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Založeno roku 1919

Město vloni vydalo více 
než 330 milionů korun

Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2009 je vyčíslen a schválen 
zastupiteli. Z předloženého materiálu vyplynulo, že město v roce 2009 
hospodařilo se záporným výsledkem 33 milionů 789 tisíc korun. Když na 
straně příjmů byla vyčíslena částka 296 milionů 549 tisíc korun a výdaje 
činily 330 milionů 338 tisíc korun. Ve skutečnosti ale výsledek schodkový 
nebyl. „Účet je vypočítán za kalendářní rok, ale my jsme do rozpočtu 
doplňovali ještě přebytek z roku 2008, takže žádný schodek nemáme,“ 
vysvětlil starosta města František Bradáč.

Hospodaření města bylo přezkoumáno také nezávislou auditorskou 
společností AV-auditing z Pardubic, která neshledala žádné nedostatky, 
jakými by mohly být například porušení rozpočtové kázně, neúplnost nebo 
neprůkaznost vedení účetnictví, pozměňování záznamů a podobné.

Na příjmech města Velké Meziříčí za rok 2009 se třiapadesáti procenty 
podílely dotace, ty tvoří částku 157 milionů 423 tisíc korun. Největší díl 
z nich připadá na sociální dávky – příspěvky na péči, což jsou peníze, 
které městskou pokladnou v podstatě jen „protečou“. Jde o sumu větší 
než 91 milionů korun. Dalších devětatřicet procent tvoří daňové příjmy ve 
výši 114 milionů 815 tisíc korun. Z nich největší příjem dělá daň z přidané 
hodnoty, která přesáhla 41 milionů korun. Zbývající příjmy jsou nedaňové 
a kapitálové, obě položky po čtyřech procentech, což jsou částky zhruba 
kolem 12 milionů korun.

Z výdajů měly největší osmdesátiprocentní podíl ty běžné s částkou 
265 milionů 179 tisíc korun. Zbývajících dvacet procent výdajů, tedy 65 
milionů 159 tisíc korun, pak šlo na investice města. „Myslím si, že to je 
hodně dobrý výsledek vzhledem k poklesu daňových příjmů,“ podotkl 
k tomu starosta.

Investice přesáhly 65 milionů korun
Z větších investičních akcí města realizovaných v loňském roce lze 

připomenout například vybudování spojovacího chodníku mezi ulicemi 
Družstevní a Třebíčská za více než milion korun. Dalších téměř dva a půl 
milionu korun stála výstavba cyklostezky do Mostišť, na což město získalo 
více než jeden a půl milionovou dotaci. Další částky z městské pokladny 
šly na příspěvky pro SVaK Žďársko za vodovody a kanalizace v ulicích 
Bezděkov, Družstevní a v sídlišti Čechovy sady II či na inženýrskou 
činnost v souvislosti s přípravou rekonstrukce čistírny odpadních vod 
a kanalizaci akce Dyje II. Celková částka přesáhla 29 milionů korun. Mo-
derní veřejné toalety na rozkoši vyšly na téměř tři miliony korun. Dvěma 
miliony korun přispělo město charitě na rekonstrukci stacionáře Nesa. 
Oprava a modernizace smuteční síně na hřbitově stála tři čtvrtě milionu 
korun. Do místních komunikací včetně prací provedených technickými 
službami město investovalo 16 milionů korun. Opravy v mateřských 
a základních školách si vyžádaly šest a půl milionu korun a další.

Zajímavým je také ukazatel dluhové služby, který má město za rok 
2009 pouhých 2,26 procent. „To je velmi slušný výsledek a znamená, že 
budeme prakticky bez dluhů. Což bylo i naším záměrem kvůli očekáva-
nému dofi nancování podílu na rekonstrukci čistírny odpadních vod,“ 
připomněl F. Bradáč.

