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Tradiční bítešské hody, které vyvrcholily během 
uplynulého víkendu, dnes čeká definitivní tečka. 
Tou je skácení máje na náměstí. 
Ta zdobila centrum města od minulého týdne do 
této středy. Krom hlavního hodového programu 
v neděli Bítešští slavili po celý týden, a to 
jak v hodových sklípcích, tak na koncertech, 
přehlídkách či výstavách.
Každoročně hody navštíví stovky lidí. Nejinak 
tomu bylo i letos, neboť hodování přálo příznivé 
počasí. Více fotografií najdete na straně 3.
                                         -red-, foto: Otto Hasoň

Architektonická soutěž neproběhla 
podle zákona, a tak nebyla vůbec 
zahájena, rozhodl antimonopolní úřad

 

Neustále pro vás rozšiřujeme výběr 
pánského spodního prádla

Otevřeno
Po–pá 8.30–17.00, so 8.30–11.00

Antimonopolní úřad rozho-
dl o nezákonném postupu 
města v rámci architektonické 
soutěže o podobu meziříčské-
ho náměstí. Soutěž tak nebyla 
vůbec zahájena. Město nemůže 
podepsat smlouvu na projekt 
s žádným architektem. Proti 
rozhodnutí podalo rozklad.

„Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže vydal dne 4. 9. 2018 
ve  správním řízení zahájeném 
z  moci úřední prvostupňové roz-
hodnutí, v  němž konstatoval, že 

město Velké Meziříčí nedodrželo 
ustanovení zákona o zadávání ve-
řejných zakázek, když pro zadání 
veřejných zakázek s názvem ,Pro-
jektová dokumentace na  rekon-
strukci náměstí a  přilehlých ulic 
ve  Velkém Meziříčí‘ použilo jed-
nací řízení bez uveřejnění zaháje-
né na základě výzvy k jednání ze 
dne 27. 3. 2017, resp. ze dne 26. 7. 
2018. Soutěž o návrh, v návaznos-
ti na niž zadavatel jednací řízení 
bez uveřejnění použil, totiž nebyla 
provedena podle zákona o  veřej-
ných zakázkách, když její oznáme-

ní nebylo uveřejněno ve  Věstníku 
veřejných zakázek. Soutěž o návrh 
tak nebyla podle uvedeného záko-
na vůbec zahájena. 
Jako opatření k  nápravě nezá-
konného postupu zadavatele 
zrušil Úřad obě jednací řízení 
bez uveřejnění. Současně bylo 
také vydáno předběžné opatření 
zakazující zadavateli podepsat 
smlouvu v  obou výše uvedených 
zadávacích řízeních. Rozhodnutí 
není dosud pravomocné a  může 
být proti němu podán rozklad,“ 
uvedl pro Medřičské listy tiskový 

mluvčí ÚOHS Švanda. 
Rozhodnutí ÚOHS potvrdil sta-
rosta Komínek v  tiskové zprávě. 
„Ze strany města Velké Meziříčí 
bude na  základě usnesení rady 
města ze dne 5. 9. 2018 podán 
opravný prostředek - rozklad 
s  tím, že o  této věci bude infor-
mován i  sekretář celé soutěže 
Ing.  arch. Petr Velička, který měl 
jako externí dodavatel celou ar-
chitektonickou soutěž po adminis-
trativní stránce zpracovat,“ dopl-
nil Komínek.
                    Pokračování na straně 2

Bítešské hody dnes končí 
skácením máje

Letošní rok je pro zdejší sportovní rybáře zlomovým
Velkomeziříčský rybářský spolek, který byl založen v roce 1896 je 
plným právem hrdý na svoji bohatou historii. Stal se prvním česky 
mluvícím rybářským spolkem na Moravě a naše město v dobách c.k. 
mocnářství bývalo především zásluhou F. Veselého jakýmsi pomysl-
ným hlavním městem celého českého sportovního rybářství.

Ale ani tak bohatá historie nijak neopravňuje dnešní pokračovatele v zá-
služné práci F. Veselého, aby usnuli na dávných vavřínech a oddali se slad-
kému nicnedělání. Rybářství, ať už je provozováno komerčně či v rámci 
zájmové činnosti, je především tvrdou řeholí, která se nikterak nedá ošidit. 
V  současné době rybářský spolek obhospodařuje 26 chovných rybníků 
o celkové výměře 35 hektarů, a dvě rybochovná zařízení.
Stará se i o své sportovní revíry, které pravidelně osazuje podle zarybňova-
cích plánů. Těmi jsou Balinka 1 v délce 20,3 km, Oslava 5 - 10 km,  Oslava 

7 - 7 km a pstruhový úsek řeky Oslavy 6 - 10 km. Do sportovních revírů 
spadají i tři rybníky nesoucí názvy Balinka 1B - rybník Nečas (2,2 hek-
tarů), Oslava 6 A - rybník Benetín (5 ha) a Oslava 7 A - rybník Těšík (3,6 
ha). Spolek má v současnosti 800 členů a o tom, že rybařina již dávno není 
doménou mužů, svědčí fakt, že řady členů oživuje 60 příslušnic něžného 
pohlaví. Je vydáno i  150 dětských povolenek a  další adepti rybářského 
sportu se každoročně připravují v rybářských kroužcích.

Zvolili nového předsedu
Rok 2018 je pro velkomeziříčské sportovní rybáře rokem zlomovým. 
Na výroční členské schůzi, která proběhla v březnu, bylo v mimořádných 
volbách zvoleno nové vedení spolku. Na následující schůzi nového výboru 
byl zvolen novým předsedou Miloslav Vala a jednatelem se stal ing. Zde-
něk Chrást.                                                                         Pokračování na straně 3

O prázdninách zemřelo na silnicích Kraje 
Vysočina deset lidí
Počet dopravních nehod se 
snížil ve srovnání s loňskými 
prázdninami o dvě procenta.

V  Kraji Vysočina došlo bě-
hem letošních dvouměsíčních 
prázdnin celkem k 834 doprav-
ním nehodám, což je o  17 do-
pravních nehod méně ve  srov-
nání s  loňskými prázdninami. 
Tento meziroční pokles před-
stavuje dvě procenta.
Při dopravních nehodách bě-

hem letošních prázdnin zemře-
lo na  silnicích Kraje Vysočina 
celkem deset osob, což je o čty-
ři osoby více než za  stejné ob-
dobí v loňském roce. 
Nejtragičtější nehoda se stala 
5. srpna kolem půl šesté večer 
na  komunikaci III. třídy mezi 
obcemi Dobkov a  Počátky 
na  Havlíčkobrodsku. Osobní 
automobil zde narazil do  stro-
mu a po nárazu začal hořet. Při 
dopravní nehodě zahynuly dvě 

osoby - řidič a jeho spolujezdec 
ve věku 23 a 27 let.
Letos bylo v  průběhu měsíců 
července a srpna při nehodách 
na  silnicích Vysočiny dalších 
25 osob zraněno těžce (po-
kles o  34 procent) a  314 osob 
se zranilo lehce (pokles o  14 
procent). Přítomnost alkoholu 
v  dechu byla při dopravní ne-
hodě zjištěna u 40 účastníků.
Výše hmotné škody způsobe-
né při letošních prázdnino-

vých nehodách byla vyčíslena 
na 46 988 000 korun – jde o po-
kles o deset procent. 

Příčin nehod je více
Nejčastější příčinou doprav-
ních nehod o  letošních letních 
prázdninách v  Kraji Vysočina 
byl nesprávný způsob jízdy, 
nepřiměřená rychlost a nedání 
přednosti v jízdě.
Zdroj: tisková zpráva Policie ČR, 

Kraj Vysočina
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Dokončení ze strany 1

Je viníkem sekretář Velička nebo město?
Architektonická soutěž (finanční odměny pro soutěžící, porotce či 
sekretáře apod.) včetně referenda a  právních služeb prozatím přišla 
občany města na zhruba milion korun. 
Jestliže se prvostupňové rozhodnutí v  rozkladu potvrdí, bude se ře-
šit, kdo je za porušení zákona, a  tím i zhatění soutěže a následného 
zrušení jednacího řízení bez uveřejnění odpovědný. Podle města měl 
oznámení ve  Věstníku veřejných zakázek uveřejnit sekretář soutěže 
Velička. „Požádali jsme našeho sekretáře (Petra Veličku-pozn. aut.), kte-
rý to měl ve svých podmínkách ve smlouvě, a s ním proběhlo jednání, 
kde nám sdělil, že to nevyvěsil,“ informoval již dříve starosta Komínek. 
Velička ale tvrdí, že je za pochybení odpovědný zadavatel. 
„Město jako zadavatel odpovídá za splnění administrativních náležitos-
tí průběhu zadávacího řízení. Pan Velička jako sekretář soutěže posky-
tuje městu veškerou potřebnou součinnost a nechal na vlastní náklady 
zpracovat vyjádření na vysvětlení a pro podporu města jako zadavatele 
do řízení před ÚOHS,“ sdělila Veličkova advokátka.

Dle starosty Komínka záleží na zastupitelích, jak se k  tomu postaví, 
kdo bude viník, jestli město nebo někdo jiný. Další rozhodnutí ÚOHS 
se dá očekávat zhruba za dva měsíce. V tu dobu už může být Velič-
ka zastupitelem města, neboť jako člen ODS kandiduje na  druhém 
místě za uskupení To pravé Meziříčí, a může tak přímo ovlivnit, zdali 
po něm bude město vymáhat finanční náhradu. O to se město již po-
kusilo, když po Veličkovi požadovalo vrátit jeho odměnu za sekretáře 
a přezkušovatele architektonické soutěže ve výši skoro 85 tisíc. Velička 
to odmítl. 
Pokud by se politická situace měla vrátit do „starých kolejí“, to zname-
ná, že zastupitelstvo by znovu ovládli „Necidovci“, může tak být celá 
záležitost „zametena pod koberec“. 
Právní a politická pře o rekonstrukci náměstí tak s největší pravděpo-
dobností bude pokračovat v následujícím volebním období. 
Ale ještě i  v  tom právě končícím se mělo o  této záležitosti jednat 
na včerejším zasedání zastupitelstva. To proběhlo po uzávěrce vydá-
ní, tudíž bližší informace z jednání přinesou Medřičské listy v dalším 
čísle. 
                                                                                      Připravil: Aleš Horký

Bilance Necida a spol.: Volební manipulace, 
zrušení místního týdeníku a nevydařená a-u soutěž
Dvě nevydařená volební období ve  Velkém Meziříčí – 2010 až 
2018/4. část

