a solidní jed-
nání. Tel. kontakt 704 787 323.

RŮZNÉ
* Nabízím výpomoc s úklidem 
v  domácnosti – Velké Meziříčí 
a  okolí. Cena: 150 Kč/hodinu. 
Tel.: 733 735 410.
* Půjčky – úvěry. Půjčky ru-
čeny zástavou nemovitosti, 
RD, byt. Řešení exekucí. Tel.: 
720 115 003.
* Nabízíme těžbu dřeva na-
padeného kůrovcem, vyvážení 
dřeva, odvoz a  výkup dřeva. 
Možnost i  za odvoz dřevní 
hmoty. Tel.: 731 457 371.
* Traktorová přeprava do 
5  tun, třístranný sklápěč, pře-
prava dřeva, písku, hlíny, uhlí, 
betonu. Možnost použití navi-
jáku v  lese, zimní údržba (rad-
lice) – pro soukromníky, města 
i obce. Tel.: 731 457 371.

Poděkování

Inzerce 
soukromá

Tel.: 720 115 003 

Vzpomínky

Blahopřání

Domov pro seniory Mitrov p. o.

Aktuálně hledáme nové pracovníky na těchto pozicích:

Nástup možný IHNED, nebo po dohodě.

Pokud vás některá z uvedených pracovních pozic 
zaujala, bližší informace vám podá p. Horáková 
na tel. čísle 566 591 813, 603 707 214.
Svůj životopis můžete zaslat na e-mail: 
mzdy@domovmitrov.cz

Nabídka zaměstnání

Společnost AGADOS Velké Meziříčí 
hledá
vedoucího logistiky dopravy
se zaměřením na zahraniční přepravu

Požadavky:
SŠ vzdělání
aktivní znalost NJ písmem i slovem
práce na počítači
řidičský průkaz B+E
praxe v oboru výhodou
nástup dle dohody

Nabízíme:
dobré mzdové ohodnocení
5 týdnu dovolené
1,5 násobek mzdy navíc

Kontakt:
Zdeněk Štěpánek, tel. 566 653 302,
e-mail stepanek@agados.cz

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
10. 9. MUDr. Flídrová (urologie) – DOVOLENÁ • 4. 9. – 8. 9. MUDr. Bednářová 
(neurologie) – DOVOLENÁ • 5. 9. MUDr. Lisý (ortopedie) – ŠKOLENÍ • 5. 9. 
MUDr. Maleček (ortopedie) – neordinuje • 5. 9. a 6. 9. MUDr. Ryšanová (gy-
nekologie) – DOVOLENÁ • 9. 9. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ 
• 9. 9. – 15. 9. MUDr. Fráňa (alergologie) – DOVOLENÁ • 13. 9. a 20. 9. 
MUDr. Krejčí (chirurgie) – DOVOLENÁ • Od 16. 9.–22. 9. MUDr. Šajnar (inter-
na) – DOVOLENÁ • 19. 9. MUDr. Ryšanová – neordinuje • 23. 9. MUDr. Nohe-
lová (psychiatrie) – ordinace do 12.30 • 23. 9. a 26. 9. MUDr. Maleček (chirur-
gie) – DOVOLENÁ • 27. 9. – 18. 10.–Jitka Novotná (lymfologie) – DOVOLENÁ 
• Od 9. 9. ordinuje MUDr. Fikrová (interna+endokrinologie) • 2. 9. a 16. 9. 
MUDr. Fráňa (alergologie) – neordinuje • Od 3. 9. zastupuje MUDr. Urbánko-
vou (Paškovou) v její ordinaci – MUDr. Nechvátalová
Od 3. září ordinuje všeobecná praktická lékařka pro dospělé MUDr. Markéta 
Nachvátalová. Bude v ambulanci MUDr. Petry Urbánkové (Paškové) jako zá-
stup. Nové pacienty v tuto chvíli registrovat nebude, o zahájení registrování 
v budoucnu budeme informovat. 
MUDr. Dan Blaha pokračuje v předatestační přípravě
Změna ordinační doby:
PO – 7.30 – 12.00
ÚT – 7.30 – 12.00
ST – 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
ČT – 7.30 – 12.00
PÁ – 7.30 – 12.00

V kruhu rodiny a přátel 
oslavila v závěru srpna 
svoje kulaté narozeniny 
naše milá

Janinka
Přejeme jí, aby si ty další 
roky už jenom užívala ve 
zdraví, lásce a pohodě.

Rodina

Dne 7. září 1989 jsme se 
navždy rozloučili s našítm 
tatínkem, panem

Bohuslavem
Borkovcem
z Tasova

V sobotu už uplyne 
dlouhých 30 roků od této 
smutné chvíle.

Stále vzpomínají děti 
Jarmila, Bohuslav a Petr 

s rodinami.

Dne 15. srpna 2019 by se paní

Marie Dufková
dožila 100 let

a dne 29. září 2019 uplyne 20 let od úmrtí

MUDr. Ladislava Dufka
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Zveme spolužáky Večerní průmyslovky, ročník 1970–75, 
kteří se najdou na fotografii, aby přišli na setkání, které 
se uskuteční v pátek 13. září od 14 hodin v restau-
raci U Bílého koníčka ve Velkém Meziříčí. Kontakt: 
Špaček – tel. 603 766 888, Mička – tel. 730 120 461. 
Prosíme, uvědomte se navzájem.

Dne 2. září 2019 oslavil 
70. narozeniny pan

Antonín
Štěpánek
z Oslavice

Jen to nejkrásnější, 
co život může dát,
chceme Ti při Tvém 
70letém jubileu přát.
Ať slza bolesti Ti tvář 
nikdy nezmáčí,
žal a smutek ať se ti zády 
otáčí,
ať jen zdraví, štěstí, láska 
a dobrota,
jsou náplní dalších let 
Tvého života.

Přeje rodina.

Kdo dobře žil,
ten v srdcích neumírá...

Dne 2. září 2019 jsme si 
připomněli  4. smutné vý-
ročí, kdy nás opustil pan

František
Šoukal
ze Svařenova.

Stále vzpomíná manželka 
Anna, dcery Helena 
a Marie s rodinami.

Neplačte drazí,
ten klid mi přejte,
jen v dobrém a modlitbou
na mě vzpomínejte.

Dnes, 4. září 2019, 
uplynuly  3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan

Petr Koláčný 
z  Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomíná rodina.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za 
účast a projevené kondolence při posledním rozloučení 
s paní

Emilií Krejčovou ze Lhotek
dne 24. srpna 2019.

S vděčností patří též velké poděkování všem lékařům 
a zdravotním sestrám za lékařskou péči a podporu.

                                                   Zarmoucená rodina

Kovokomplet Velké Meziříčí
přijme

tel.: 604 532 448
(můžete poslat SMS, zavoláme zpět)
e-mail: kovo.nevecny@seznam.cz
www.kovokomplet.cz

▪ přípravné práce, svařování

▪ na HPP, ŽL, brigádně

▪ zapracování možné

▪ ranní směna + prodloužené

▪ vše dle dohody 
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Akce VGS Velké Meziříčí
Jupiter club VM, koncertní sál, úterý v 16 h. Změna programu vyhrazena!

Datum P/B/Z Předmět přednášky – besedy Přednáší
10. 9. přednáška Toulky Jižní Amerikou I. (začátek v 17 h) Aleš Polášek
17. 9. přednáška Toulky Jižní Amerikou II. (začátek v 17 h) Aleš Polášek
1. 10. přednáška Skauting ve Velkém Meziříčí Mgr. Zdenka Kubíčková
15. 10. přednáška Uzbekistán Mgr. Hana Kátrová
29. 10. přednáška Historie lékáren ve Velkém Meziříčí a okolí PharmDr. Kateřina Chalupová
5. 11. přednáška Kouzlo starých amatérských filmů Jiří Michlíček
12. 11. přednáška Pěšky do Vídně Jiří Michlíček
19. 11. přednáška Toulky českou kotlinou Jiří Michlíček
26. 11. přednáška Zapomenutý svět fotografií Josef Linduška, VGS
3. 12. přednáška Za velkou louží Bc. Ing. Josef Švec
10. 12. přednáška 100 let ženské politiky ve Velkém Meziříčí Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
17. 12. přednáška Francouzské Alpy Mgr. Tomáš Fiala, Roman Hnízdil

4. 9. 7.30 – 16.30.trafostanice Osová Bítýška družstvo 5. 9. 7.30 – 15.00. 
Krevlický Dvůr, celá obec Nové Sady, trafostanice Velká Bíteš Divišovka – 
vypnutí se netýká domácností, trafostanice Velká Bíteš STS – vypnutí se 
netýká domácností, trafostanice Hájenka u Divišovky, část města Velká Bí-
teš – část ul. Jihlavská okolí Agrostaru. 9. 9. 7.30 – 14.30 Velké Meziříčí, 
chatová oblast Loupežník. 11. 9. 7.30 – 14.30 obce Vídeň, Dolní Bory, Dolní 
Bory Ševčina, Horní Bory, Cyrilov, chaty u Manova mlýna, Krásněves kame-
nolom. Trafostanice Horní Bory lom, Dolní Bory Zemas AG, Vídeň vodojem. 
11. 9. 7.30 – 11.30 Obec Bezděkov a Jáchymov, trafostanice Záblatí vepřín2. 