Martina Strnadová

Zájemci o pozemek 
v Čechových sadech byli tři

Tři žadatelé měli zájem o pozemek na ulici Zdenky Vorlové v Čecho-
vých sadech ve Velkém Meziříčí. Žádost o jeho koupi podali na jednání 
zastupitelstva, které proběhlo v úterý 22. června. Pozemek o velikosti 435 
metrů čtverečních nakonec získal zájemce přihlášený jako první z nich, 
Milan Havelka, a to za cenu 400 korun za metr čtvereční. Coby majitel 
a provozovatel sportovní haly na squash a přilehlé kavárny s venkovní 
zahrádkou má záměr rozšířit vedle své provozovny parkovací místa.

Další dva zájemci o koupi pozemku se přihlásili těsně před jednáním 
zastupitelstva. Jeden z nich nabízel cenu 410 korun za metr čtvereční 
a chtěl pozemek využít pro stavbu přístřešku pro soukromé účely. „Mně 
to spíš připadá jako schválnost,“ podotkl k němu starosta města František 
Bradáč. Jeho připomínku zájemce nijak nevyvracel. Druhý žadatel byl 
ochoten pozemek koupit za 460 korun za metr čtvereční, přičemž uvedl, 
že hodlá v místě zřídit klidovou zónu s místem ke hraní dětí. Z následné 
debaty pak vyplynulo, že oba další žadatelé bydlí v blízkosti squashe 
s kavárnou a stěžují si na hluk z provozovny, zejména ze zahrádky, který 
je ruší až do večerních hodin. Vedoucí velkomeziříčského stavebního 
odboru Antonín Kozina vysvětlil, že dle schváleného územního plánu 
města je zmiňovaný pozemek určen stejně pro občanskou vybavenost. 
V jeho blízkosti povede komunikace k domu s pečovatelskou službou 
i k nově vznikajícímu domovu pro seniory, bude tam autobusový záliv. 
„Na takovém pozemku může být stěží klidová zóna,“ připomněl Kozina. 
Původní žadatel o koupi pozemku a majitel squashe Milan Havelka posléze 
vysvětlil, že po rozšíření parkovacích míst hodlá stávající zahrádku zrušit 
a přesunout ji za provozovnu do místa směrem do údolí, kde je sráz a žádná 
zástavba. Pak by podle něj žádný hluk již sousedy obtěžovat neměl.

Zastupitelé se při následném hlasování drželi doporučení radních 
a souhlasili s prodejem zmiňovaného pozemku na ulici Zdenky Vorlové 
prvnímu žadateli.

Martina Strnadová

Po celý minulý týden probíhal 
v našem městě sociologický prů-
zkum obyvatel. Dvacet studentů 
Katedry kulturologie Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy z Prahy 
oslovilo přibližně čtyři sta náhodně 
vybraných lidí. Těch se ptali na je-
jich názory týkající se různých strá-
nek života ve městě a na přání, které 
věci by se v něm měly zlepšit, co jim 
chybí, jak fungují zdejší instituce 
a podobně. Výzkum v našem městě 
probíhá od roku 1992 ve dvouletých 
intervalech a pokaždé je přidáno 
nové téma. Letos to byly veřejné 
kulturní služby. Dotazovaní se měli 
vyjádřit, jak hodnotí současnou 
nabídku kulturních akcí ve městě, 
co očekávají od těchto služeb, jaké 
mají konkrétní náměty atd. Podle 
vedoucího projektu PhDr. Ondřeje 
Hubáčka se v odpovědích překvapi-
vě objevil mimo jiné požadavek na 
letní kino. Už standardně lidé volají 
po krytém bazénu, ale třeba též po 
více akcích pro nejmenší děti. Ale 
jinak je podle sdělení řešitelů pro-
jektu hodnocení místních obyvatel 
dosti kladné.