Stručné informace o chybách veřejné správy v našem městě se dostá-
vají do závěru roku 2014 k tehdejším komunálním volbám. Podstatná 
část výzvy starosty a lídra nového volebního sdružení To pravé Mezi-
říčí (dále TPM) Radovana Necida byla uvedena v závěru třetího po-
kračování této série článků.
Jádrem výzvy je věta: „Nedávejte mně prosím pouze jeden hlas. Tím, že 
na volebním lístku zakroužkujete celou kandidátku, mi dáváte ve voleb-
ním přepočtu hlasů 23.“
Je třeba nyní uvést, že město má schválený počet 23 zastupitelů, a pro-
to je plný počet kandidátů jednotlivých stran a hnutí nebo sdružení 
číslo totožné.
Nyní si uvedeme základní definici volebního podvodu. Ta uvádí, že 
je to cílevědomá akce, podniknuta za účelem zasahování do volebních 
aktivit nebo s volbami spojených materiálů s cílem ovlivnit výsledek 
voleb. Zvláště druhá část definiční věty je náplní dalšího zkoumání, 
protože ovlivňuje počet hlasů, a  tím získaný počet zastupitelů pro 
TPM. Uvedená manipulace byla otisknuta ve více podobách ve voleb-
ních magazínech sdružení TPM, které byly rozšiřovány do poštovních 
schránek všech domácností ve městě. Byla zaměřena zvláště na seni-
ory a osoby, které důvěřují radám svých oblíbenců. Volební výsledek 
TPM byl v roce 2014 nečekaný a pro cizího pozorovatele velmi pře-
kvapivý. Jeho ovlivnění výše uvedenou manipulací nelze přesně od-
hadnout, ale jisté je, že manipulace byla uskutečněna.
Povzbuzen dosaženým volebním výsledkem, odhodlal se starosta Ne-
cid, podporován místostarostou Komínkem a dalšími radními, na jaře 
2015 k radikálnímu kroku. Aby získal a ovládl místní tisk, který občas 
přinášel kritické články, ze dne na den vydal 25. 3. 2015 článek s ná-

zvem „Týdeník Velkomeziříčsko dnes končí“. Jedním z důvodu bylo 
klamné prohlášení: „Radnice chce zapojit v co největší míře do rozho-
dování občany.“ Ve skutečnosti to však bylo právě naopak. Během ná-
sledného setkání se starostou jsem uvedl informaci, že týdeník Velko-
meziříčsko, založený v roce 1919, zrušily nejprve protektorátní úřady, 
po druhé světové válce komunistický režim a nejnověji radnice v čele 
se starostou. Vzápětí spustili velký křik, dupání a bouchání do  lavic 
dva přítomní členové rady Michlíček a místostarosta Komínek. Jejich 
uklidnění nebylo snadné.
Téměř neuvěřitelně a zázračně vznikl týden po zrušení Velkomeziříč-
ska nový nezávislý týdeník Medřičské listy, který uveřejňoval a dodnes 
uveřejňuje i kritické články a pokračuje v tradici bývalého týdeníku. 
Nový měsíčník Velkomeziříčsko nemůže nahradit aktuálnost zpráv 
a  stal se nákladným zpravodajem radnice, v  němž kritika nenalézá 
místo.
Další, zcela nezdařenou akcí starosty Necida a spol. se stala archi-
tektonická soutěž na úpravu náměstí a přilehlých ulic. Soutěž byla 
prakticky zbytečná. Samotní architekti prohlašovali o  náměstí, že je 
pěkné a řešit je třeba přemíru parkujících automobilů a dláždění. Do-
dávám, že ještě chybí respektování plošné ochrany vyplývající z pa-
mátkové zóny.
Vlastní příprava soutěže byla zbytečně uspěchaná. Chyběly diskuze 
spojené s návrhy občanů. Tak by nemohlo dojít například k nevhod-
nému řešení Kostelní ulice. Zklamal i údajný zpracovatel soutěžních 
podmínek. Ty převzal téměř v nepoužitelném stavu od města Podě-
brady. Neprovedením řádné kontroly těchto podmínek zklamala po-
rota i kancelář Komory architektů. Téměř zbytečnými se staly rostoucí 
finanční prostředky vynakládané na spory o řešení projektu. Vyskytují 
se i návrhy na jednorázové ukončení celého případu včetně finanční 
ztráty.                                                                  Ing. Antonín Dvořák, VM

Kriminalisté se obracejí na ob-
čany s žádostí o spolupráci při 
pátrání po hledaném muži. 
Okresní soud ve  Žďáru nad Sá-
zavou na něho vydal příkaz k do-
dání do  výkonu trestu odnětí 
svobody v  souvislosti se spáchá-
ním přečinu zanedbání povinné 
výživy. Muž má hlášeno trvalé 
bydliště ve Velkém Meziříčí. Ná-
stupu do výkonu trestu se vyhýbá 
a šetřením policisté zjistili, že se 
pohybuje po  území celé České 
republiky. Žádáme občany, kte-
ří mají informace o  tom, kde by 

se hledaný muž v současné době 
mohl nacházet, aby se přihlásili 
na lince tísňového volání 158.
Hledaný muž: HORKÝ LUKÁŠ
Datum narození 14. 4.1983
Pátrání vyhlášeno 26. 10. 2017
Bydliště - okres Žďár n. S.
Nebezpečný NE. Ozbrojen NE
Nakažlivá nemoc NE
Státní příslušnost ČR (CZ)
Výška asi 180 cm
Zdánlivé stáří 34 až 40 let
Popis osoby • POSTAVA střední
• BARVA VLASŮ hnědočerné
• BARVA OČÍ zelená.       -PČR-

Policie hledá muže, který neplatí výživné

Snímek z minulého týdne zachycuje pokračující práce na výstavbě nového mostu 
přes řeku Balinku u Jelínkovy vily. Původní obloukový most byl zdemolován na jaře 
2018. Podle informací z radnice je dodržován harmonogram a otevření by se tedy 
nemělo protahovat. Přes nový most, který bude širší než ten původní, by řidiči mohli 
začít jezdit ještě letos, zhruba od listopadu.
Uzavřený úsek se musí i nadále objíždět, přičemž do restaurace Jelínkova vila se 
hosté dostanou i od centra, a to přes lávky pro pěší. Parkovat mohou na parkovišti 
vpravo i vlevo, kde jsou vyhrazena stání pro návštěvníky Jelínkovy vily i Bílého 
koníčka. Text a foto: Iva Horká

Nevhodně uložené vytěžené dřevo se 
stává u silnic nebezpečnou překážkou
Na  území Kraje Vysočina je 
v  současné době z  důvodu ků-
rovcové kalamity masivně těže-
no napadené dřevo. Množí se 
případy, kdy vlastníci lesa nebo 
firmy, které jsou na těžbu najaté, 
skladují kulatinu na  silničních 
pozemcích, v  příkopech nebo 
na  krajnicích. „Podle informa-
cí správce krajských komunikací 

nejde o  jeden případ, ale o desít-
ky zjištěných případů. Nevhodně 
uložené vytěžené dřevo na mnoha 
místech představuje zásadní a ne-
očekávanou překážku v  silničním 
provozu, která ohrožuje bezpeč-
nost a  plynulost silničního pro-
vozu. V  několika případech musí 
neoprávněné užívání silničních 
pozemků řešit policie,“ upozor-

ňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek.
A  takového užívání neustále 
přibývá. Dřevo není ve  většině 
případů zajištěno před zřícením, 
uložením do  příkop dochází 
k  narušení funkce odvodnění, 
manipulací  a nakládkou dochází 
k poškození vozoveks nemalými 
náklady. na opravu.    Pokr. str. 3

Případ restaurace Jupiter 
club z pohledu zástupců 
města
V Medřičských listech vydaných 
dne 5. 9. 2018 vyšel článek „Re-
staurace Jupiter je uzavřena. Její 
provozovatel trvá na řádném vy-
účtování“, kde p. Tomšík, majitel 
společnosti WAINES – POOL 
s.r.o., obvinil zástupce města 
z porušení řady právních předpi-
sů. Proti tomuto lživému nařčení 
se musíme kategoricky ohradit.

O dluzích restaurace Jupiter jsme 
se oficiálně dozvěděli na  valné 
hromadě Jupiter clubu, která se 
konala dne 31. 5. 2018. Hlavním 
bodem této schůze bylo schvále-
ní účetní závěrky a zprávy o čin-
nosti za rok 2017. Jako podklady 
k  tomuto jednání jsme požado-
vali mimo jiné i  seznam pohle-
dávek a  závazků po  splatnosti 
k datu konání valné hromady.
Po seznámení s těmito dokumen-
ty, a s výší dluhu restaurace Jupi-
ter, valná hromada svým usne-
sením pověřila ředitele Jupiter 
clubu okamžitě jednat s  firmou 
WAINES – POOL s.r.o. o úhradě 
dlužných částek. Ředitele Jupi-
ter clubu proto, že podnájem-
ní smlouva byla sepsána mezi 
společnostmi Jupiter club s.r.o. 
a WAINES – POOL s.r.o.
Jednání mezi oběma stranami 
bylo domluveno na  11. 6. 2018, 
a zúčastnili se ho, jak pan Tomšík 
správně uvádí, i starosta J. Komí-
nek a  místostarostka J. Jurdová, 
jako zástupci města. Na  tomto 
setkání si pan Tomšík stěžoval 
na  špatné vyúčtování energií 
(i přesto, že restaurace má vlast-
ní elektroměr i  vodoměr), ale 
nepředložil žádnou písemnou 
žádost o přezkum tohoto vyúčto-
vání ani z minulých let ani z roku 
2018. Bylo domluveno, že o pře-
zkum vyúčtování písemně požá-
dá a dlužnou částku uhradí podle 
splátkového kalendáře, který mu 
Jupiter club vystaví a předá další 
den. K podepsání však už nedo-
šlo, protože pan Tomšík oznámil, 
že předává celou věc právníkovi.

Takže od 12. 6. 2018 je celý pří-
pad v  rukou právníků, které si 
najaly obě strany, a pokračuje se 
striktně podle zákona. I  když se 
spousta lidí divila, že dluhy na-
růstají a  restaurace je stále ote-
vřená, nešlo to jinak. Právě proto, 
aby Jupiter club a společně s ním 
i vedení města nebyly napadány, 
že porušují právní předpisy, řídí 
se přesně pokyny zastupujícího 
právníka.
V  článku pan Tomšík také uvá-
dí, že podpis na  podnájemní 
smlouvě není jeho. Je potřeba se 
v této souvislosti zeptat, na zákla-
dě čeho tedy už 3 roky v Jupiter 
clubu podniká? Pokud smlouvu 
nepodepsal, je jeho podnikání 
v Jupiter clubu od samého začát-
ku protiprávní. Podle jeho slov 
může dokázat, že tuto smlouvu 
nepodepsal, ale Jupiter clubu 
„platnou“ smlouvu nepředložil. 
A nakonec se ještě musíme vyjá-
dřit k otázce pana Tomšíka – Kdo 
nad panem Dufkem drží ochran-
nou ruku? Nikdo.
Bylo velice jednoduché na valné 
hromadě, kde jsme se o  dluzích 
restaurace Jupiter dozvěděli, 
pana Dufka z  pozice ředitele 
a  jednatele společnosti Jupiter 
club s.r.o. odvolat. A  co by se 
stalo? Muselo by se vypsat nové 
výběrové řízení, a  pokud by se 
někdo přihlásil, vybrat nového 
ředitele. A přihlásil by se někdo? 
Přihlásil by se někdo na pozici ře-
ditele společnosti, když by věděl, 
že jeho prvním úkolem v  nové 
funkci bude vyřešit statisícové 
dluhy restaurace Jupiter? Nejsme 
o  tom zcela přesvědčeni. Spíše 
by nastala situace, že Jupiter club 
by zůstal bez ředitele, řešení dlu-
hů restaurace by se protahovalo 
a  společnost WAINES – POOL 
s.r.o. by i nadále podnikala v pro-
storách Jupiter clubu bez placení 
nájemného i  energií. A  to přece 
nikdo z nás nechce.
Starosta Josef Komínek a  mís-
tostarostka Ing. Jiřina Jurdová

Architektonická soutěž neproběhla 
podle zákona... 
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Dokončení ze strany 1
Dalšími členy výboru pak jsou O. Hladík P. Chytka, P. Liška, Bohumír 
Machát, Pavel Psohlavec ml., J. Strašák, P. Strašák, K. Veselý a ing. V. 
Zapletal.
Beze změn nezůstala ani kontrolní a revizní komise. Nově ji vede V. 
Dřímal a sekundují mu ing. H. Bučková a ing. J. Bradáč.
Díky iniciativě předsedy M. Valy se záhy podařilo vyřešit mnohé 

z těch nejpalčivějších problémů. Na Rybníku Malý Jabloňov proběh-
lo vybetonování kbelu, rybník Lalůvka 4 se dočkal nového přepadu 
a zároveň bylo provedeno jeho nyní již zcela bezpečné přemostění láv-
kou pro pěší. Bylo započato jednání o stavbě bezpečnostního přelivu 
na rybníku Jabloňov-Panský. Byla zahájena rekonstrukce sportovního 
revíru Těšík v k. ú. Bory. Probíhá tu kompletní revitalizace bezpeč-
nostního přelivu, oprava stejnorodosti koruny hráze a návodní strana 
bude opatřena kamenným záhozem. Bylo dokončeno statické zabez-
pečení sídelní budovy rybářského spolku na  Třebíčské ulici. Objekt 
byl stažen ocelovými lany a u řeky byly navrtány a následně naplněny 
mikropiloty o hloubce 5 m. Tato oprava proběhla díky finanční pod-
poře Města Velké Meziříčí, které spolku schválilo dotaci ve výši 150 
tisíc korun, určenou na nezbytné opravy budovy. Následně byla uza-
vřena smlouva s firmou PKS na dodávku nových oken. Poté proběhne 
oprava fasády a zastřešení vjezdu do garáží. Skladová a garážová vrata 
prošly rekonstrukcí a  byly vyměněny vchodové dveře do  administ-
rativní části budovy. Byly převezeny stavební materiály a vybudován 
nový objekt pro odběr vody, sloužící k doplňování přepravní techniky. 
Tím byl uvolněn pozemek určený pro směnu za trvalé břemeno odbě-
ru vody k rybářským sádkám.