7. 9. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, tel. 605 171 774
8. 9. MDDr. Bencová Lenka, U Hřiště 552, Měřín, tel. 725 474 928
14. 9. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, tel. 566 690 123
15. 9. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město, tel. 566 524 615
21. a 22. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, tel. 774 900 858
28. a 29. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. Sáz., tel. 774 430 777
5. 10. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernšt., tel. 566 688 232
Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

Kino Jupiter club VM
TLAPKOVÁ PATROLA • 6. 9. 
17.00. 120 Kč, 70 minut, mládeži 
přístupný. 
PŘES PRSTY • 6.  9. 19.30. 
130  Kč, 101  minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
TO KAPITOLA 2 • 7. 9. 19.30. 
130  Kč, 168  minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
APOLLO 11 • 11. 9. 19.30. 120 Kč, 
93 minut, mládeži přístupný.
ZLATOKOPKY • 13. 9. 19.30. 
130  Kč, 110  minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
PANSTVÍ DOWNTON • 14. 9. 
19.30. 120 Kč, 122 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 • 
15. 9. 16.00 120 Kč, ml. přístupný.

NABARVENÉ PTÁČE • 15.  9. 
18.30., 21. 9. 19.30. 140,00 Kč, mlá-
deži přístupný od 15 let.
SPOLUJÍZDA • 18. 9. 19.30. 
120 Kč, 94 minut, mládeži přístup-
ný od 15 let.
AD ASTRA • 20. 9. 19.30. 130 Kč, 
115  minut, mládeži přístupný od 
12 let.
ROMÁN PRO POKROČILÉ • 
22. 9. 18.30, 26. 9. 19.30. 130 Kč, 
100  minut, mládeži přístupný od 
12 let.
RAMBO: POSLEDNÍ KREV • 
25.  9. 19.30. 120  Kč, 91  minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
NÁRODNÍ TŘÍDA • 27. a 28. 9. 
19.30. 130  Kč, 91 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA
21. září 15.00 
Nová pohádka Divadla D 5 podle 
předlohy Václava Čtvrtka. V malém 
rybníčku pod městem Jičínem byd-
lí důvtipný vodník Česílko a s ním 
jeho nerozlučný kamarád, velký 
kapr Osmikiláč. Když se chce kapr 
obrátit na druhou stranu, musí 
vodník vylézt z vody do rákosí. Tak 
se naučí hrát karty s dubovými listy 
nebo tančit s vílou Andulkou. Po-
klidný život jim však naruší Kníže-
pán, který by rád dostal vílu Andul-
ku za ženu a Osmikiláče na talíř…
Velký sál JC Velké Meziříčí. 

PLNOU PAROU
29. září 2019 19.30
Divadlo Palace Praha. Brilatní ko-
medie plná záměn a zmatků, která 
ale končí laskavým smířením na 
konci. Sauna osamělého luxusní-
ho wellness hotelu, tajná pracovní 
a milostná schůzka, touha po dítěti 
a potřeba sponzorského daru… 
Hrají L. Vlasáková, M. Etzler, J. Do-
lanský, R. Trsťan a další. Předsta-
vení je součástí divadelní sezony 
podzim 2019.
Velký sál Jupiter clubu, Náměs-
tí 17, Velké Meziříčí.

MS Netín srdečně zve na

Zkoušky vloh
7. 9. od 8.00 h před KD Netín. 

Ve dnech 5.–6. 10. 2019 se ve městech kraje Vysočina otevřou dveře 
ateliérů či jiných výstavních míst a většinou amatérští umělci budou 
vystavovat svoje díla.
Ve Velkém Meziříčí v kavárně Café Panther, ul. Rozkoš 2 vystavují:
Libuše Kotoučková – energetické a harmo-
nizační obrázky, malováno pastelkami, ak-
rylovými barvami, perokresba, kaligragie. 
Malované dekorace do bytu, obrázky pro 
děti.
Klára Jahodová – andělské obrazy
Luboš Procházka – obrazy, perokresba
Helena Nosková  – olejomalba na plátně, 
harmonizační a energetické obrázky
Jana Lamačová – pletené a háčkované oděv-
ní doplňky, šité bytové doplňky a dekorace.
Výstava bude slavnostně zahájena 5. 10. 2019 s malým občerstvením, 
vystavená díla bude možno i zakoupit.
Začátek výstavy po oba dva dny v 10.00h, ukončeno v 16.00

Dny otevřených ateliérů

Obec Dolní Heřmanice pořádá zájezd na

Sobota 7. září 2019
Předpokládaný odjezd ve 12.00,
příjezd ve 22.00
Zájemci volejte na mobil 724 862 440.

Kulturní akce ve VM a okolí

Změna programu vyhrazena!

Akce ve Velké Bíteši
HODOVÁ VÝSTAVA SOCHAŘE NIKOSE ARMUTIDISE • Do 13. září.
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY • 4. – 11. září.
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU • 7. září 13.30. XVII. ročník přehlíd-
ky folklorních souborů a skupin z Podhorácka, sousedních regionů 
a hostů. Masarykovo náměstí Velká Bíteš.
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE • 7. září 15.00 – 19.00. Unikátní klání v sedmi 
bojových soutěžích rozhodne o tom, kdo je bítešským borcem. Nata-
hování vody a vína do koštýře, soutěže ve zručnosti i mrštnosti. Ská-
kací hrad, skvělé občerstvení a živá hudba zajištěna. Farní zahrada, 
Kostelní 71, Velká Bíteš.
HVĚZDOKLADENÍ CHINASKI • 8. září 13.00. Křest hvězdy do Bíteš-
ského chodníku slávy na hlavním pódiu pod májí.
POHODOVÁ DEVÍTKA 2019 • 15. září 11.00. 6. ročník běžeckého zá-
vodu. Fotbalový stadion ve Velké Bíteši.
ZÁJEZD SLAVONICE, LANDŠTEJN, DAČICE • 17. září 7.00. Odjezd 
v 7.00 z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši.
PŘEDNÁŠKA BÍLÁ HORA TROCHU JINAK • 17. září 17.00. Události, 
které jí předcházely a následovaly, přiblíží Josef Špidla, autor knihy Kr-
vavý měsíc nad horou Liliavou. Městská knihovna Velká Bíteš.
SENIORKLUB • 18. září 14.00. Kvízové odpoledne s Karlem Smolí-
kem. Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
OLYMPIÁDA PRO DĚTI z mateřských škol a žáků prvního a druhého 
ročníku základní školy • 19. září 16.00. Věkové kategorie: 1. děti 3 – 
4 roky, 2. děti 5 – 6 roků, 3. děti 7 – 9 roků. Soutěžní disciplíny: 1. hod 
míčem, 2. běh na 30 m., 3. skok do dálky. Sladká odměna a medaile. 
Fotbalový stadion Velká Bíteš.
DEN TISKAŘŮ V KRALICÍCH NAD OSLAVOU • 21. září 9.30.