Jména osob, s nimiž tazatelé 
rozhovory dělali, se do dotazníků, 
k nimž nemá přístup nikdo z Velké-
ho Meziříčí, nezapisovala. „Město 
dostane pouze souhrnné výsledky, 
které může využít při rozhodování 
o řešení nejrůznějších problémů 
a s nimiž také seznámí obyvate-
le,“ př iblížil Ondřej Hubáček. 
Tyto výsledky, které musí řešitelé 
projektu nejdřív zpracovat, budou 

Lidem by se líbilo letní kino
podle Hubáčkových slov známy 
přibližně v září letošního roku. Poté 
by se mohly objevit také v týdeníku 
Velkomeziříčsko, který už mnohé 
informace z průzkumu v předcho-
zích letech publikoval. Náklady na 
výzkum jsou hrazeny z grantových 

prostředků a kromě Velkého Mezi-
říčí, které má i s místními částmi 
kolem dvanácti tisíc obyvatel, je 
prováděn také v Blatné (cca 7 000 
obyvatel) a Českém Krumlově (cca 
14 000 obyvatel).

Iva Horká

Vedoucí projektu PhDr. Ondřej Hubáček a spoluřešitelka pro-
jektu PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D pobývali ve Velkém Mezi-
říčí spolu se studenty celý minulý týden.             Foto: Iva Horká

Letní počasí a záruka dobré 
hudby, zpěvu, jídla i pití přilákala 
do Lhotek u Velkého Meziř íčí 
početné publikum. Už pošesté 
se na tamním hřišti u kulturního 
domu konalo od patnácté hodiny 
Lhotecké setkání harmonikářů. Na 
něm se minulou sobotu (26. 6. 2010) 
představilo na šedesát účinkujících. 
Jejich věkové rozpětí bylo vskutku 
nemalé. Nejmladšímu totiž bylo 
sedm a nejstaršímu devadesát let. 
Mezi akordeonisty a heligonkáři si-
ce převažovali muži, ale ani ženy se 
nenechaly zahanbit a vyslaly též, ač 
v menšině, svoje zástupkyně. Ty za-
zpívaly a zahrály jak na harmoniku, 
tak na housle, příčnou i zobcovou 

fl étnu, bubínky či tamburínu. V dr-
tivé převaze se pak ale představily 
coby lidové a country tanečnice. 
Mezi jednotlivými hudebními 
vystoupeními se totiž prezentoval 
taneční soubor Turkovan z Lavi-
ček u Velkého Meziříčí. Tančil 
buď v párech, nebo jenom ženská 
část. Patřilo jim během odpoledne 
a večera několik vstupů, v nichž 
nechyběly ukázky horáckých tan-
ců (Manžestr z Velkomeziříčska, 
Mazurka z Třebíčska, Hulán z Ubu-
šína, Galoppolka-Hačo z Jihlavska 
a další), ale také country tanečky.

Muzikanti podle sdělení pořáda-
jícího Josefa Vondráka přijeli jak 
ti, kteří vystupují třeba od prvního 

ročníku, tak i noví. Potěšitelný je 
ale i fakt, že rodiče, kteří hrají ve 
Lhotkách tradičně, už přivádějí 
na pódium svoje děti – nástupce. 
A tak nebylo výjimkou, že zpívá 
a hraje téměř celé příbuzenstvo. 
Příkladem mohou být třeba rodiny 
Havlátova a Kovtunova z Velkého 
Meziříčí, Krchňavých ze Lhotek, 
Novotných z Hrbova, táta se synem 
Peškovi z Radostína nad Oslavou, 
ale i sourozenci Barbora a Petr Mla-
dí z Tasova, kteří si letos přivedli 
svoji sestřenici Kateřinu Mladou 
z Velkého Meziř íčí, a spousta 
dalších. Hudebníci přijeli z blízka 
i z daleka, mimo jiné i z rakouské 
Vídně či jižní Moravy. Kamarádi 
muzikanti nezapomněli ani na de-
vadesáté narozeniny rodáka, hous-
listy Ladislava Krevňáka a popřáli 
mu hodně hudebních zážitků. Ten 
se pak na pódiu objevil několikrát, 
buď jako sólista nebo doprovodný 
muzikant.