Rybáři také bojují se suchem
Při tom všem zůstalo samozřejmostí, že stejně jako v minulých letech 
musí být plněn zarybňovací plán na  jednom pstruhovém a  šest mi-
mopstruhových revírech.

I  když podmínky chovu jsou dlouhodobě nepříznivé, stále se daří 
odchovat potřebné počty ryb bez závislosti na  jiných produkčních 
podnicích. Značně horší je situace doprovázející chov pstruha. Zde 
dochází k úplnému vysychání chovných potoků a  již několikátý rok 
bylo nutno přistoupit ke snižování chovných kapacit. V letošním ob-
zvlášť suchém období nás sdělující prostředky často informuji o místy 
až hrozivých úhynech rybích sádek. Takovým se místní rybáři zatím 
dokázali vyhnout a řešili pouze jeden menší asi 10% úhyn na rybníku 
Paleček. Byli ale donuceni slovit rybník Ústecký, a místy museli z dů-
vodu kyslíkových deficitů nasadit čerpadla.
Vzhledem k obavám z trvale dlouhodobého nedostatku vody se plá-
nuje radikální změna techniky výlovů. Rybníky budou již na podzim 
loveny z plné vody. Je nutné si uvědomit, že rybáři své revíry nena-
sazují pouze pro svoji potěchu, ale do našich řek pravidelně dosazují 
i ohrožené rybí druhy. Bez této jejich dnes už letité práce by Balinka 
s Oslavou byly bez života a zely prázdnotou.
Výbor PS MRS Velké Meziříčí přeje všem, kteří navštíví kouzelnou příro-
du v okolí našeho města, mnoho 
pohody a čerstvě načerpaných sil.
Členům MRS, aby jim na  míst-
ních revírech byl patron rybářů 
vždy příznivě nakloněn a dočkali 
se bohatých úlovků.
Za výbor PS MRS Velké Meziříčí 
–bm-. Foto a nový znak: PS MRS

Na letošních Bítešských hodech, které se konaly od minulé do této středy, vystoupila také skupina Poetika, jež 
má ve svém středu právě bítešského rodáka. Návštěvníci měli možnost zhlédnout též výstavu obrazů malíře M. 
Pospíšila, již obohatil mayolog J. Koten z Meziříčí. K vidění byl i glejt rychtáře: Foto: Otto Hasoň a Ladislav Nestrašil

Investice města 
v letošním roce pokoří 
hranici 90 milionů korun
Vážení spoluobčané,
rád bych společně s vámi zhod-
notil své téměř roční působení 
ve funkci starosty města. 
Loňský rok přinesl poměrně divo-
ké události, které mezi nás vnesly 
chaos, nedůvěru a  leckdy také ne-
přátelskou atmosféru, a bylo by tedy 
vhodné ohlédnout se za tím, jak se 
nám takovou situaci podařilo ustát, 
popřípadě co dobrého z ní vzešlo.
Důvod, proč se ujmout místa staros-
ty města, byl pro mě jednoznačný. 
Nechtěl jsem utéct a nechat za sebou 
nedokončenou práci a projekty, kte-
ré byly naplánované. Musím ale přiznat, že takové rozhodnutí pro mě nebylo 
vůbec jednoduché. V období od září do října jsem totiž na všechno zůstal 
sám. Neměl jsem po boku žádného místostarostu, a tak jsem prakticky seděl 
na dvou židlích zároveň, což je na jednoho člověka opravdu příliš.
O to větší mám dnes radost, že se nám i přes všechny problémy v zastupitel-
stvu podařilo prosadit investice, které se vyšplhají na částku převyšující 90 
milionů korun.
Největší investicí v letošním roce za téměř 36 milionů korun je stavba nové 
tribuny, zázemí, osvětlení a  rekonstrukce sportovních ploch za  Základní 
školou Školní. Přes 19 milionů z této částky se nám přitom podařilo získat 
od MŠMT. Do školství potom putovalo ještě dalších skoro 5 milionů. Základ-
ní škola Sokolovská se na prvním stupni dočkala nového venkovního prosto-
ru pro odpočinek a sportovní vyžití, ti nejmladší ve školce zase zahradního 
domku. Sám ale vím, že školám ještě dlužíme a v příštích letech bychom se 
na ně měli více zaměřit. Vždyť děti jsou naše budoucnost.
Určitě také nelze opomenout výstavbu nového mostu přes řeku Balinku 
za více než 19 milionů korun. Všichni zastupitelé tuto stavbu odsouhlasili 
už v roce 2016. O to víc mě dnes mrzí, že nám před jejím zahájením začali 
někteří lidé házet klacky pod nohy, i když stavba probíhá v rámci zákona.
Další nemalé částky potom zamíří například na rekonstrukci komunikace 
v ulici Třebíčská a komunikace v bývalém areálu Technických služeb, kde vy-
roste nová služebna státní policie, či na vybudování chodníků a cyklostezky 
v ulici Nábřeží. A protože vím, jak těžce se v dnešní době hledá zubařská 
péče, rozhodli jsme se také finančně podpořit rozšíření zázemí zubní ordinace 
na Základní škole Sokolovská. Kvalitní zubní lékařství totiž nemusí být výsa-
dou pouze velkých měst.
Když se ohlížím za uplynulým rokem, jsem rád, že jsem zůstal, abych dokon-
čil plánované akce, a že se mi podařilo uklidnit rozbouřenou atmosféru v za-
stupitelstvu. Dnes bych proto našim zastupitelům rád poděkoval za podporu 
při schvalování finančních prostředků na investiční záměry. A samozřejmě 
děkuji také vám, občanům, za to, že společně tvoříte to, čím Velké Meziříčí 
je. Přál bych si, aby se město stále rozvíjelo tím správným směrem a vám aby 
se zde dobře žilo. 
                         Josef Komínek, starosta (článek je součástí předvolební inzerce)

Nesprávně uložené dřevo  tvo-
ří pevnou překážku silničního 
provozu a  představuje obrovské 
nebezpečí pro bezpečnost sil-
ničního provozu, dřevo uložené  
v  zatáčkách brání rozhledu. „Si-
tuace už je natolik závažná, že jsme 

byli nuceni za poslední měsíc podat 
řadu podnětů silničním správním 
úřadům a  Policii ČR na  neopráv-
něné používání silničního pozem-
ku. Zároveň v případech, kdy došlo 
při manipulaci s  dřevní hmotou 
k  poškození vozovky a  silničního 

tělesa, vymáhá správce komunikací 
na  dohledaných firmách a  vlastní-
cích náklady na  opravu a  uvedení 
komunikace do  původního stavu. 
V některých případech jde o značné 
částky v  řádu desítek tisíc korun,“ 
upozorňují úředníci z kraje.    -krú-

Nevhodně uložené vytěžené dřevo... 

Krajské Horácké divadlo Jih-
lava zahájilo svou 79. sezonu, 
kterou věnuje výročí vzniku 
republiky, 8. září 2018. 

Prvním titulem nové sezony 
byla česká premiéra adaptace 
románu Petra Jaroše Tisícroč-
ná včela. Obsáhlou rodovou 
ságu zpracovali režisér Matěj T. 
Růžička a dramaturgyně Simo-
na Petrů do rozměrné divadel-
ní hry, v  níž není tak důležitý 
konkrétní prostor a  čas, jazyk 
a  kroj, ale člověk a  jeho hod-
noty a  vztahy, řekla Miroslava 
Kvíčalová, tisková mluvčí kraj-
ské divadelní scény. Na  insce-
naci pracoval celý soubor di-
vadla pod uměleckým vedením 
Michala Skočovského a  také 
hosté.
V  den premiéry 8. září 2018 
mělo Horácké divadlo Jihlava 

připraven zároveň Den ote-
vřených dveří. Návštěvníci 
mohli využít mimo jiné i nově 
zrekonstruovanou divadelní 
kavárnu. Byla součástí dva-
náctimilionové investice Kraje 
Vysočina, díky níž má divadlo 
i  novou zkušebnu a  vstup se 
zázemím pro návštěvníky. „Di-
váky pozveme k  individuálním 
prohlídkám divadla po  vyzna-
čené trase. Během prohlídek 
budou v zázemí divadla potká-
vat zejména zástupce těch pro-
fesí, které se podílejí na vytvá-
ření inscenací takzvaně z druhé 
strany opony,“ řekla před dnem 
otevřených dveří Kvíčalová.
Prvního společného setká-
ní souboru po  divadelních 
prázdninách se účastnila také 
náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního 

ruchu a  mezinárodních vztahů 
Jana Fischerová. Popřála sou-
boru další úspěšnou sezonu, 
protože i  pro Kraj Vysočina, 
jako zřizovatele divadla je její 
existence důležitá, krajské di-
vadlo patří k  pilířům a  tahou-
nům regionální kultury. 
V  loňském roce Horácké di-
vadlo, jedinou profesionální 
scénu v  kraji, navštívilo přes 
67.000 diváků.

Plánované premiéry Horácké-
ho divadla Jihlava v 79. sezóně
▶ Tisícročná včela
▶ Svatý Václav
▶ Škola základ života
▶ Šakalí léta
▶ Žebrácká opera
▶ Zahrádky

Zpracováno z materiálů Horác-
kého divadla Jihlava. Zdroj: KÚ

V neděli 23. září proběhne již 24. 
ročník tradiční velkomeziříčské 
drakiády. Jako v minulých letech 
tak i letos se mohou děti i dospělí 
opět těšit na soutěž o nejkrásnější-
ho, ručně vyrobeného draka. Bě-
hem odpoledne nebude chybět ani 
bohatý doprovodný program, hu-
dební skupina, pivo, limo a mnoho 
dalších dobrot! Moderátorského 
slova se ujme opět moderátor Hit-
rádia Vysočina.                   -red, dz-

Bítešské hody nabídly nejenom folklor

Horácké divadlo zahájilo již 79. sezonuDrakiáda v Meziříčí 
se koná 23. září

Letošní rok je pro zdejší sportovní rybáře zlomovým
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PRODÁM
* Prodám tříletou bílou kozu z dů-
vodu rušení chovu. Tel.: 732 237 312.
* Prodám dvě traverzy, délka 3 
m, na výšku 13 cm. Dále: řezačku 
na obklady; zámečnické nářadí – 
klíče obyč. + nástrčný, kladiva,  3 
ks stahováky – různé; zednické 
nářadí; pojezdovou sekačku na 
trávu; pilu elektr. Black & Dec-
ker; el. vrtačku malou; opalovací 
pistoli; skleněný servis – sklenice, 
hrnky, šálky, talíře; vánoční ozdo-
by. Tel.: 732 846 836.
* Prodám jablka – kvalitní odrů-
dy, švestky, mošt, bez chemického 
ošetření. Vše za 10 Kč za kg. Dále 
prodám i ovocné stromky. Tel.: 
608 715 020, 776 289 110.
* Prodám pěkný byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví na ul. Krškova 
ve VM. K nastěhování ihned. 
Cena 1.900.000  Kč. Telefon: 
731 750 327.
* Prodám zahradu v klidné části 
VM, s vodou, bez elektřiny. Tel.: 
608 271 522.