700 LET ŘÁDU RYTÍŘŮ KRISTOVÝCH • do 15. září. Výstavní sál mu-
zea – zámek Velké Meziříčí.
VÝSTAVY NOMINACÍ 4. ROČNÍKU ČESKÝCH CEN ZA ARCHITEK-
TURU • Do 20. září. Luteránské gymnázium, Náměstí 11/13, V. Meziříčí.
ČERNOBYL 33 LET PO TÉ • Do 27. září. Výstava fotografií z Černobyl-
ské uzavřené zóny. Kavárna a Bistro termoska, Náměstí 79/3, VM.
MUZEUM PANENEK V BOBROVÉ • Do 29. září každou neděli 14.00 
– 17.00. Ve všední dny otevřeno jen pro větší skupiny objednané na tel. 
721 064 688. https://retro-panenky.webnode.cz/.
DEN S NOVOU ŠKODOU KAMIQ • 4. září 10.00 – 17.00. Zábavný den 
plný soutěží. Náměstí Velké Meziříčí.
CIRKUS JO-JOO – STROJ ČASU • 5. – 8. září. Čt+pá 17.30, so 14.00, ne 
11.00 Velké Meziříčí, ul. Sluneční (stan na Hliništích).
DOMÁCÍ APATYKA • 7. září. Pořádá spolek Vodotrysk za sokolov-
nou. Křižanov.
CÍSAŘSKÉ MANÉVRY • 7. – 8. září. Do Velkého Meziříčí zavítá rakous-
ko-uherský císař František Josef I. Město se pomyslně přenese zpět do 
roku 1909, kdy se zde konaly císařské manévry. Zámek Velké Meziříčí.
POUŤOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU AIRBACK • 7. září 20.00. Krás-
něves.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 8. září 8.00. Předsálí kina JC, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí
POUŤ KRÁSNĚVES • 8. září. 
MRKVANCOVÁ POUŤ POLNÁ • 8. září.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ V RADOSTÍNĚ NAD OSLAVOU • 
8. září 13.00 – 17.00. Veřejnost si bude moci prohlédnout nově vybudova-
né 4. patro starší budovy ZŠ se čtyřmi moderními odbornými učebnami, 
nové výtahy, novou učebnu MŠ. Zároveň budou přístupny k prohlídce stá-
vající učebny a tělocvična s jejich současným vybavením.
DNY ZDRAVÍ • 10. září 9.00 – 17.00. Náměstí, Velké Meziříčí.
KAPAP A KRAV MAGA – NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ • 10. září 19.00 
– 20.30. Sportovní centrum Velké Meziříčí, Poštovní 8, Velké Meziříčí.
DEN ZÁCHRANÁŘŮ • 12. září 10.00. Náměstí Velké Meziříčí.
BLEŠÁK ZA SOKOLOVNOU • 14. září. Pořádá spolek Vodotrysk. Za 
nepříznivého počasí bude akce v sokolovně. Křižanov.
MOTOKROS DOLNÍ HEŘMANICE • 14. září. Závody Chalupa Cup.
IVO JAHELKA • 14. září 20.00. KD Měřín.
POUŤ V UHŘÍNOVĚ • 15. září.
POUŤ V HORNÍ LIBOCHOVÉ • 15. září.
DEN VĚČNOSTI • 15. září 9.00. Ve 14.30 koncert novoměstského žen-
ského sboru Naenia. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Světlé 
737/24, Velké Meziříčí.
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ • 16. září. Zahájení 16. 9., ukončení pro-
sinec 2019. V rámci výuky 11 lekcí, vždy v pondělí. Uzávěrka při-
hlášek 13. 9. 2019. Výuku vede Taneční škola STARLET Brno paní 
Buryanová. Informace na program. oddělení Jupiter clubu VM.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ • 16. září. Zahájení 16. 9. 2019, ukončení 
21. října 2019. 6 tanečních lekcí. Kurzy pro začátečníky, mírně pokro-
čilé všech věkových kategorií. Informace program. oddělení JC VM.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY • 18. září 9.00 – 12.00. Nejen pro žáky 
základních škol, ale také pro širokou veřejnost, která si chce zkusit zaběh-
nout klasický orientační běh. Zámecký park, Velké Meziříčí.
JAROSLAV IROVSKÝ – AUTORSKÉ ČTENÍ • 19. září 18.00. Kavárna 
a Bistro termoska Velké Meziříčí.
MĚŘÍNSKÝ KAPR • 21. a 22. září. 7. ročník. Závody dospělých – so-
bota 21. 9. Startovné 200 Kč. Dětské rybářské závody – neděle 22. 9. 
Startovné 100 Kč. Prezentace 6 – 7 h, rybolov 7 – 12 h, vyhlášení vý-
sledků a předání cen 12.30 h. Informace: p. Plešák, tel. 606 789 856, 
www.rybarimerin.cz
PÍSTOVSKÉ MOKŘADY • 21. září od 9.00, 22. září od 10.00. Meziná-
rodní závody terénních aut. Pístov u Jihlavy, http://pistovskemokrady.cz/
ŽEHNÁNÍ KAPLE VE STRÁNECKÉ ZHOŘI • 21. září 10.00. 
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Před 125 lety roku 1894 založili 
farář P. Karel Bobrovský, nadučitel 
Arnošt Šeha, starosta obce a rolník 
Josef Holánek, obchodník Josef 
Melichar a Eduard Caha sbor dob-
rovolných hasičů v Heřmanově. Při 
založení měl sbor pouze 7 členů. 
Do prvního výboru byli zvoleni 
za starostu sboru hraběcí revírník 
František Švéda, náčelníkem a jed-
natelem Josef Holánek č. p. 26.
Toto významné jubileum v  živo-
tě obce si připomenuli v  sobotu 
24. 8. 2019 na soutěži historických 
hasičských stříkaček. Slavnost za-
počala průvodem obcí od kostela 
sv. Mikuláše. V čele průvodu byla 

koňským spřežením tažená stří-
kačka od firmy R.  A.  Smekal r.v. 
1898 domácího sboru, následo-
vaná kapelou, četou praporeční-
ků a  četným zástupem hasičů ve 
slavnostních i  replikách historic-
kých uniforem. Průvod se zastavil 
u  obnoveného prvorepublikového 
pomníku věnovanému preziden-
tovi T. G. Masarykovi a někdejšímu 
ministerskému předsedovi Antoní-
nu Švehlovi, kde položili květinový 
věnec. Při slavnostním nástupu na 
návsi proběhlo vítání hostů a  zú-
častněných hasičů. Starosta SDH 
Heřmanov Josef Chromý seznámil 
s  historií a  současností sboru. Své 

zdravice pronesli starostka obce 
Pavla Chadimová, starosta Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a  Slez-
ska Jan Slámečka a velitel požární 
stanice Velká Bíteš ppor.  Miroslav 
Volf. Členové výkonného výboru 

Okresního sdružení hasičů Žďár 
nad Sázavou Miroslav Homola 
a  Petr Šubert předali sboru jako 
ocenění jejich dlouholeté práce 
čestné uznání Krajského sdružení 
hasičů Kraje Vysočina. Následo-

vala soutěž koňských stříkaček, 
která se skládala z požárního úto-
ku a  recesistické štafety. Na start 
se postavilo 9  stříkaček ze sborů 
Heřmanov, Lavičky, Litava, Přiby-
slavice, Štěpánov, Osová Bítýška, 
Herálec, Radňoves a  Jámy. Mimo 
soutěž se představil SDH Nová Ves 
s  automobilovou stříkačkou Isota 
FRANCHINI AD 16. Se soutěžní-
mi disciplínami se nejlépe vypořá-
dalo domácí družstvo následova-
né hasiči z  Herálce a  Štěpánovic. 
Krásným letním dnem hudebně 
provázela Heřmanovská kapela. 
V podvečer byla oslava zakončena 
taneční zábavou se skupinou Evis.

670 let od první 
zmínky o obci
První písemná zmínka pochází 
z roku 1349, kdy patřila ves k panství 
Osová, před rokem 1415 přešla pod 
panství Náměšť nad Oslavou. Až do 
třetí čtvrtiny 19. století se Heřmanov 
úředně jmenoval Hermannschlag – 
Hermašlak. Z názvu se dá vyčíst 
a předpokládat, že ves vznikla ve 
13. století jako kolonizační ves, že 
její lokátor – zakladatel se jmenoval 
Hermann (Heřman) a že vznikla 
na místě vymýceného lesa (Schlag). 
Doslovný překlad by byl Heřmanova 
Paseka.
                Text a foto: David Dvořáček

Soutěž historických koňských stříkaček se konala v Heřmanově

Traktoršou v Šeborově 
na konci srpna pod-
pořila Domácí hospic 
Vysočina, který má po-
bočku i ve Velkém Me-
ziříčí. Výtěžek činil více 
než 17 tisíc korun.
Bohatý program si uži-
li jak dospělí, tak děti. 
Mediálně tuto charita-
tivní akci podpořil též 
týdeník Medřičské listy.