KOUPÍM
* Koupím byt nebo menší rodinný 
dům ve Vel. Meziříčí. 608 271 522
* Koupím zahradu nebo pozemek 
ve Vel. Meziříčí. Tel.: 604 354 977.
* Koupím staré obrazy různých 
motivů a  stáří (krajiny, portréty, 
akty, abstrakce, mořské a  lovecké 
výjevy, zátiší, svaté) a jiné zajímavé 
obrazy i  poškozené a  bez autora. 
Mám zájem i  o  hutní sklo, vázy, 
mísy a  jiné i celé hutní komplety. 
Koupím i  různé dekorační staro-
žitnosti – porcelán, hodiny, sochy 
a  sošky z  různých materiálů, hu-
dební nástroje – housle, violon-
cello, kontrabas, lovecké paroží, 
dalekohledy, zbraně i  znehodno-
cené, dále různé šperky z českých 
granátů brilianty i bižuterii. 

Koupím i celou pozůstalost. Plat-
ba výhradně v  hotovosti, rychlé 
a  solidní jednání. Tel. kontakt 
704 787 323.
* Koupím vojenskou výstroj 
z  vašich půd, sklepů a  stodol do 
roku cca 1950: německé, sovět-
ské, rumunské, italské a  české 
armády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOMEZI-
ŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939 – 1945. Například výstroj 
z  bývalé BE KOV KY Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe 1/XVII 
(nyní Motorpal): vysouvací nože 
i  poškozené a  součástky k  nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile; 
kalhoty, kraťasy pískové, zelené 
a  modré barvy; čepice, kšiltovky 
a lodičky; okované boty s koženou 

podrážkou, holínky, 12 dírkové 
kanady boční i  přední šněrová-
ní, boty kombinované s  plátnem 
nízké i  vysoké; skládací příbory; 
chlebníky, ruksaky, tašky, brašny, 
batohy s  telecí kůží, pytle; oran-
žové bakelitové dózy; ochranné 
brýle; kukly a  ušanky; chrániče 
kolen; plynové masky; polní lahve; 
helmy; celty; oboustranné mas-
kované vaťáky; prošívané vaťáky; 
hliníkové nádoby na vodu, várni-
ce, kanystry; polní lopatky; lékár-
ničky; ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio-techniku; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s kožichem; 
výstroj se zipy značky ZIPP, 
RAPID, ELITE, Ri-Ri; výstroj 
s  cvoky značky PRYM, STOCK; 
rukavice, pásky přezky, řemín-
ky, postroje; muniční bedýnky 
plechové a  dřevěné; nášivky; 
vyznamenání a  medaile; zbytky 
z techniky jako pásy, kola, součást-
ky, tachometry a přístroje, optiku, 
puškohledy, dalekohledy, nářadí, 
zbraně a  části zbraní, dýky, šavle 
a  bodáky, svítilny, baterky, kar-
bidky; náboje a nábojnice; knoflí-
ky; nitě a  kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a  pracovní knížky 
adresované na Bekovku, fotogra-
fie z období protektorátu Velkého 
Meziříčí a okolí, noviny z období 
protektorátu; rád si i  poslechnu 
zajímavé příhody a historická fak-
ta z okupace a osvobození, nabíd-
nete cokoliv i  silně poškozené!!! 
Dále koupím staré hračky: 
plechové, dřevěné, retro autíčka 
ŠKODA 1203, 105, 120 atd., šlapa-
cí autíčka Moskvič a  jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové kra-
bice na olej  MOBILOIL,  SHELL atd. 
Staré pivní lahve s odlitým nápisem 
pivovaru např: GROSS MESERIT-
SCHER, L. HEIDE a jiné pivovary. 
Stará jízdní kola, veterány, moto-
cykly a  veškeré součástky k  nim. 
Věci pomohou rozšířit sbír-
ku a  plánovanou expozici. 
VOLEJTE, NEBO STAČÍ PRO-
ZVONIT A  ZAVOLÁM ZPĚT 
NA TEL: 732 400 672.

Inzerce soukromá

Městská knihovna Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozice

KNIHOVNÍK INTERNETOVÉ 
STUDOVNY

a KNIHOVNÍK PŮJČOVNY 
PRO DOSPĚLÉ

pracovní poměry na plný úvazek, 
podrobnosti:

www.knihovnavm.cz / aktuality

Moštování jablek
Moštovat se začne od 15. září 2018, vždy v sobotu 
8.00 – 12.00 h, cena za 1 kg zmoštovaných jablek
je 3 Kč, pro členy ČZS 2 Kč za 1 kg.

Náplň práce:
správa IT prostředí zákazníků, stanice a periférie, servery 
a úložiště, virtualizace, síťové prvky, OS a aplikace serverů

www.falcocomputer.cz

HLEDÁ

IT TECHNIKA

Další informace:
info@falcocomputer.cz, GSM: 777 101 707

12. 9. 7.30 – 16.00 obec Bezděkov. 17. 9. 7.15 – 14.00 Březka. 22. 9. 8.00 – 11.00 Černá č.p.17, 
18, 19, 20 a nemovitost na parc. č. 42. 24. 9. 7.30 – 14.00 Ořechov, Ronov, Skřinářov a Skřinářov 
chaty, Os. Bítýška Tři dvory a chaty, část obce Záblatí napájená z trafostanice Tři Kaštany a z ní napá-
jená nová lokalita RD, trafostanice U Hřiště a U Nádraží. 8. 10. 7.15 – 14.00 Březka, Holubí Zhoř.

15. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, tel. 774 900 858
16. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, tel. 774 900 858
22. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, tel. 774 430 777
23. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, tel. 774 430 777
Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
17. 9. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ • 24. 9. MUDr. Nohelová (psychiat-
rie) – ordinace do 12.30 h • 26. 9. a 27. 9. MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ • 27. 9. 
MUDr. Maleček – DOVOLENÁ • 24. 9. – 30. 9. MUDr. Zemanová (interna) – DOVOLENÁ

Jsem absolventem VOŠ Konzervatoře v Pardubicích. 
Vyučuji děti i dospělé klasickou, akustickou
a elektrickou kytaru.

Facebook: Jakub Šimon, Velké Meziříčí
E-mail: j.simonguitar@gmail.com
Tel.: 736 287 953. 
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Spolužačky, spolužáci, kamarádi.
Zveme vás na třídní sraz 8. B ZŠ Sokolovská 
(r. 1988) po 30 letech.
Sejdeme se v sobotu 13. 10. 2018 v 17.30 hodin 
ve Velkém Meziříčí, KAFÉ NA KOVÁRNĚ.

Vzpomínky zůstaly, novinky si povíme – těší se na vás Ivona, Lojza, Tomáš, 
Elena, Monika…
Svoji účast potvrďte do 5. 10. 2018 na tel. č. 775 158 185, 774 729 364.

*Šňůra přednášek v LuGy/sobota 
22. září, od 17 h
* Volební stánek – meetingy ZÁŘÍ
středa 5. září, od 15 h do 17 h
středa 12. září, od 15 h do 17 h
sobota 14. 9. a neděle 15. 9. 14 až 18 h
středa 19. září, od 15 h do 17 h
středa 26. září, od 15 h do 17 h
* Vinyl party – tancovačka v  lu-
teránu
čtvrtek 27. září, od 19 h
* Volby 2018 – 5. října a 6. října
Šňůra v LuGy
Co hodina, to jedna přednáška 
Sobota 22. září od 17 do 21 h
Zajímaví řečníci a zajímavá téma-
ta. Je na vás, jestli si v bývalém lu-
teránském gymnáziu vyslechnete 
jen jednu přednášku, nebo celou 
šňůru.
17.00 – Meziříčské popraviště
Historik Martin Štindl nás vezme 

na výlet do doby, kdy město Velké 
Meziříčí smělo popravovat svoje 
občany.
18.00 – Revitalizace brownfieldů
Oceňovaný architekt Patrik Hoff-
mann vrací opuštěné průmyslové 
budovy a  areály bývalých továren 
zpátky do života, a také na to téma 
poutavě přednáší.
19.00 – Prohlídka budovy LuGy
Vytvoříme skupinku zvědavců 
a  prošmejdíme dům, kde bývalo 
luteránské gymnázium, pivovar, 
škola umění i knihovna.
20.00 – Krása vesmírná
Lezec Milan Salaš nám promítne 
krásné záběry z  vesmírných dale-
kohledů a představí techniku, kte-
rou do kosmu vysíláme.             (pi)
Pořádá: Společně VM
www.SpolecneVM.cz
www.facebook.com/SpolecneVM/

Program akcí Společně VM 
v luteránském gymnáziu 
a v terénu

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

25. 9. přednáška Historický trénink paměti I. Mgr. Ivana Vaňková
2. 10. přednáška Historický trénink paměti II. Mgr. Ivana Vaňková
9. 10. film Na kus řeči v šalandě prof. Rudolf Adler
16. 10. přednáška Vzpomínky vojáka z 1. světové války Mgr. Zdeňka Kubíčková
23. 10. přednáška 100. výročí republiky Ing. Karel Hromek
30. 10. beseda Osudy legionářů a jejich rodin členové VGS
6. 11. dokument Úděl a bolest Jakuba Demla (premiéra dokument. filmu)
   Libor Smejkal
13. 11. přednáška Vysočina mého srdce (fotografie) Jan Prchal, Milan Skořepa
20. 11. přednáška Třicetiletá válka ve Velkém Meziříčí PhDr. Martin Štindl, Ph.D.
27. 11. přednáška Místa, kde usínají motýlové Lidmila Dohnalová
4. 12. přednáška Keňa Hana Hindráková
11. 12. přednáška Česká literatura na Velkomeziříčsku V. – závěr
   Mgr. Karel Kotačka

Akce ve Vel. Meziříčí a okolí
HLASUJTE DO SOUTĚŽE „ROZKVETLÉ MĚSTO“ • Do 19. září. 
Fotografie výzdob je ve fotogalerii na https://www.velkemezirici.cz.
SLAVNOSTI JEŘABIN • Do 23. září. Kulturní festival. Žďár nad Sáz.
ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2018 • Do 18. října. Nádvoří Lu-
teránského gymnasia, Náměstí Velké Meziříčí.
1. SETKÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ PRO VOLBY DO 
ZASTUPITELSTEV OBCÍ • 13. září 14.00. Koncertní sál JC VM.
ACCORT – POUŤOVÁ ZÁBAVA • 14. září. Uhřínov.
VM STREETBALL JAM • 15. září 13.00. ZŠ Školní 2055, Velké Meziříčí.
ACCORT – ZÁBAVA • 15. září. Křižanov.
METALOVÝ VEČER • 15. září 21.00. Rock Depo, Novosady 36, VM.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY letos na téma „multimodalita“ • 
16. – 22. září. Zve Zdravé město Velké Meziříčí.
POUŤ UHŘÍNOV • 16. září.
POUŤ DĚDKOV • 16. září. Panny Marie Bolestné.
POUŤ HORNÍ LIBOCHOVÁ • 16. září.
KURZ POSLUŠNOSTI A AGILITY TRÉNINKY • 16. září 9.00. Pod-
zimní kurz. Více: www.agilityvm.cz. Kynologické cvičiště V. Meziříčí.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ • 17. září, ukončení 22. října. 6 tanečních 
lekcí. Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé všech věkových katego-
rií. Informace na program. oddělení Jupiter club Velké Meziříčí.
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ • 17. září. ukončení v prosinci. JC VM.
FESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB • 19. září 10.00 – 16.00. Dům kul-
tury Žďár nad Sázavou.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – MALOVÁNÍ • 19. září 10.00 – 
12.00. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – JEŽDĚNÍ NA KONI • 19. září 15.00 
– 18.00. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí.
ŠKOLA MAKE-UPU S VIZÁŽISTKOU MICHAELOU ŠEDOU • 
20. září 18.00. Vstupné 250 Kč. Restaurant OC Panorama, Třebíčská, VM.
KONCERT VESELÁ TROJKA • 22. září 16.00. Skupina je známá 
z TV Šlágr, pořádají Rybáři Měřín.
POUŤ HRBOV • 23. září. Sv. Václav
POUŤ LHOTKY • 23. září. Sv. Václav.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 23. září 8.00. Předsálí kina JC, VM.
DRAKIÁDA • 23. září 12.00. Fajtův kopec Velké Meziříčí.

HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE A ILUSTRÁTORA MIRO-
SLAVA POSPÍŠILA, DOPLNĚNÁ O UKÁZKY MAYOLOGA JANA KO-
TENA • Do 14. září. Otevřeno 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.300. Výstavní síň 
Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš.
SDH VELKÁ BÍTEŠ OTVÍRÁ NOVÝ KROUŽEK • 14. září 18.00. V po-
žární zbrojnici ve V. Bíteši proběhne informační schůzka s rodiči.
POHODOVÁ DEVÍTKA • 16. září 9.00. 5. ročník běžeckého závodu 
pro děti i dospělé. Fotbalový stadion ve Velké Bíteš.
TAJEMNÁ MÍSTA ČECH, MORAVY A SLEZSKA • 25. září 17.00. Před-
náška s Janou Molnarovou. Výstavní sál Městského muzea, Velká Bíteš.
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD • 28. září 9.00. 9. ročník. Trasy okolím 
Velké Bíteše. Start v přírodní učebně ZŠ Velká Bíteš.

Akce ve Velké Bíteši

Divadelní sezona podzim
Středa 12. 9. 2018 19.30. – PERFECT 
DAYS. Pantheon production Praha 
uvede romantickou komedii nejen 
o ženách a nejen pro ženy. Úspěšná 
kadeřnice Barbs má na první pohled 
úplně všechno: prosperující firmu, 
popularitu, exkluzivní byt, přáte-
le a  pečlivou matku. Ovšem jedno 
jí chybí – nějak nestihla mít dítě 
a zbývá jí posledních pár let, kdy se 
to musí podařit. Jenže manželství se 
jí rozpadlo, nejbližší přítel je homo-
sexuál a potencionální otcové z nej-
různějších důvodů selhávají… Pro 
ženy, které chtějí být šťastné, a muže, 
kteří se toho nebojí. Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a další.
Středa 31. 10. 2018 – POLIB TETIČKU aneb Nikdo není bez chyby / 
J. Čenský, M. Pleštilová.
Čtvrtek 22. 11. 2018 – KUTLOCH aneb I muži mají své dny / B. Klepl / 
M. Maděrič, K. Hádek / V. Jílek, F. Blažek / R. Štabrňák.

Kino Jupiter club VM
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
• 15. 9. 19.30. Vstupné 110 Kč, 
92  minut, mládeži přístupný od 
12 let.
ÚŽASŇÁKOVI 2 (předfilm: Bao) 
• 16. 9. 16.00. Vstupné 100 Kč, 
126 minut, mládeži přístupný.
MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN • 16. 9. 18.30. Vstupné 
110 Kč, 114 min., ml. přístupný.
SESTRA • 19. 9. 19.30. Vstupné 
110 Kč, 96 minut, mládeži přístup-
ný od 15 let.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ • 21. 

a 28.  9. 19.30, 30. 9. 18.30. Vstupné 
130 Kč, 95 min., mládeži přístupný.
PREDÁTOR: EVOLUCE • 22. 9. 
19.30. Vstupné 130 Kč, 100 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.
VŠECHNO BUDE • 26. 9. 19.30. 
Vstupné 110 Kč, 85 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
SPOLU TO DÁME • 27. 9. 19.30. 
Vstupné 120 Kč, 104 minut, mláde-
ži přístupný od 12 let.
HELL FEST: PARK HRŮZY 
• 29.  9. 19.30. Vstupné 120 Kč, 
104 min., ml. přístupný od 15 let.

Kruh přátel hudby
Úterý 2. 10. 2018 19.00 • Muzikálový koktejl 
s  držitelkou Thálie Lucií Bergerovou a Rad-
kem Novotným.
Úterý 13. 11. 2018 • Ďábelský virtuóz Ivan He-
rák & band.
Pondělí 14. 1. 2019 • Moravské klavírní trio 
a hosté.
Středa 13. 3. 2019 • Pódium mladých & Aleš 
Tvrdík a TRIA LIGNA. 
Středa 10. 4. 2019 • Cellománie & Slavné filmy.
Středa 15. 5. 2019 • Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho. Komorní 
orchestr Musici Boemi.
Prodej abonentek na program. oddělení Jupiter clubu.
Cena předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 
590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 

Koncert nejslavnější country kapely 80. let pod vedením zakladatele, ka-
pelníka, kytaristy a zpěváka Fratiška Linhárka. Dále zpívá a hraje na kytaru 
Jiří „Píďa“ Látal a sestavu doplní Jiří Kubů na kontrabas. Délka koncertu 
přibližně 2 hodiny, poté pokračování u táboráku. Možnost stanování, ca-
tering. Romantické prostředí mlýna uprostřed lesů. Předprodej lístků přes 
Ticketon https://www.ticketon.cz/5310-country-old-boys-poutnici/46005
Dolní (Knollův) mlýn je posledním ze tří bítešských mlýnů, ležících v ma-
lebném údolí potoka Bítýška, který dále pod mlýnem pokračuje jako Bílý 
potok ke Šmelcovně a do Brna. Ke mlýnu se dostanete z Velké Bíteše ulIcí 
K Mlýnům po trase naučné stezky „Už ty mlýny doklapaly“ nebo ze Křoví po 
modré značce proti proudu Bílého potoka. Webové stránky s historií mlýna: 
www.dolnimlyn.webnode.cz, FB: https://www.facebook.com/Dolnimlyn/
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Duchovní slovo Boží zaslíbení

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Farnost Velké Meziříčí
St 12. 9. 7 h za † manžela, syna, ro-
diče Semerádovy a jejich děti. 18 h 
mše svatá Oslavice. 19 h mše svatá 
Mostiště. Čt 13. 9. Památka sv. Jana 
Zlatoústého, biskupa a učitele círk-
ve. 7  h za rodiče Němcovy, děti 
Ladislava a  Zdeňku, zetě Jaroslava 
Buriana a  živou a  †  rodinu Něm-
covu a  Burianovu. 16.45  h nácvik 
zpěvů – dětská schola, 17 h schůz-
ka ministrantů. 18 h mše svatá pro 
děti; za rodiče Zrůstovy, Zbyňka 
Pácala a  živou rodinu. Pá 14. 9. 
Svátek Povýšení svatého kříže. 8 h 
za  †  Ludmilu a  Boženu Dvořáko-
vy, rodiče a  sourozence. 10.30  h 
Domov seniorů. 13  h pohřební 
mše svatá za † Marii Křečkovu. 14 
– 16  h svátost smíření. 17  h mše 
svatá ve Špitálku za  †  Bohuslava 
a Evu Kolářovy, jejich rodiče a duše 
v  očistci. So 15. 9. Památka Pan-

ny Marie Bolestné. 7 h za † rodiče 
Vávrovy, dva syny a  živou rodinu. 
11 h svatba VM: Vojtěch Štěpánek 
a  Aneta Novotná. 12.30  h svatba 
VM: Lukáš Podaný a  Edita Kla-
palová. 14  h křest Daniela Tulise. 
18 h za Stanislava Malce, dvoje ro-
diče a duše v očistci. Ne 16. 9. 24. 
v  mezidobí. 7.30  h za rodiče Ďás-
kovy, syna a  dceru, Boží ochranu 
pro celou rodinu a  duše v  očistci. 
9  h Za  †  Ludmilu Zemanovu, její 
rodiče a  sourozence, všechny živé 
a † rodiny Teplých a duše v očist-
ci. 10.30  h mše svatá pro rodiny 
s dětmi: Za farníky. 18 h za Josefa 
Milotu, dvoje rodiče, celou živou 
a † rodinu a duše v očistci.
Farní oznámení
* Rozvrhy výuky náboženství ve šk. 
roce 2018/2019 najdete v  nástěn-
kách, na internetových stránkách 
farnosti a ve školách naší farnosti. * 

Autobus na Nový Jeruzalém v Pav-
lově ve st 12. 9. pojede v  17.10  h 
z Vídně, 17.15 h z Mostišť a 17.20 h 
z  V. Meziříčí od zámeckých scho-
dů.  * Poděkování za úrodu bude 
v neděli 23. 9. při mši svaté v 9 h.
Farnost Netín
Pá 14. 9. Svátek Povýšení svatého 
kříže. 18.30  h za Josefa Tomana, 
rodiče Ambrožovy a  duše v  očist-
ci. So 15. 9. Památka Panny Marie 
Bolestné. 16.30 h poutní mše svatá 
v  kapli Panny Marie Bolestné. Ne 
16. 9. 24. v mezidobí. 8 h za rodiče 
Cejnkovy a zetě.
Farní oznámení
* Autobus na Nový Jeruzalém 
v  Pavlově ve st 12. 9. pojede 
v 17.40 h z Netína. * Poděkování za 
úrodu bude v ne 23. 9. * V pá 28. 9. 
o  slavnosti sv. Václava proběhne 
tradiční farní den. Prosím, rezer-
vujte si tento termín v kalendáři.

Farnost Bory
Čt 13. 9. Památka sv. Jana Zlato-
ústého, biskupa a  učitele církve. 
17 h mše svatá pro děti v Horních 
Borech: Na dobrý úmysl. Pá 14. 9. 
Svátek Povýšení svatého kříže. 18 h 
Dolní Bory – za rodiče Pokorných, 
živou a † přízeň a duše v očistci. Ne 
16. 9. 24. v mezidobí. 9.45 h za rodi-
če Bajerovy, syna, rodiče Soškolovy, 
syna, Josefa Kmenta, manžele Švan-
dovy, živou a † přízeň.
Farní oznámení
* Rozvrhy výuky náboženství ve 
školním roce 2018/2019 najdete 
v  nástěnkách, na internetových 
stránkách farnosti a ve škole. * Au-
tobus na Nový Jeruzalém v Pavlově 
ve středu 12. září pojede v 17.10 h 
z Vídně. * Ve čt 13. 9. začínají mše 
svaté pro děti. * Další příprava 
na biřmování bude v  pátek 14. 9. 
v 19 h na faře.            Farní úřad VM 

Bůh nepíše své dějiny s  lidstvem 
jako seriál, kde se v tom dílu stane 

tohle a v dal-
ším něco 
jiného. Až 
podle toho, 
jak dopad-
nou jednot-
livé epizody, 

vymýšlí další. Přitom však stále 
platí to, co slíbil na počátku. Drží 
se svých slibů a můžeme se jich dr-
žet i my.

Když budeme číst Starý zákon, 
narazíme na různá Boží zaslíbe-
ní: země, dědictví, spasení, pokoj, 
svoboda, smlouva, poznání Boha, 
spravedlnost, odpuštění, Boží krá-
lovství, Mesiáš… Když Bůh poslal 
Krista, přitakal ke všem těmto za-
slíbením. A  platí i  pro nás, kteří 
nejsme Židé! A skrze Krista může-
me pochopit naplno, co je těmito 
sliby míněno, že cílem naší naděje 
nejsou jednotlivé dary, ale že cí-
lem zaslíbení je společenství s Ním 

samým, s  Bohem. To nám bylo 
v Kristu darováno a potvrzeno. Kde 
chcete být Bohu blíž než v Kristu?
Boží zaslíbení trvá. Platí. Ale je to 
událost. Živý proces. Nově nava-
zovaný vztah. A  ten má pocho-
pitelně dvě strany: Boha a  nás. 
Člověk není automaticky při svém 
narození postaven pod Boží „ano“, 
aniž by se k  tomu mohl vyjádřit. 
Kristus je podaná Boží ruka a  na 
nás je rozhodnutí, zda ji přijmeme. 
Chceme? Stojíme o to?