Duchovní slovo Óda na trpělivost
„Jeden hos-
podář sedá-
val na okraji 
rozlehlého 
prázdného 
pole bez jedi-
né rostlinky. 

Děti, které si tu hrály s míčem, 
poslal jinam. Poutníka, který si 
chtěl zkrátit cestu, nechal pole 
obejít. Kněze, který ho prosil, aby 
tam nechal vystavět budovu pro 

farní účely, poslal pryč. Na tom 
poli nebylo nic, ale hospodář už 
na něm viděl zrající úrodu. Nebyl 
to snílek, vnější vzhled nahrával 
nezkušeným, skutečnost dala za 
pravdu jemu, který pole osel a vě-
děl, že osivo ho nezklame“.
Trpělivost není lhostejnost nebo 
bezbřehá tolerance. Bůh není to-
lerantní ke všem našim výmyslům 
a snahám. Trpělivý je Hospodin 
ke svému lidu, když mu dává zno-

vu možnost obrácení.
Trpělivost je v úzkém sledu za ví-
rou. Víra trvá v čase. Trpělivost je 
přijmout neúplnost a žít s ní.
V dnešní době, v čase bez závaz-
ků, v čase, v níž svoboda zname-
ná, odpoutání se o toho co jsme 
žili, a to často ze dne na den, je 
trpělivost vnímaná jako přežitek. 
Trpělivosti je třeba se učit v každé 
době a každém věku. Trpělivost je 
skutkem lásky. Trpělivost je po-

korná, přijímá pravdu, pravdy se 
nebojí, je otevřena pokání.
Ježíš v evangeliu říká: „Kdo vytr-
vá do konce, bude spasen“. Není 
to jen pevnost ve víře, ale taky 
schopnost snášet obtížné vztahy 
a soužití.
Život má svůj rytmus, který ne-
můžeme zrychlit bez následků. 
Kdo není trpělivý, ten zničí to, co 
již vytvořil.

P. Pavel Šenkyřík

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí
4. 9. 7.00 Za rodiče Mašterovy, 
živé a + členy rodiny, rodiče Po-
spíchalovy a duše v očistci. 8.00 
Mše svatá pro putovní svatyňky, 
po mši svaté setkání ve farním 
sále. 10.00 Mše svatá v DPS. 
18.00 Mše svatá Oslavice. 18.00 
Mše svatá Lavičky. 5. 9. Za rodi-
če Šobovy, celou přízeň a duše v 
očistci. 18.00 Za živou a + rodinu 
Krčálovu a Adamovskou, Mi-
chala Vojtka a duše v očistci. 6. 
9. – 1. v měsíci/ Celodenní a ce-
lonoční adorace 8.00 Za živou a 
+ rodinu Rousovu a Dvořákovu, 
Boží požehnání, ochranu Pan-
ny Marie a duše v očistci. 10.30 
Domov seniorů. 14.00 – 16.00 
Svátost smíření. 17.00 Za rodiče 
Dufkovy, Dobrovolných a jejich 
dceru Annu, Elišku Melicharo-
vu, Františka Kampfa, Jindřicha 
Egermaiera a živou rodinu. 19.00 
– 21.00 Svátost smíření. 7. 9. – 1. 
v měsíci 7.00 Na poděkování za 
45 let společného života s pros-

bou o Boží ochranu a požehnání. 
14.00 Mše svatá Oslavice se žeh-
náním školy. 18.00 Na společný 
úmysl: 1. Za Vlastu a Františka 
Pejchalovy, sourozence, jejich 
rodiče a Danu Vostálovu. 2. Za 
Evu a Bohuslava Kolářovy, jejich 
rodiče a duše v očistci. 3. Za Jaro-
slava Kašpara, jeho rodiče, Josefu 
a Josefa Morkusovy, jejich rodi-
če, sourozence a duše v očistci. 
4. Za + manžela, dvoje rodiče a 
sourozence, přízeň a na poděko-
vání za 80 let života. 8. 9. – 23. v 
mezidobí 7.30 Za živou a + rodi-
nu Vlachovu, Kališovu, Vaňkovu, 
celou přízeň a duše v očistci. 9.00 
Za farníky a ministranty. 10.30 
Mše svatá pro rodiny s dětmi: Na 
poděkování za 30 let společného 
života, rodinu Kotíkovu, Hladí-
kovu a duše v očistci. 18.00 Za 
rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra 
Jaroslava a tetu Růženu.
Farní oznámení:
Ve čtvrtek 5. září bude pan děkan 
i pan kaplan navštěvovat nemoc-

né. V pátek 6. září v 19.30 na faře 
setkání skupiny starších biřmo-
vanců. V sobotu 7. září je I. so-
bota v Netíně. Autobus pojede v 
17.00 od fary ve VM. V neděli 22. 
září v Mostištích proběhne farní 
den. Všichni jste srdečně zváni. 
Rozvrh náboženství ve farnosti 
Velké Meziříčí ve školním roce 
2019/2020 najdete v nástěnkách 
a na internetových stránkách far-
nosti. Děkanství velkomeziříč-
ské vás zve na pouť do Izraele a 
Jordánska v termínu 21. 4. – 1. 5. 
2020. Bližší informace a kontakt 
najdete na stránkách farnosti a 
na nástěnce v kostele pod věží.
Farnost Bory:
6. 9. – 1. v měsíci 18.00 Dolní 
Bory: Za Antonína Zeleného, 
rodiče a rodiče Křížovy. 8. 9. – 
23. v mezidobí 9.45 Mše svatá se 
žehnáním školních aktovek: Za 
Bohumila Jakubce, dceru Evu a 
rodiče.
Farní oznámení:
V pátek 6. září bude pravidelná 

návštěva nemocných. V sobotu 
7. září je I. sobota v Netíně. Auto-
bus pojede v 16.40 z Borů. Výuka 
náboženství na základní škole v 
Borech bude zahájena v pondělí 
7. října 2019 (1., 2. a 3. třída) a 
ve středu 9. října (4., 5. a 6. – 9. 
třída). Rozvrh hodin najdete v 
nástěnkách a na internetových 
stránkách farnosti Velké Mezi-
říčí.
Farnost Netín:
6. 9. – 1. v měsíci 18.30 Za rodiče 
Jamborovy, Svobodovy, vnuka a 
zetě. 7. 9. – 1. v měsíci 10.30 Svat-
ba Netín: Hynek Trachta – Da-
niela Neumanová. 17.00 Svátost 
smíření. 18.00 Za poutníky. 8. 9. 
– 23. v mezidobí 8.00 Mše svatá 
se žehnáním školních aktovek: 
Za Václava a Ludmilu Cejnkovy 
a zetě
Farní oznámení:
V neděli 29. září proběhne v Ne-
tíně na faře farní den. Všichni 
jste srdečně zváni.

Farní úřad, VM

MĚŘÍNSKÝ KAPR – 7. ROČNÍK
Závody dospělých – sobota 21. 9. 2019

Startovné 200 Kč, prezentace 4 – 6 h, rybolov 6 – 12 h
Dětské rybářské závody – neděle 22. 9. 2019

Startovné 100 Kč, prezentace 6 – 7 h, rybolov 7 – 12 h. 
Vyhlášení výsledků a předání cen 12.30 h.

Informace: p. Plešák, tel. 606 789 856, www.rybarimerin.cz

Ve dnech 9. 9.–13. 9. bude v obci Bory 
probíhat odečet spotřeby vody.
Prosíme umožněte pracovníkům obce pří-
stup k vodoměrům.

Dokončení ze strany 3
Následky silného větru 
Dne 1. 7. 2019 při preventivní 
činnosti zjistili strážníci v něko-
lika lokalitách Velkého Meziříčí 
popadané větve na chodnících 
a  pozemních komunikacích 
v důsledku silného větru. Tam, 
kde to bylo možné, popadané 
větve, které ohrožovaly bezpeč-
nost silničního provozu a chod-
ců, vlastními silami odstranili. 