Bůh čeká na naše vyjádření. Stačí 
malé slůvko – amen. Možná ho 
užíváme jako prázdnou formulku. 
A  přitom znamená celé vyzná-
ní: pochopili jsme Tvou nabídku, 
Bože a  vděčně ji přijímáme. Ta 
vlna Boží lásky, která nás zalila, se 
v našem amen vrací zpět k Bohu. 
A  Kristus je přesně na půli cesty: 
k nám lidem nakloněný Bůh a zá-
roveň za nás všechny k Bohu na-
kloněný člověk. 

Markéta Slámová

Obřadní síň staré radnice ve Žďáru nad Sázavou hostila v úterý 4. 9. 2018 
slavnostní shromáždění SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou k 100. výročí 
Československa. Po státní hymně shromáždění zahájil náměstek starosty 
OSH Miroslav Jágrik a přivítal hosty z Integrovaného záchranného systé-
mu, výkonného výboru OSH, starosty okrsků a představitele měst žďárské-
ho regionu. Slavnostní projev přednesl starosta OSH Luboš Zeman, ve kte-
rém zmínil přínos hasičů na vzniku Československa. Následovalo předání 
pamětních medailí SH ČMS. Následně byly pamětní stuhou dekorované 
prapory měst okresu Žďár nad Sázavou. Ceremoniálu se zúčastnilo i ve-
dení města VM či hasiči z Netína a další.           Text a foto: David Dvořáček

Slavnostní shromáždění 
k 100. výročí Československa

Koncerty, tanec, 
dobré jídlo, dobové 
atrakce let minulých, 
vystoupení Ondřeje 
Havelky a  jeho Me-
lody Makers, ale také 
přehlídka automobi-
lů našich pradědečků 
nebo sladká oslava 
desetiletého výročí 
Vysočina Tourism 
s obrovským dortem. 
Na to všechno, a  ješ-
tě na mnohem víc se 
můžete těšit už tuto 
sobotu 15. září na 
Masarykově náměs-
tí v  Jihlavě v  rámci 
celokrajských oslav 
na Vysočině Proletí 
100letí.

-broth-

Velkolepé „stoleté“ 
oslavy vypuknou 
v krajské Jihlavě 15. září

Hned úvodní disciplína, běh s hadicemi, dala 
závodníkům pořádně zabrat. Foto: Jiří Čech

Druhý ročník soutěže Jívovská liga skončil minulou sobotu posledním 
závodem, a to vytrvalostním a silovým hasičským vícebojem TPA, v pře-
kladu „Nejtvrdší hasič přežívá“. Tento víceboj měl sedm disciplín a muži 
ho běželi v zásahovém oděvu s helmou a 15 kg hasičským přístrojem na 
zádech, ženy měly podobnou výbavu, jen ve sportovním oblečení a s leh-
čí helmou. Disciplíny byly, oproti oficiálním závodům, trochu upraveny, 
běželo se bez dýchacího přístroje – závodník po stratu připojil ke stříkač-
ce dvě hadice s proudnicemi, složené do harmoniky a běžel s nimi až se 
rozvinuly, následně smotal připravenou hadici a vložil ji do boxu. I když 
tato část soutěže není fyzicky náročná, je zde možno ztratit hodně času, 
neboť dost záleží na zručnosti závodníka. Poté následovaly fyzicky nároč-
né úkoly, převracení velké pneumatiky z  traktoru (desetkrát), přitažení 
pneumatiky uvázané na laně, ta ze začátku na trávě klade velký odpor, 
dále tažení figuríny na určenou vzdálenost, pak byl připraven Hammer 
box, kde soutěžící velkou palicí provedl 40 úderů střídavě dolů a nahoru, 
na závěr vyběhl se dvěma plnými 10 l kanystry schody. I když nejrychlejší 
čas byl něco málo přes tři minuty, tak tyto disciplíny a slunečné počasí 
dalo každému závodníkovi pořádně zabrat. Tento závod se konal již po-
čtvrté na fotbalovém hřišti v Jívoví a zúčastnilo se ho 16 mužů a 5 žen, 
mužskou kategorii ovládli bratři Tvarůžkové z Křižanova, vítězem se stal 
Martin, časem 3.05 min., bratr Jiří skončil třetí (3.37), mezi ně se dostal 
domácí závodník Jiří Čech (3.36). Mezi ženami zvítězila domácí závodni-
ce Pavla Ďásková (3.26), druhá byla Jana Pospíchalová z Martinic (3.54) 
a třetí Milada Pohanková z V. Meziříčí (3.56). Po skončení této soutěže 
došlo i na vyhlášení celkových výsledků druhého ročníku Jívovské ligy. 
Ta začala biatlonem, pokračovala turnajem v šipkách a ve stolním tenise, 
následoval cross run, střelecké závody, kolaton (jízda na kole + střelba na 
terč), triatlon, plavecké závody a na závěr výše zmíněný hasičský víceboj. 
Celkovým vítězem se stal Jiří Čech, druhý byl František Uhlíř a třetí Milan 
Tůma, všichni domácí závodníci. Mezi ženami byla nejlepší Jana Pospí-
chalová z Martinic, druhá skončila Milada Pohanková z V. Meziříčí a třetí 
byla domácí závodnice Pavla Ďásková.                  Text a foto:  Antonín Horký

Jívovská liga zná vítěze

První zářijový pátek navštívila Velké Meziříčí táborská skupina Kalle. Po 
setmění se v jedinečných prostorách luteránského gymnázia rozlila něžná 
melancholie akustických tónů a osobitého hlasu zpěvačky Veroniky Buri-
ánkové, která v doprovodu kytaristy Davida Zemana připravila hluboký 
poslechový zážitek. Skupina vznikla v roce 2013 a doposud vydala dvě 
desky, za které sbírají nejedno hudební ocenění v čele s cenou Anděl a jsou 
tak jedním z nejzajímavějších úkazů tuzemské alternativní scény. Koncert 
se konal pod záštitou Společně VM a byl svěžím větrem v současném kul-
turním dění města.       -text a foto: av- (článek je součástí placené inzerce)

Skupina Kalle navštívila 
Velké Meziříčí

Hasičky: výhra doma nás 
těší dvojnásob
V  sobotu, 8. září se v  brzkých 
ranních hodinách sešla technická 
četa Sboru Dobrovolných hasičů, 
aby na  nově upraveném hřišti 
za III. Základní školou nachysta-
la materiál pro 9. ročník soutěže 
O  Pohár starosty města Velké 
Meziříčí. Nechyběly ani domácí 
týmy žen a  mužů, aby přiložily 
ruce k dílu.
Tréninky probíhaly od  devíti 
hodin a  slavností nástup začal 
úderem desáté hodiny. Nechyběl 
Starosta sboru Kratochvíl Stani-
slav st., náměstek krajského ředi-
tele pro IZS a OŘ plk. Ing. Libor 
Hanuška a vedoucí KORP a člen 
VV KSH Antonín Teplý. Krásné 
slunečné dopoledne slibovalo pa-
rádní podívanou.
Jelikož se domácí tým žen roz-

růstá o nové členy, bylo potřeba 
upravit složení týmu, který bojo-
val o  medaile. Nicméně ani tato 
změna družstvo nevyvedla z rov-
nováhy. 
V  prvním pokusu holky dosta-
ly zbytečně trestné body a  bylo 
potřeba bojovat o  čistý požární 
útok. Čas druhého pokusu byl 
sice o  chloupek pomalejší, ale 
zase preciznější a  hlavně bez 
trestných chyb. Rychlou štafetou 
si tým zajistil umístění na vrcho-
lu pomyslné bedny.
,,Za podpory fanoušků, rodin 
a příznivců hasičského sportu se 
nám běhá nějak rychleji a lépe.“
Družstvo mužů bojovalo do po-
sledních chvil na požárním útoku 
s tvrdou konkurencí. 

Pokračování na straně 8
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Áčko minulý rok postoupilo a  po 
druhé v  celé historii klubu bude 
nastupovat v nejlepší krajské třídě 
– DIVIZE VYSOČINY. Cíle jsou 
jasné, udržet tuto třídu. Hlavní 
sestava z  loňska se nezměnila. 
Z  pozice jedničky bude hrát 
Maštera Martin, z  dvojky Klíma 
Petr, z trojky Kampas Jan a ze čtyř-
ky Šoukal Slavomír.
Béčko bude hrát krajskou třetí tří-
du. Rezervní tým doplní zkušený 
Řikovský Aleš a společně se Skry-
jou Markem, Borůvkem Vítem 
a Bukem Martinem uzavírá hlavní 
čtyřku kluků.
Céčko hrající okresní přebor prv-
ní třídy bude hrát v  sestavě Holík 
Vratislav, Buk Radek, Klíma Tomáš 
a Kupka Jiří. Tento tým budou do-
plňovat další zkušení hráči Bednář 
Ivan, Kořínek Stanislav a  Dvořák 
František.

Déčko bude hrát okresní přebor 
páté třídy. Mančaft je složený pře-
vážně z těch nejmladších, kteří prá-
vě začínají svoji stolně tenisovou 
kariéru.
Dále náš klub doplní dva noví hrá-
či. První přijde z Havlíčkova Brodu 
a druhý z Velké Bíteše. Půjde o stří-
davé starty mladíků. Oba kluci se 
zapojí do mistrovských utkání na-
šich družstev. Mimo jiné jsme se 
dohodli na vzájemné spolupráci 
se střediskem volného času DOZA 
a povedeme kroužek stolního teni-
su pod vedením našich kvalifikova-
ných trenérů.
První mistrovské utkání družstev 
áčka a béčka sehrajeme na domá-
cích stolech koncem měsíce září. 
O začátku utkání budeme včas in-
formovat.  Oddílové stránky jsou 
www.stolnitenisvm.cz. 
                                                         -pk-

Nová sezona stolního 
tenisu právě startuje

O  posledním prázdninovém ví-
kendu 1. – 2. září se zúčastnili naši 
starší žáci velmi dobře obsazeného 
turnaje v  Kostelci na Hané o  tzv. 
Pohár Olomouckého kraje. Tur-
naj pořádal oddíl Centrum Haná, 
což jsou spojené oddíly Prostějova 
a  Kostelce na Hané. Hrací doba 
byla 2x15 minut.
V  základní skupině jsme v  sobo-
tu nejprve poměřili síly s  týmy 
Olomouc „B“ 17:11, Rožnov pod 
Radhoštěm 18:10 a  v  posledním 
sobotním utkání jsme i přes zlep-
šený výkon ve druhém poločase 
podlehli domácímu celku Cent-
rum Haná „A“ 14:15. Před posled-
ním utkáním ve skupině, který se 
hrál brzy ráno v  neděli, tak bylo 
potřeba k  postupu do semifinále 
porazit slovenský tým ze Stupavy 
což se podařilo v poměru 14:10.
V  semifinále jsme se utkali s  „A“ 
družstvem Olomouce. Soupeř 
měl větší kvalitu zejména na kraj-
ních spojkách a v kombinaci a za-

slouženě zvítězil 19:12. V  zápase 
o  třetí místo jsme se opět potkali 
s domácím týmem Centrum Haná 
A. Kluci podali bojovný a  kon-
centrovaný výkon po celé utkání 
a  zaslouženě zvítězili 14:10. Při 
vyhlášení pak převzali z rukou or-
ganizátorů turnaje pohár za třetí 
místo.
Turnaj byl velmi dobrou prověr-
kou před nadcházející sezónou. 
Ukázal nám, na co se zaměřit 
v dalších trénincích. Všichni hráči 
si dostatečně zahráli. Ukázalo se, 
že kluci kteří absolvovali většinu 
přípravy a  soustředění v  Dolní 
Cerekvi, byli dobře připraveni 
a  všechna utkání zvládli na vý-
bornou. Tým se opíral především 
o  velmi dobrou obranu (hodně 
jsme se na ni v  přípravě zaměři-
li), perfektně chytajícího Lukáše 
Derahu v  brance a  týmové pojetí 
hry, kdy branky byly téměř rov-
noměrně rozloženy mezi všechny 
hráče. Skvěle zapadli kluci kteří 

jsou v této kategorii prvním rokem 
a většina se zřejmě stane oporami 
A týmu. Jen tak dál.