Na  městském hřbitově Karlov 
byl zjištěn vyvrácený strom, 
který se opíral o hřbitovní zeď. 
O  vzniklé situaci byl následně 
vyrozuměn správce hřbitova.
Kontrola dodržování zákazu 
tranzitu 
Po  celý měsíc byla strážníky 
prováděna kontrolní a preven-
tivní činnost se zaměřením 
na  dodržování místní úpravy 
silničního provozu na  silnici 

II/602 – zákaz vjezdu tranzi-
tujících nákladních vozidel 
s hmotností nad 12 tun na uli-
cích Karlov a  Jihlavská. Ná-
kladní vozidla, jejichž řidiči 
neoprávněně sjížděli z D1 z dů-
vodu dlouhých kolon vozidel, 
které se vytvářely díky omezení 
provozu na  D1 během oprav 
dálničního mostu, byla strážní-
ky navedena zpět na dálnici.
                                    -mp, red upr-

Z událostí městské policie  červenec 
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V  sobotu 24.  srpna se v  areálu 
discgolfového parku Kunšovec ve 
Velkém Meziříčí uskutečnil další 
turnaj z  oblíbené celostátní série 
„Latitude 64‘ Hunters Tour 2019“. 
Hrálo se celkem pět kompletních 
kol, přičemž každé z  nich zna-
menalo 1 hru na předem daných 
devět jamek (totiž v  reálu košů). 
Páté kolo se považovalo za finálo-
vé a  tentokrát bylo určeno všem 
zúčastněným. Délka jednoho kun-
šoveckého layoutu činí 509 metrů; 
tzv. par pro 1 kolo je stanoven na 
27  bodů. Řediteli celého discgol-
fového seriálu L64‚HT jsou Pavel 
Brückler z  Liberce a  Ivo Vojtík 
z  Uherského Hradiště. Namísto 
zraněného, a  tudíž předem omlu-
veného Ivo Vojtíka byl za ředitele 
meziříčského turnaje v  předstihu 
určen místní hráč z  kategorie ve-
teránů – Vladimír Pařil. Největší 
hráčské zastoupení mělo zejména 
Brno a  Moravský Krumlov, totiž 
ony novotradiční discgolfové bašty 
a líhně, avšak dorazili např. i hráči 

z Moravskoslezského kraje.
Velké poděkování náleží těmto 
štědrým sponzorům:
Česká asociace discgolfu (ČADG); 
Město Velké Meziříčí; pivnice „Na 
Lipnici“ VM, Alpa Velké Meziříčí; 
truhlářská firma Doména; Vladi-
mír Pařil VM.

Výsledky nejlepších účastníků
Hlavní a nejvíce exponovaná ka-
tegorie Open (MPO) = muži 19 až 
40 let (vybráno):
1. Petr Masník DGC Moravian Ga-

tors Nový Jičín 24, 21, 21, 21, 23 
= 110 bodů!
…Tento hráč hodil na postu 
č.  1 eso („hole -in -one“) a  poté 
vyhrál i obě soutěže na přesnost 
základního odhodu = tzv. CTP, 
a to na dráhách č. 7 a 1.

2. Jan Rozehnal DGC Mor. Krum-
lov 28, 20!, 24, 25, 22 = 119 b.

3. Michal Kališ Skunčáci V. Meziří-
čí 27, 20!, 22, 27, 24 = 120 b.
…Na dráze č.  5 dosáhl esa / 
„hole -in -one“! Počínal si oprav-
du výborně a pozásluze vystou-

pal na pomyslnou bednu.
 7. Adam Prudík Velké Meziříčí 

23,24,26,26,25 = 124 b.
…Tento místní nováček si také 

vedl skvěle!
Kat. Masters+GrandMasters 
(MPM+MPG) = muži nad 40 
a nad 50 let:
1. Josef Vejvalka DGC Mor. Krum-

lov 31,26,22,28,25 = 132 b.
2. Vladimír Pařil Velké Meziříčí 

28,28,28,30,25 = 139 b.
Kat. Women (FPO) = dívky a ženy 
nad 18 let:
1. Iva Špačková Březina v Mor. kra-

su 29,26,27,30,28 = 140 b.
2. Barbora Janků Spin Team Brno 

29,30,29,32,30 = 150 b.
3. Adria Winter Brno 

35,33,34,31,34 = 167 b.
Kat. Juniors nebyla otevřena.
Přítomné potěšily výsledky discgol-
fové reprezentace ČR. Na MS druž-
stev, které se konalo v DG  Parku 
Mäetaguse v Estonsku, si vedl tým 
naší republiky opravdu znamenitě. 
V jeho řadách bojovali i naši dobří 

známí a  kamarádi Rudolf „Con-
dor“ Konečný (kat. Masters) a Ma-
těj Vojtík (kat. Open), oba z  Dis-
cgolf clubu „Slovácko“ Uherské 
Hradiště. Smíšené družstvo Česka 
zde doslova rozdrtilo tým Lotyš-
ska, Slovenska, Španělska a Francie, 
prohrálo jen s  úřadujícími mistry 
světa z  Kanady a  s  domácími Es-
tonci. Celkově naši obsadili výbor-
né 5. místo. Moc gratulujeme!

Text a foto: Vladimír Pařil

Velké Meziříčí opět uvítalo moravské hráče D-golfu

TJ Sokol Velké Meziříčí pořádal 
v termínu od 19. do 23. 8. již tra-
diční příměstský tábor pro naše 
házenkářské naděje. Byl určen pro 
kluky od 5 do 10  let. Letos se zú-
častnilo 12 chlapců, kteří byli na 
začátku rozděleni do dvou druž-
stev, která proti sobě celý týden 
zápolila.
Trenéři si připravili pro házenká-
ře bohatý program. Kromě čtyř 
tréninkových jednotek si po celý 
týden užívali různých týmových 
her. Dokonce si vyzkoušeli biatlon, 
který není zrovna sportem pro let-
ní měsíce.
Postavili jsme domečky pro zví-
řátka a  skřítky, vymysleli k  nim 
příběhy. Navštívili jsme podzemí 
zdejšího zámku, kam se většina 
z nás podívala vůbec poprvé, pro-
vedl nás pan Jiří Štěpánek. Přivítal 
nás a vyfotil se s námi zdejší majitel 
zámku, pan Jan Podstatzky Lich-
tenstein. Zahráli jsme si, někteří 
vůbec poprvé, bowling. V  Jihlavě, 
i přes zpoždění autobusu, jsme se 

nakonec pobavili na Laser game. 
Vše vyvrcholilo ve čtvrtek, kdy 
jsme vlakem odcestovali do Ku-
řimi. Tam jsme navštívili místní 
Wellness centrum, zahráli si plá-
žovou házenou. Po návratu vla-
kem do Velkého Meziříčí jsme 
shlédli zápas našich a kuřimských 
mladších žáků, trénink dorostenců 
s  ženami a  trénink našich mužů. 
V průběhu těchto tréninků, si klu-
ci měli možnost opéct špekáčky 
a ochutnat různé dobroty, které pro 
tuhle příležitost připravily šikovné 
maminky. :-) Po tréninku mužů se 
hráči a  trenéři podepsali klukům 
na oddílová trička. Než se připra-
vilo přespání a promítání pohádky 
na hale, tak jsme ještě překonali 
strach při stezce odvahy. Noc na 
hale zvládli naše házenkářské na-
děje bez chybičky a  po snídani 
jsme ještě v pátek sehráli přípravný 
zápas ve velké házené proti mlad-
ším žákům SK Kuřim na 3×10 mi-
nut bez počítání skóre. Poté jsme 
vše zhodnotili, kluci dostali drobné 

dárky a tím pro letošní rok příměst-
ský tábor skončil… Největší radost 
jsme jako trenéři měli z pozitivních 
ohlasů kluků, kdy zaznělo, jestli by 
tábor nemohl být prodloužen ještě 
o další týden. :-)
Všichni jsme si celý týden užívali 
a rozzářené oči zúčastněných jsou 
pro nás trenéry velkým závazkem 
na příští rok.
V  průběhu tábora nám pomáhali 

Tomáš Krčál a  Jakub Strýček, vě-
kem ještě dorostenci a  za to jim 
patří velké poděkování.
Trenéři: Petr Kaštan, David Stokla-
sa, Vlaďka Kaštanová, Jiří Holý.
Nadále nabíráme do svých řad 
kluky se zájmem o pohyb od 5 do 
10 let. Nebojte se, a přijďte mezi 
nás. Házená je sport pro všechny.