Utkání ve skupině:
Velmez – Olomouc B 17:11
Velmez – Rožnov pod Radhoštěm 
18:10
Velmez – Centrum Haná A 14:15
Velmez – Stupava 14:10
Semifinále:
Velmez – Olomouc A 12:19

Utkání o třetí místo:
Velmez – Centrum Haná A 14 :10
Pořadí:
 1. HBC Olomouc 1966 „A“
 2. HC Zlín
 3. TJ Sokol Velké Meziříčí
 4. TJ Sokol Centrum Haná „A“
 5. SK Házená Polanka
 6. TJ Rožnov pod Radhoštěm
 7. Tatran Litovel
 8. HBC Olomouc „B“
 9. HC Tatran Stupava (SK)
10. TJ Sokol Centrum Haná „B“
Hráli: Lukáš Deraha, Jakub Strý-
ček, Jakub Russ, Tomáš Rosa, Ja-

kub Mach, Radovan Škoda, David 
Slabý, David Dřímal, Radim Ko-

courek, Adam Požár, Martin Cha-
lupa, Benjamin Rosa.

Trenér: David Stoklasa.
Text a foto David Stoklasa

Starší žáci házené byli úspěšní na přípravném turnaji

V sobotu 8. září se v novém disc-
golfovém parku Brno-střed usku-
tečnil další turnaj ze série Jihomo-
ravská DG-liga. Určitou kuriozitou 
je, že toto hřiště se sice nachází 
v samotném centru moravské me-
tropole, ale přesto v  jakoby klido-
vé oblasti – konkrétně ve velmi 
rozlehlé proluce mezi Zvonařkou, 
ulicí Opuštěná a  řekou Svratkou, 
kde je vyhlášena dočasná stavební 
uzávěra; s tím, že je plánováno vy-
budovat za pár let právě zde fun-
gl nové brněnské hlavní nádraží 
a jeho zázemí. Ostatně, areál spíše 
nežli proluku připomíná široširou 
pláň, a to s krásným výhledem na 
Petrov i  na Špilberk, dále také na 
kopec Hády s vysílací věží a zčásti 
i na supermoderní mrakodrap AZ 
Tower; známý jako momentálně 
nejvyšší budova ČR. Zajímavým 

doplňkem zmiňovaného prostran-
ství jsou také košaté chmelové što-
ky se zlátnoucími šišticemi, pnoucí 
se porůznu na sloupech a tu a tam 
i  po plotech. Vedle discgolfových 
drah se tady nabízejí k  dispozici 
také několikerá hřiště na plážový 
volejbal, rybaření ve Svratce a vy-
asfaltovaná cyklostezka. Negativa: 
okolo permanentně rachotící vlaky, 
hustě pendlující na hlavním tahu 
k blízkému „hauptbahnhófu“ a od 
něj + blízkost velmi frekventované 
silnice.
Zjevným paradoxem se zdá být, že 
u dvou položek (a to na č. 1 a č. 10) 
tohoto desetijamkového DGP se 
musí házet přes dvojité, ba i  tro-
jité kolejiště železniční vlečky, jež 
sem vede z Dolního nádraží a poté 
pokračuje přes Poříčí až k veletrž-
nímu výstavišti. Tedy, ono provo-

zovat nějaký sport přes koleje, to 
skutečně působí velmi nestandard-
ně, bizarně a kuriózně; jde vlastně 
o opravdový paradox a unikát. Při-
čemž je jasné, že přes normální, tj. 
pravidelně užívanou trať by jakéko-
li vrhání disků bylo zcela zakázáno!
Za krásného, ideálního počasí se 
hrála 3 kola po deseti jamkách 
(par jednoho okruhu = rovných 
30 bodů); pak následovalo užší fi-
nále na šest košů, zato však při pod-
statně delších dráhách.

Konečné pořadí:
Kategorie Open (nejvíce expo-

novaná)
1. Michael Rádl DGC Fénix Brno 
21,24,22 = 67 + F21 = 88 b. (–22 b., 
nežli činil par)
2. Jan Rozehnal DGC Mor.Krumlov
25,23,24 = 72 + F18 = 90 b. (-20)
3. Tomáš Havlíček DGC M. Krumlov
26,23,23 = 72 + F22 = 94 b. (–16)
▶ Hráči z Velkého Meziříčí:
6. místo Michal Kališ 29,26,24 = 79
dělené 20. – 21. místo Dominik 
Košut 31,31,31 = 93

Kat. Masters
1. Marek Šrom Brno/DGC M.
Krumlov 25,23,23 = 71 + F20 = 
91 b. (-19)
2. Martin Mozola Brno 30,31,30 = 
91 + F20 = 111 b. (+1)
3. Marek Hipík DGC Fénix Brno 
32,28,30 = 90 + F22 = 112 b. (+2)

Kat. GrandMasters
1. Vlastimil Janda DGC Kobylí 
31,30,27 = 88 + F20 = 108 b. (-2)
2. Josef Vejvalka DGC Moravský 
Krumlov 28,33,31 = 92 + F20 = 112 
b. (+2)
3. Pavel Fridrich DG Hunters 
Uherské Hradiště 35,30,31 = 96 + 
F21 = 117 b. (+7)
▶ 4. místo Vladimír Pařil Velké 
Meziříčí 33, 30, 30 = 93 + F27 = 120 
b. (+10); naprosto pokazil finále.

Kat. Women (ženy od 18 let)
1. Veronika Fabíková DGC Fénix 
Brno 27,28,28 = 83 + F19 = 102 b. 
(-8)
2. Petra Křížová DGC Kobylí 
29,31,33 = 93 + F21 = 114 b. (+4)
3. Dana Berousková DGC Fénix 
Brno 34,32,29 = 95 + F26 = 121 b. 
(+11)

Kat. Juniors (chlapci a dívky 
do 18 let)

V této skupině zvítězil Martin Opr-
šal z  DGC Fénix Brno před To-
mášem Mozolou z Brna a Petrem 
Strieglerem z klubu proDiscgolf.cz 
Albatros Team/DGC Mor. Krumlov.
Příští akcí v bližším okolí Velkého 
Meziříčí bude už tradiční Svato-
václavský turnaj, který se uskuteční 
ve sváteční pátek 28. 9. v krásném 
a  navýsost technickém DG-parku 
Milénova v Brně-Lesné.

Text a foto: -vp-

Vrhači plastových talířů měli dostaveníčko v Brně

Nedělní odpoledne korunované parádním podzimním počasím, 
tedy letním, bavilo hned třemi navazujícími akcemi.

1. Vyjížďka. Od 14 hodin z velkomeziříčského Podhradí vyráželi na tra-
su účastníci vycházky i vyjížďky na kolech, koloběžkách, a dokonce 
i rychlí malí a velcí běžci. Ti nejrychlejší byli pak v cíli, v Mostištích, 
oceněni pohárem pro vítěze.

2. Turnaj. Od 15 hodin se začaly připravovat na fotbalový zápas dva týmy, 
které měly odvahu hrát, Společně VM a SK Mostiště. První dvacetimi-
nutovka skončila 2:1 pro domácí, druhá „půlka“ nabídla stejný počet 
gólů, bohužel jen do sítě hostů. Mostišťští fotbalisté, z nichž někteří už 
měli v nohách vítězný hokejový zápas, si nenechali vítězství „Medřičá-
ky“ vzít. Výbornou kombinační hrou a tlakem na bránu završili úspěšný 
sportovní den pro svou obec. Tým Společně VM, který byl tvořen jen 
členy a členkou kandidátky, ale se svým „Ronaldem“, hrál „na krev“, to 
však na výhru nestačilo. Zápas se odehrál ve stylu fair play, pouze byly 
dovoleny jako výjimka za gólmanské rukavice rukavice pracovní.

3. Posezení. Příjemná atmosféra mostišťského výletiště završila poho-
dový den. K tanci a poslechu hrála nakažlivá skupina Virus. Děti do-
váděly na trampolíně, žíněnkách i s radostně namalovanými obličeji. 
A tříletá fenka Peggy, která dorazila jako VIP host, získala od svých 
podporovatelů příspěvky, které jí budou předány v tomto týdnu.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v  akci Mostiště OPEN! Zvláště si 
ceníme odvahy jít si zahrát „sranda mač“ s námi, ze Společně VM, kan-
didáty do městského zastupitelstva. Škoda, že se nepřidaly další vyzvané 
politické subjekty. Díky všem, že jsme si SPOLEČNĚ užili nedělní odpoled-
ne. Bylo to „skvělý“!                                           Za Společně VM Ivana Bíbrová

(Článek je součástí placené předvolební inzerce.)

Pohár Mostiště OPEN 
získali domácí fotbalisté

Křižanov. V  prvním domácím 
zápase nové soutěže ve fotbale 
přivítal Křižanov na svém hřišti své 
vrstevníky z Radešínské Svratky.
V prvním poločase se neodehrálo 
nic zvláštního. Křižanovští měli 
několik možností změnit výsledek. 
Nestalo se, tak obě mužstva odchá-
zela do kabin smírně.
Po zahájení druhého poločasu 
domácí Frantl po samostatném 
úniku vsítil první branku utkání. 
Druhý poločas kopíroval první, ale 
v 60. min. domácí Szojma brankou 
uzavřel výsledek utkání.
Křižanov – Radešínská Svratka 
2:0 (0:0/
Branky 31. Frantl, 60. Szojma. Roz-
hodčí Myška Roman. Diváci 40. 
Sestava Křižanova Smejkal, Jízd-
ný, Jeřábek – K, Pejchal, Nedoma, 
Anděl, Marek, Engelhart, Kadela, 
Prudek, Hedvábný, Szojma, Ond-

ráček, Frantl.
Trenér Křižanova p. Marek. Zá-
pas byl celkem vyrovnaný. Naši 
kluci měli více šancí ke vstřelení 
branky. Ve druhém poločase kluci 
vstřelili dvě branky. Tři body zů-
staly doma.

Další výsledky
Hamry nad Sázavou-Velké Mezi-
říčí B. 6:1 (3:0)
Rožná – Moravec 6:0 (3:0)
Příští zápas Křižanov odehraje 
v sobotu ve Velkém Meziříčí.

Jakub Švec
Tabulka

1. Hamry nad Sázavou 2 11:1  6
2. Křižanov 2  5:1  6
3. Velké Meziříčí B. 2 12:6  3
4. Rožná 1  6:0  3
5. Moravec 2  1:9  0
6. Radešínská Svratka 2  0:7  0
7. Herálec 1  0:11 0

-jaš-

Mladším žákům zůstaly 
tři body doma

TURNAJ 
V BOCCIE

Národní soutěž
Koná se 

v tělocvičně 
3. ZŠ 

Velké Meziříčí 
ve dnech 

6. až 7. října
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9. 9. 2018 – neděle – junioři
SKLH Žďár n. S. „B“ – HHK VM 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Góly a  asistence: 28:17 Grauer, 33:28 Bačo (Čermák), 34:17 Cibuzar 
(Filip), 58:10 Filip (Grauer, Kouba) – 23:08 Dundálek (Úlovec). Sestava 
SKLH Žďár n. S. „B“: Vít – Filip, Ludvík, Grauer, Martinů, Suda, Čermák 
– Bačo, Kouba, Cinuzar – Matas, Malenovský, Vaňkovský – Bednář, Štola. 
Sestava HHK Velké Meziříčí: Svoboda (Pestr) – Burian M., Havliš, Kará-
sek, Strádal – Dundálek, Švejda, Úlovec – Bartošek, Šandera, Procházka 
– Kuřátko, Zdvihal, Zacha. Rozhodčí: Marek – Kacetl, Šťastná. Vyloučení: 
6:6, využití: 3:0, v oslabení: 0:0. Střely na branku: 49:25 (13:9, 17:8, 19:8). 
Vít (ZR) – 96,00 % – 24 zákroků – 60 min. Svoboda (HHK) – 91,84 % – 45 
zákroků – 60 min.Diváci: 55.
Hodnocení utkání hlavním trenérem Štěpánem Oberreitrem: 
První třetina přinesla vyrovnaný hokej. Ve druhé části jsme se dostali do 
vedení po krásné akci první lajny, kdy po nezištné přihrávce Honzy Úlovce 
zakončoval Dominik Dundálek. Soupeř vyrovnal po střele přes našeho hráče. 
Pak jsme udělali dva naprosto zbytečné fauly a soupeř nás dvakrát potrestal 
a odskočil nám o dvě branky. To bylo pro další vývoj utkání rozhodující. Třetí 
třetina se dohrávala a v závěru soupeř vstřelil 4. branku, opět z přesilovky.
Ostatní výsledky prvního kola: SK Horácká Slavia Třebíč – HC Rytíři 
Vlašim 10:1, HC Lední medvědi Pelhřimov – HC Vajgar Jindřichův Hra-
dec 1:5.
8. 9. 2018 – sobota – starší žáci
SK HS Třebíč – HHK VM 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Góly a asistence HHK: 26:29 Jurný (Karmazín P.), 38:29 Vrzal (Karma-
zín P., Modl), 48:48 Karmazín P. Sestava HHK Velké Meziříčí: Mašek – 
Vejmola, Krejčí, Karásek, Jurný, Čamek, Vrzal, Modl, Jašek, Katolický M., 
Bíbr, Karmazín P., Němec, Katolický Š., Strnad.

8.9.2018 – sobota – mladší žáci
SK HS Třebíč – HHK VM 19:4 (5:2, 8:0, 6:2)
Góly a asistence HHK: 5:34 Mátl (Petrčka), 16:27 Pavlidis, 41:43 Petrčka, 
43:36 Mátl (Petrčka). Sestava HHK Velké Meziříčí: Antalík – Doležal, 
Pavlidis, Čížek, Rašovský, Matuszek, Pavelka, Petrčka, Mátl, Černá, Havlá-
sek, Nesvadba, Karmazín L., Kratochvíl.
Program mládeže na tento týden: 
Pátek 14. 9. HHK Velké Meziříčí – HC Lední medvědi Pelhřimov, začátek 
utkání v 19.00 (zimní stadion VM)
Neděle 16. 9. SK HS Třebíč – HHK VM mladší žáci, začátek utkání v 10.45 
(zimní stadion Třebíč) Neděle 16. 9. SK HS Třebíč – HHK VM starší žáci, 
začátek utkání v 12.45 (zimní stadion Třebíč).                                              -jj-

Muži HHK zahájí sezonu v sobotu s Blanskem.
Junioři v prvním mistrovském utkání prohráli

Úspěšné vystoupení Martiny 
Homolové na Mistrovství ČR 
mužů a žen do 22 let dne 1. – 2. 
září 2018 na městském stadio-
nu v Ostravě – Vítkovicích.

Dvě vybojované finále na 100 a 200 
m zakončené titulem ve štafetě 
4×100 m.
5. místo 100 m v nejlepším sezón-
ním čase (SB) 12,20 s
8. místo 200 m SB 25,32 s
1. místo štafeta USK Praha ve slo-
žení Štolová, Pírková, Zatloukalo-
vá, Homolová 46,72 s.

18. 8. 2018 na Mítinku ve Zlíně ob-
sadila 1. místo ve skoku do dálky 
výkonem 547 cm. Skok do dálky 
bude její další disciplínou ke 100 
a 200 m distanci.
RUN IS FUN, z.s., foto archiv BH

Poděkování
Velký dík patří partnerům za pod-
poru.
 Agados,spol.sr.o. , Škola tejpování.
cz , Lineo spol.sr.o. , Fixpoint , No-
minal CZ Obchodní s.r.o. , ALPA, 
a.s. , RUN IS FUN z.s.

Mistrovský titul patří Martině Homolové

FC Velké Meziříčí – SK Líšeň 2:1 
(2:1)
Střelci: 24. Demeter, 32. Komínek – 
15. Krška. Rozhodčí: Mikeska, Čer-
noevič, Dorušák. FC VM – Kruba 
– Bouček, Mucha, Šimáček, Puža 
(84. Kriegsmann) – Dolejš, Šuta 
(92. Polanský), Komínek, Mezlík 
(68. Smejkal), Demeter – Simr, na 
lavičce Dubec, Krejčí, Dufek, tre-
nér Smejkal
SK Líšeň – Vítek, Bednář (58. Da-
něk), Černín, Minařík (40. Zaple-
tal), Krška, Hlavica, Machálek, Fila, 
Přichystal, Fall, Demeter, na lavičce 
Leznar, Šperka, trenér Machálek. 
Diváci: 520. ŽK: Puža, Mezlík, 
Demeter, Mucha, Simr – Minařík, 
Hlavica, Přichystal. Nejlepší hráči – 
Demeter, Kruba, Krška.
V  prvním poločase bylo k  vidění 
utkání plné pohybu, hezkých fotba-
lových kombinací a také příležitostí 
k zakončení. Ve 4. min. přiklepl Pa-
vel Simr míč Radimovi Šutovi, jeho 
střelu Vítek vyrazil, Michal Bouček 
se k zakončení nedostal. V 6. min. 
Pavel Simr vybídl k  zakončení 
Robina Demetera, jeho střela po-
strádala přesnost. V  7.  min. našel 
Přichystal dlouhým míčem ve váp-
ně Machálka, jeho střelu zblokoval 
Michal Bouček. V  10.  min. se na 
hranici vápna uvolnil Krška, našel 
volného Filu, který domácí bránu 

těsně minul. V  11.  min. rozehrál 
přímý kop z  25-ti metrů Robin 
Demeter, hostující obrana centr 
odvrátila. Ve 14. min. zachytil Pavel 
Simr špatný odkop Vítka, volné-
ho Petra Dolejše bohužel nenašel. 
V  15.  min. rozehráli domácí aut, 
Pavel Simr míč rozehrál na obrán-
ce, ale míč zachytil Fila, na hranici 
vápna našel volného Kršku, který 
přesnou střelou na zadní tyč pře-
konal Rosťu Krubu 0:1. V 18. min. 
hledal Krška ve vápně volného 
Přichystala, míč zachytil pozorný 
Rosťa Kruba. V 19. min. pronikl do 
vápna Přichystal, jeho střelu k tyči 
Rosťa Kruba vyrazil. Ve 24.  min. 
poslal Pavel Simr do úniku Robina 
Demetera, který svoji šanci promě-
nil 1:1. Ve 29. min. přímý kop Ro-
bina Demetera ze 30  m odvrátila 
obrana na rohový kop, ten rozehrál 
Petr Dolejš, míč se dostal k Pavlovi 
Mezlíkovi, jeho střelu obrana zblo-
kovala, následnou střelu Robina 
Demetera vytlačil Vítek na rohový 
kop. Ten rozehrál Petr Dolejš, na 
vápně našel Pavla Mezlíka, jeho 
střela z  voleje bránu minula. Ve 
32.  min. Radim Šuta hledal Pavla 
Mezlíka, ten ve skluzu poslal míč 
na Davida Komínka, který stře-
lou k  tyči překonal Vítka 2:1. Ve 
33. min. našel Krška ve vápně Fallu, 
ten bránu těsně minul. Ve 37. min. 

Machálek vybídl k  zakončení De-
metera, jeho střela postrádala přes-
nost. Ve 40. min. našel Pavel Simr 
volného Robina Demetera, ten 
bránu hostů přestřelil. Ve 43. min. 
zahrávali hosté přímý kop z 25 me-
trů, centr Zapletala odvrátil Honza 
Šimáček do bezpečí. Ve 45.  min. 
přímý kop z  boku vápna rozehrál 
Krška, míč odhlavičkoval Michal 
Bouček. A tak šli do kabin spoko-
jenější domácí.
Druhý poločas již tolik fotbalové 
krásy nepřinesl, na hřišti se přitvr-
dilo v osobních soubojích, ale i tak 
si příznivci obou celku nenudili. Ve 
46. min. našel Pavel Mezlík volné-
ho Robina Demetera, jeho centr 
odvrátila obrana hostů na rohový 
kop. Ten rozehrál Robin Demeter, 
hlavička Pavla Simra šla kousek 
na horní břevno. Ve 49.  min. se 
uvolnil Petr Dolejš, hledal ve váp-
ně Pavla Simra, míč odhlavičkoval 
Černín. V  51.  min. nebezpečný 
průnik Přichystala zastavil Jan Ši-
máček. Následný centr Falla našel 
Filu, jeho střela šla nad domácí 
bránu. V 52. min. roh Kršky našel 
Černína, jeho střelu hlavou odhla-
vičkoval Patrik Mucha. V 58. min. 
po souboji Bednáře s Pavlem Mez-
líkem musel hostující hráč střídat. 
V  60.  min. našel Pavel Simr ve 
vápně Pavla Mezlíka jeho střelu na 

bránu zastavil rukou Fall, rozhodčí 
zákrok jako porušení pravidel ne-
posoudil. V  61.  min. nebezpečně 
z  hranice vápna vystřelil Zapletal, 
střelu do horního růžku vytlačil 
Rosťa Kruba na rohový kop, ten ro-
zehrál Krška, hosty v další aktivitě 
zastavil útočný faul na Pavla Simra. 
V 63. min. po průniku Petra Do-
lejše rozehrál jmenovaný rohový 
kop, nikdo ze spoluhráčů na centr 
nedosáhl. V 69. min. kopali hosté 
přímý kop, přetažený centr Deme-
tera nikoho ze spoluhráčů nenašel. 
V  70.  min. nebezpečný protiútok 

hostů zastavil Michal Bouček. 
V  71.  min. pronikl po křídle Při-
chystal, před bránou hledal Deme-
tera, který Rosťu Krubu nepřeko-
nal. V  77.  min. vystřelil z  hranice 
vápna Přichystal, R. Kruba si z jeho 
zakončením poradil. V 84. min. vy-
bojoval míč Eda Smejkal, posunul 
ho na Pavla Simra, ten hledal vol-
ného Petra Dolejše, obrana hostů 
přihrávku zachytila. V 85. min. vy-
střelil z 22-ti metrů Černín, bránu 
přestřelil. A tak se radovali domácí 
hráči, kteří připravili první porážku 
v sezoně.

Vyjádření trenéra Smejkala: 
Dnešní utkání se muselo divákům 
líbit. Bylo vidět, že proti sobě na-
stoupily týmy z horních pater sou-
těže. Jsem moc rád, že naši hráči 
na hřišti splnili to, na co jsme se 
celý týden připravovali. 
Musím dnes pochválit všechny 
za bojovný a  odmakaný výkon, 
za který si zaslouženě odnesli ví-
tězství.
Rád pochválím i  soupeře, kte-
rý prokázal svou velkou kvalitu 
a velmi dobře organizovanou hru.

-myn-

Vítězný gól domácích v utkání s Líšní na 2:1. Foto: Antonín Dvořák.

Fotbalisté si po bojovném výkonu odnesli vítězství

Hasičky: výhra doma...
Dokončení ze strany 6
Krásná a  hlavně rychlá štafeta jim přinesla ve  výsledku třetí místo 
v kategorii Muži A. ,,Podlesními závody bude jako vždy Mistrovství 
České Republiky, které nás čeká 28. září ve  Dvoře Králové nad La-
bem.“
Děkujeme všem soutěžním týmům, které dorazily, členům sboru 
za pomoc při přípravě, rozhodčím, kteří byli spravedliví. Velký dík pa-
tří sponzorům Alpa a. s., AJV Energo a. s. a Požární bezpečnost s. r. o. 
za jejich věcné či peněžní příspěvky.
Na záznam ze soutěžního dne se můžete podívat ve čtvrtek, 13. září 
ve 13:25 na ČT sport.                      Michaela Bernatová, foto: SDH VM