Více informací – David Stoklasa, 
tel. 608 308 044

Házenkáři pořádali příměstský dětský tábor

V sobotu 31. 8. 2019 vyrazili mladí 
házenkáři na IV. ročník Memo-
riálu Jaroslava „Bagra“ Konečné-
ho, který pořádal TJ Sokol Újezd 
u Brna. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 7 družstev a hrací systém byl 
každý s každým 2×10 minut. Celý 
turnaj se odehrál na venkovním 
hřišti, a  i  když počasí spíše přálo 
koupání a opalování, tak ho kluci 
zvládli velice dobře. V  průběhu 
turnaje byl z důvodu vysokých tep-
lot zkrácen hrací čas na 2×8  mi-
nut. Pro kluky to byl první turnaj 
v  nové sezoně a  bylo na herním 
projevu vidět, že ještě nejsou roze-
hraní a společně sehraní, ale i tak 
se snažili v  každém zápase podat 
maximální výkon. V  turnaji jsme 
do vítězného konce dovedli zápas 
ve třech případech, jednou jsme 
zápas remizovali a  dvakrát jsme 
okusili hořkost porážky. Největší 
bojovnost kluci předvedli v  zápa-
se proti domácímu týmu TJ Sokol 
Újezd u Brna. Takto podaný výkon 
nám v důsledku vynesl krásné třetí 
místo na turnaji, a to na začátku se-

zóny, považujeme za velmi dobrý 
výsledek. Tento turnaj nám hodně 
ukázal, na čem musíme na trénin-
cích zapracovat, abychom se mohli 
nadále zlepšovat.

Výsledky:
VM – TJ Sokol Žďár n. Sáz. 15:9
VM – TJ Sokol Telnice 11:16
VM – TJ Sokol Nové Veselí 7:7
VM – SKP Frýdek -Místek 3:13
VM – TJ Sokol Újezd u Brna 12:10
VM – TJ Sokol Sokolnice 15:3

Celkové pořadí turnaje:
1. SKP Frýdek -Místek
2. TJ Sokol Telnice
3. TJ Sokol Velké Meziříčí
4. TJ Sokol Újezd u Brna
5. TJ Sokol Nové Veselí
6. TJ Sokol Žďár nad Sázavou
7. TJ Sokol Sokolnice
Sestava: Borkovec Martin, Uchytil 
Marek  – Hradecký Filip, Sedlák 
Marek, Smejkal Vítek, Navrátil 
Ondřej, Krejčí Adam, Fexa Ri-
chard, Jelínek Tomáš, Fiala Štěpán, 
Kocourek Jakub.
Trenéři: Krejčí Martin, Navrátil 
Radek.                                  M. Krejčí

Mladší žáci byli úspěšní 
na přípravném turnaji 
v Újezdu u Brna

Dne 24. 8. se uskutečnil již 10. roč-
ník tenisového turnaje ve smíšené 
čtyřhře Křižanov Open. Předchá-
zelo mu páteční rozlosování dvojic. 
V  sobotu od 7.00 až do pozdního 
večera byly k vidění velmi vyrovnané 
a  dramatické souboje o  konečné 
umístění. Každou dvojici čekalo cel-
kem 6 zápasů během jediného dne, 
a i to svědčí o náročnosti celého tur-
naje. Poháry byly samozřejmě určeny 
jen pro stupně vítězů, ale originální 
medaile a  hodnotné věcné ceny si 
odnesly všechny soutěžící dvojice. 
Stalo se již tradicí, že spolu s turnajem 

dospělých vyhlašujeme i  výsledky 
žákovského turnaje starších chlapců 
a  dívek, který probíhá průběžně po 
celé prázdniny. Letos poprvé proběh-
la i prázdninová soutěž v tenisových 
dovednostech pro děti z  tenisové 
přípravky. Všichni malí tenisté obdr-
želi za své bojovné výkony z  rukou 
místostarosty Křižanova kromě po-
hárů i medaile, diplomy a věcné ceny.
Děti si užily skákací hrad a cukrovou 
vatu, dospělí skvělé občerstvení a pří-
jemné posezení pod novou pergolou. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli 
úspěšně zvládnout organizaci celé 

této náročné akce.
Výsledky turnaje

Starší žáci
1. Martin Procházka
2. Tomáš Juračka
3. Matěj Veselský
4. David Plocek
5. Michal Procházka
6. Adam Madroň
7. Danek Češka
Starší žákyně
1. Ilona Hořínková
2. Karolína Chrástová
3. Lenka Menclerová
4. Nikola Szojmová

5. Hana Kučerová
Dospělí smíšená čtyřhra
1. Blanka Vytlačilová  – Roman To-
mšík
2. Simona Chylíková – Jarda Adam
3. Květa Štěpánková ml. – Eda Chylík
4. Ilona Hořínková – Honza Štěpánek
5. Markéta Procházková  – Michal 
Průdek
6. Silva Tomšíková – Leoš Burian
7. Majka Švábová – Jirka Coufal
Fotky z  turnaje: rajce.net album: 
Křižanov Open 2019

Za tenisový oddíl SK FC Křižanov 
Blanka Vytlačilová

Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře Křižanov Open

V neděli 25. 8. skončila v Hodoní-
ně základní část II. atletické ligy.
Muži i  ženy odjeli na poslední 
kolo v silně oslabené sestavě. Přes 
velkou snahu všech startujících to 
stačilo na konečné 9. místo mužů 
a  11. místo žen. Ale vzhledem 
k  výborným výkonům v  přede-
šlých kolech muži skončili na 3. 
místě a  ženy v  premiérovém roce 
na místě 11. Z  individuálních vý-
konů je třeba vyzdvihnout vítězství 
Kamila Běhounka ve vrhu koulí, 2. 
místo Elišky Malouškové v  běhu 
na 3000 m překážek a  2. místo 
žáka Tomáše Neufusse ve skoku 
vysokém. Nejvíce bodů pro tým 
získali Kamil Běhounek (18 bodů), 
Ondřej Rosa (12,25 bodu) a Tomáš 
Neufuss (9 bodů). V  ženách byly 
nejvíce bodující Eliška Malouš-
ková a  Zuzana Rašovská  – obě 9 
bodů. Muži si celkově třetím mís-
tem zajistili účast v baráži o I. ligu, 
kterou bude v sobotu 31. 8. hostit 
Břeclav. Letos je naším cílem vy-
lepšit 8. příčku z loňského roku.

Z výsledů
Muži
800 m 6. Ondřej Rosa 2:06,86
1500 m 5. Ondřej Rosa 4:24,55
kladivo 4. Kamil Běhounek 37,53 m
koule 1. Kamil Běhounek 12,78 m
trojskok 8. Radek Polášek 11,79 m
výška 2. Tomáš Neufuss 186 cm
 5. Pavel Hekrdla 171 cm
tyč 4. Ivo Březka 312 cm
4×400 m 6. Neufuss, Večeřa, Rosa, Křehlík

Ženy
400 m  5. Zuzana Rašovská 66,18 s
3000 m př.  4. Eliška Maloušková 14:27,52
    oddílový rekord
disk  7. Tereza Lišková 27,18 m
  9. Denisa Čejková 25,38 m
koule  7. Denisa Čejková 9,64 m
výška  6. Vendula Švihálková 147 cm
dálka  8. Zuzana Rašovská 473 cm
 10. Vendula Švihálková 467 cm

Konečná tabulka. Do baráže po-
stupují týmy na 1. – 4. místě.
Pořadí Družstva Pomocné body Hlavní body
 1 TJ Jiskra Otrokovice  777 44
 2 Atletický klub Hodonín, z.s. 640 40
 3 TJ Sokol Velké Meziříčí  399 30
 4 Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 391 29
 5 TJ Znojmo z.s. 280 29
 6 Atletika Jihlava z.s. 361,5 26
 7 TJ Spartak Třebíč, spolek 268,5 19
 8 Atletika Holešov 265 18

Výsledky:
https://online.atletika.cz/vysled-
ky/39097.                             -VELME-

Atletika: II. liga mužů a žen
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VEřEJNé BrUsLENí – Září 2019
So 7. 9. 14.00 – 15.30
Ne 8. 9. 13.15 – 14.45
So 14. 9. 14.15 – 15.45
Ne 15. 9. 13.30 – 15.00
So 21. 9. 13.00 – 14.30

Ne 22. 9. 14.30 – 16.00
So 28. 9. 14.30 – 16.00
Ne 29. 9. 14.30 – 16.00
Vstupné:
bruslící 25 Kč, doprovod 10 Kč

„Tak jsem vicemistryně ČR 2019!“ 
pochlubila se zaslouženě na svém 
facebookovém profilu velko-
meziříčská závodnice Barbora 
Laňková. Ta si podle svých slov 
závěrečný závod v Jiníně užila na 
maximum.

„Od rána jsem se na motorce cítila 
dobře. Starty opět žádný zázrak, 
ale vždy jsem se celkem rychle do-
stala na dvojku za Kristýnu. S tou 
jsem hlavně v první jízdě bojovala 
až do cíle. Druhá jízda byla do půl-
ky závodu podobná, bohužel pak 
mi v zadní části tratě vyšly špatně 
na předjetí holky o kolo, ale s tím se 
musí v místech, kde je vyjetá pouze 
jedna stopa, počítat. Navíc násle-
dovalo pár chybiček a  Kristýna si 
do cíle už náskok pohlídala. Tedy 

dvakrát dvojka a beru i celkové 2. 
místo v seriálu,“ dodala Laňková.

-připr. red, 
text a foto: zdroj FCB BL-

Barbora Laňková je 
vicemistryně ČR HHK VM  – HC Spartak Vtelká 

Bíteš 6:8 (3:0, 2:4, 1:4)
Góly a  asistence: 11:30 Křenek 
(Bula), 13:16 Rozmarín (Matov, 
Salát), 16:13 Bula (Střecha T., Kře-
nek), 32:26 Vlašín  M. (Křenek, 
Střecha T.), 37:46 Střecha T. (Kře-
nek, Vlašín  M.), 45:32 Karásek 
(Bula, Vlašín  M.)  – 26:21 Novák 
(Mároš, Lang), 29:57 Rosendorf 
(Lang), 31:43 Bednář (Rosendorf), 
35:50 Trnka (Novák), 44:16 Petrčka 
(Michálek), 50:41 Lang (Michálek), 
51:02 Lang (Mároš), 53:29 Bednář 

(Lang, Mároš). Sestava HHK Velké 
Meziříčí: Juda J. – Burian V., Báňa, 
Burian M., Salát, Vlašín M., Střecha 
T.  – Maštera, Peschout, Hrbatý  – 
Střecha F., Matov, Rozmarín – Ka-
rásek, Bula, Křenek. Sestava HC 
Spartak Velká Bíteš: Štourač – Trn-
ka, Novák, Rosendorf, Šidák, Má-
roš, Lang, Bednář, Michálek, No-
vák, Petrčka, Štepánek. Rozhodčí: 
Kučera, Kavina Vyloučení: 2:2, vy-
užití: 0:1, v oslabení: 0:0. Střely na 
branku: 37:36 (11:11, 15:13, 12:11). 
Diváci: 68.                         Jaroslav Juda

První přípravné utkání 
skončilo prohrou HHK

FK Blansko – FC Velké Meziříčí 
5:0 (3:0)
Střelci: 18. a 63. Sedlo, 25. Šuta vl., 
29. Urbančok, 85. Kopičár. Roz-
hodčí: Ogrodník, Mayer, Líkař. 
FC VM – Kolář – Bouček, Kriegs-
mann, Komínek, Řezáč  – Dufek 
(61. Kotoun), Šuta, Mezlík (74. 
Crkal), Pavlík (63. Šimáček), Plich-
ta – Simr, na lavičce Kruba, trenér 
Smejkal. ŽK: Štrombach  – Crkal. 
Diváci: 826. Nejlepší hráči: Urban-
čok, Kopičár, Sedlo.
Bez Robina Demetera, Petra Do-
lejše a  Martina Puži zraněných 
v  utkání s  Vrchovinou nastoupili 
hosté k dalšímu utkání v Blansku. 
Od úvodních minut to byli domá-
cí hráči, kteří hýřili pohybem, byli 
přesnější v  rozehrávce a  také dů-
raznější v  osobních soubojích. Ve 
2.  min. hledal Sedlo před bránou 
protihráče, nikdo na míč nedosáhl. 
Ve 3.  min. zastavil Martin Řezáč 
průnik Schwendta. Ve 4. min. od-
centroval Žák, míč zachytil David 
Komínek. V  5.  min. rohový kop 
Urbančoka poslal Miloš Kriegs-
mann hlavou na břevno, následný 
rohový kop Urbančoka zastavil 
faul na Tondu Plichtu. V  8.  min. 
průnik Žáka zastavil Michal Bou-
ček. V  9.  min. trefil Marek Kolář 
protihráče, odražený míč včas 
zachytil. V  11.  min. vystřelil Žák, 
Miloš Kriegsmann míč tečoval 
do ruk Marka Koláře. V 16. min. 
se dostal ve vápně k  zakončení 
Kopičár, s  jeho střelou si Marek 
Kolář porazil. V  17.  min. rychlý 

útok zakončil Jarda Dufek centrem 
do ruk Doležala. V  18.  min. od-
centroval Žák a míč skončil v  síti 
hostů 1:0. V 19. min. našel Radim 
Šuta ve vápně Tondu Plichtu, ten 
trefil jen domácího obránce. Ve 
20. min. centr Martina Řezáče do-
mácí obrana dostala do bezpečí. 
Ve 22.  min. rozehrál přímý kop 
Radim Šuta, Miloš Kriegsmann na 
jeho centr nedosáhl. Ve 25.  min. 
se na hranici vápna uvolnil Sedlo, 
jeho střelu Marek Kolář vyrazil do 
Radima Šuty, od kterého míč skon-
čil v bráně 2:0. Ve 29. min. ztratil 
ve vápně míč Pavel Mezlík, Stře-
lu Kopičára Marek Kolář vyrazil 
k volnému Urbančokovi, pro kte-
rého nebyl problém dostat míč do 
brány hostů 3:0. Ve 30. min. poslal 
míč za obranu Radim Šuta, Tonda 
Plichta ve skluzu trefil domácího 
golmana. Ve 32.  min. rozehráli 
domácí přímý kop, střela Štromba-
cha z 20metrů těsně minula horní 
roh brány. Ve 33.  min. se dostal 
za obranu Žák, Marek Kolář jeho 
střelu zachytil. Ve 34.  min. našel 
Martin Řezáč na malém vápně 
Tondu Plichtu, ten hlavou bránu 
těsně přestřelil. Ve 35. min. přímý 
kop z hranice vápna poslal Urban-
čok do tyče. Ve 44. min. se ve váp-
ně uvolnil Pavel Simr, střela z úhlu 
postrádala přesnost.
Druhý poločas změnu nepřinesl. 
Domácí dál ovládali hru a  hosté 
toho moc neukázali. Ve 47. min. se 
dostal k zakončení Urbančok, jeho 
střele chyběla razance. Ve 48. min. 

po přímém kopu Radima Šuty se 
dostal k  zakončení Michal Bou-
ček, bránu netrefil. V 55. min. po 
rohovém kopu Urbančoka se do-
stal k  zakončení Štrombach, Ma-
rek Kolář si z jeho střelou poradil. 
V 57. min. vystřelil z hranice váp-
na Štrombach, trefil břevno brány 
hostů. V 63. se dostal k zakončení 
Sedlo a  zvýšil na 4:0. V  65.  min. 
přímý kop Paděry zachytil Marek 
Kolář. V 72. min. se po centru Pře-
rovského dostal k zakončení Minx, 
trefil jen protihráče. V 75. min. po 
rohu Urbančoka se dostal k  za-
končení Paděra, bránu přestřelil. 
V  78.  průnik Traoreho zastavil 

Honza Šimáček. V  85.  min. stře-
lu Přerovského zastavilo břevno, 
k odraženému míči se dostal Kopi-
čár na dvakrát ho dostal do brány 
hostů 5:0.

Vyjádření trenéra Smejkala: 
Dnešní utkání bylo pro mě velkým 
zklamáním. I  když první poločas 
byl opticky vyrovnaný, vlastními 
chybami jsme domácím umožnili 
snadné vedení. Ve druhém poloča-
se jsme místo snahy o změnu skóre 
utkání spíš dohrávali a nechali do-
mácí hráče dominovat ve všech her-
ních činnostech.
                            Text Jaroslav Mynář

HHK VM  – HC Pelhřimov 8:2 
(1:0, 1:1, 6:1)
Góly a  asistence: 18:58 Vlašín  M. 
(Burian  M.), 27:44 Barák  M. 
(Křenek, Matov), 40:36 Matov 
(Barák  M.), 43:22 Maštera (Kře-
nek), 51:16 Burian M. (Rozmarín, 
Báňa), 53:06 Maštera, 56:24 Kře-
nek (Matov), 57:05 Maštera (Stře-
cha F.)  – 28:18 Hadrava Marek, 
56:03 Hadrava Martin (Kasalý F., 
Hadrava Marek)Góly a  asistence: 
11:30 Křenek (Bula), 13:16 Roz-
marín (Matov, Salát), 16:13 Bula 
(Střecha T., Křenek), 32:26 Vla-
šín M. (Křenek, Střecha T.), 37:46 
Střecha T. (Křenek, Vlašín  M.), 

45:32 Karásek (Bula, Vlašín M.) – 
26:21 Novák (Mároš, Lang), 29:57 
Rosendorf (Lang), 31:43 Bednář 
(Rosendorf), 35:50 Trnka (No-
vák), 44:16 Petrčka (Michálek), 
50:41 Lang (Michálek), 51:02 Lang 
(Mároš), 53:29 Bednář (Lang, Má-
roš). Sestava HHK Velké Meziříčí: 
Slavíček (Juda J.) – Salát, Vlašín P., 
Kochánek, Kadela, Báňa  – Kře-
nek, Matov, Barák  M.  – Karásek, 
Střecha F., Maštera  – Vlašín  M., 
Rozmarín, Burian M. Sestava HC 
Pelhřimov: Kaiseršot (od 41. mi-
nuty Urban)  – Vrátný, Martínek, 
Kasalý D., Bříza, Doubek, Hráček, 
Hadrava Martin, Hadrava Marek, 

Kasalý F., Kopic, Votápek, Vyslou-
žil, Svoboda, Siřiště, Šulák, Zadra-
žil. Rozhodčí: Tichý, Rous. Vylou-
čení: 3:5, využití: 3:0, v  oslabení: 
0:0. Střely na branku: 31:33 (7:9, 
10:16, 14:8). Diváci: 87.
Druhé přípravné utkání před se-
zónou 2019/2020 přineslo vyrov-
nanou partii s loni ještě druholigo-
vým Pelhřimovem. Pelhřimovští 
poutnící, kteří se připravují na se-
zónu, v Krajské lize Jižních Čech, 
dokázali s domácími dlouho držet 
krok. Utkání jsme zlomili až ve 
třetí části, kdy jsme navýšili skóre 
až na konečných 8:2. Hattrickem 
během 14. minut se blýskl Vojtěch 

Maštera. Do branky se po roční 
pauze vrátil spolehlivým výkonem 
Zdeněk Slavíček.
HC Litomyšl – HHK VM 4:7 (2:4, 
1:0, 1:3)
Góly a asistence: 13:26 Šíp (Meči-
ar), 14:58 Vomočil (Hejtmánek), 
38:03 Skoumal, 57:24 Blecha 
(Mečiar, Urban)  – 00:16 Křenek 
(Vlašín  M., Báňa), 01:21 Rozma-
rín (Matov, Karásek), 06:07 Kře-
nek (Vlašín  M.), 06:39 Střecha F. 
(Maštera, Peschout), 44:12 Ko-
chánek (Křenek, Střecha F.), 50:30 
Křenek (Střecha F.), 59:49 Křenek 
(Střecha F.). Sestava HC Litomyšl: 
Klička (od 31. minuty Horáček) – 

Švec, Šklíba, Vomočil, Hejtmánek, 
Drobný, Mečiar, Jankovský D., Jan-
kovský M., Skoumal, Barkóci, Na-
vrátil, Dvořák, Urban, Šíp, Blecha. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Juda 
J. (od 31. minuty Slavíček) – Báňa, 
Vlašín P., Burian M., Kochánek – 
Křenek, Matov, Vlašín M., Mašte-
ra, Střecha F., Peschout, Rozmarín, 
Karásek. Rozhodčí: Fiksa – Štětina, 
Berger. Vyloučení: 4:0, využití: 0:2, 
v  oslabení: 1:0. Střely na branku: 
38:36 (15:19, 11:11, 12:6). Diváci: 
11.
V  kombinované sestavě vyrazil 
„A“ tým HHK Velké Meziříčí ke 
třetímu přípravnému utkání před 

sezónou 2019/2020. Na zimním 
stadionu v  Bystřici nad Pernštej-
nem jsme se utkali s  týmem HC 
Litomyšl, který se zde připravuje 
na další ročník Krajské ligy pardu-
bického kraje. O  výsledku utkání 
hodně napověděl jeho úvod, když 
jsme již v 7. minutě vedli 4:0! Čtyř-
mi brankami a  asistencí se tento-
krát pod výsledek podepsal David 
Křenek, čtyři kanadské body za-
psal Filip Střecha (1+3).
Program mužů na tento týden:
Pátek 6.  9.  2019 HC Chotěboř  – 
HHK Velké Meziříčí, začátek 
utkání v  18.30 h (zimní stadion 
Chotěboř).                                      -jj-

Hokejisté HHK porazili v pátek Pelhřimov, v neděli si poradili s Litomyšlí

V sobotu dne 31. 8. 2019 nastou-
pil Erik Teplý v  dalším kole me-
zinárodního turnaje Višegrádské 

čtyřky v  Bratislavě. Erik hostoval 
za výběr JMO – Sparta Mikulov. 
Soupeřem mu byl U.  Maisuradze 
z  polského klubu Bombardér 
Gdynia. Erikův soupeř disponoval 
úctyhodným rekordem 200 zápa-
sů z toho 180 výher! Prvé kolo se 
odvíjelo zcela dle předpokladů, 
Polák jasně vítězil na body. V kole 
druhém si již dovolil Polský borec 
boxovat více pro diváky, předváděl 
show, vědom si své jasné převahy. 
Čehož Erik pohotově využil a při-
pravenou tvrdou kombinací se-
bevědomého soupeře nekompro-
misně poslal do počítání. Otřesený 
Polák nebyl schopen pokračovat 
v  boji a  rozhodčí zápas ukončil 
v druhém kole RSC. Tímto se Erik 
postaral jednoznačně o  největší 
překvapení turnaje.               J Fiala

Boxer Erik Teplý zahájil 
sezonu

FC VM – SFK Vrchovina 3:3
Na fotografii  je zachycen druhý gól utkání s Novým Městem (SFK Vrcho-
vina), který vsítil ve 32. min. nový hráč Antonín Plichta. V závěru prvního 
poločasu padl třetí gól. Poločas tak zakončil výsledkem 3:0. V přestávce 
utkání by se jen velmi těžko našel hráč nebo divák, který by nevěřil v cel-
kové vítězství. Také velmi aktivní diváci z Nového Města ztichli. Radikální 
obrat v utkání a ztráta soustředění hráčů Velkého Meziříčí nastala po gólu 
soupeře, který nakonec dosáhl další dva góly a udržel konečný výsledek 
3:3. Takováto změna je sice možná, ale značně neobvyklá. Utkání přineslo 
také dvě zranění důležitých hráčů, ale i ztrátu sebevědomí ostatních, což 
se potvrdilo ve výsledku následujícího utkání naší prohrou 5:0. Středeční 
domáčí mistrovské utkání vyžaduje soustředění a novou energii a zvláště 
diváckou podporu.                                                   Text a foto: Antonín Dvořák

Fotbalisté vysoko prohráli v Blansku

Vedení FC VM předalo oslavenci Svatopluku 
Pokornému (druhý zleva) k jeho 70. narozeninám 
památný dres. S. Pokorný patří k dlouholetým 
bývalým hráčům, trenérům i věrným fanouškům 
klubu. Foto: Antonín Dvořák