Během vystoupení zazněly li-
dové, folkové či country písničky, 
ale i na moderní došlo, byly veselé 
(např. Šaškové počmáraní, Pivečko 
s pěnou je nejlepší ženou) i smutné 
(např. Maria, Maminčina vzpomín-
ka). Závěr těsně před půlnocí pak 
patřil neofi ciální lhotecké hymně, 
skladbě Lhotky s autorským tex-
tem, kterou zazpíval Karel Bartoš 
ze Lhotek. Poté už patřilo pódium 
souboru Akordeon Band Vysočina 
a parket všem vytrvalým taneč-
níkům z řad návštěvníků. Mnozí 
z nich se netajili se svými pocity: 
„Skutečně se nám tady líbí. Pro nás 
starší se takových posezení s muzi-
kou moc nedělá, a tak jsme vděční, 
že máme ty harmonikáře.“

(Pokračování na straně 2.)

Další fotky najdete na straně 5 či na 
našich webových stránkách v sekci 
Fotogalerie.

Pořadatelé: Stálice se do Lhotek vracejí, nováčci přicházejí
Harmonikáři si dali šesté dostaveníčko

Luboš Pešek st. a ml. z Radostína nad Oslavou. Otec se synem se na 
setkání harmonikářů v této sestavě představili poprvé.

Foto: Iva Horká

Velkomeziříčsko 
o prázdninách

V červenci vychází 14. a 28., 
v srpnu 11. a 25. Uzávěrka pro 
středu 14. 7. je v pátek 9. 7. 
2010 ve 14 hodin.
Od 8. září opět pravidelně 
každou středu.

Již zítra

Slavnostní 
otevření 

dětských hřišť 
pro rodiče 

s dětmi
Ve čtvrtek 1. července v 10 ho-
din na hřišti v ulici Oslavická 
s doprovodným programem 
pro děti (soutěže) i dospělé.
Více na straně 2

Akce o víkendu
Nové české fi lmy 

v kině Jupiter 
club

Pátek 2. a sobota 3. 7. ve 20 ho-
din fi lm režisérky A. Nellis 
MAMAS & PAPAS a v úterý 
13. a ve středu 14. 7. v 19 hodin 
film režiséra Jana Svěráka 
KUKY SE VRACÍ.

Traktorfest 
v Rudě
3. 7., od 9.30 h
Více na str. 10

Wandrfest II 
– rockový 

festival

Sobota 3. července ve Lhotkách 
od 15 hodin
Více na straně 8

Vernisáž
Neděle 4. července v 10 hodin 
ve výstavní síni Jupiter clubu, 
vernisáž výstavy obrazů Dany 
A. Cejnkové a Jiřího Šurdy. 
Úvodní slovo Eva Kočí Valová, 
kulturní program Adam Šurda 
a Jan Frkal.

Připravily: Iva Horká
a Simona Fňukalová



OKÉNKO RADNICE
 566 781 111

Číslo 26 30. června 2010 strana 2

Proběhne slavnostní otevření sítě 
dětských hřišť

Výstavba sedmi dětských hřišť je u konce. Ve čtvrtek 1. července pro-
běhne slavnostní otevření celé sítě dětských hřišť. Zveme rodiče s dětmi, 
aby přišli v 10 hodin na hřiště v ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí, kde 
společně zahájíme prázdniny. Pro děti je připravena spousta her se Sášou 
a Mášou, zmrzlina a jiné dobroty. Protože o děti bude postaráno, maminky 
se mohou přítomné kadeřnice zeptat na péči o vlasy, barvu, střih, kosme-
tičky potom na správnou péči o pleť, líčení. Doprovodný program je určen 
především pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů. V případě 
nepříznivého počasí doprovodný program proběhne v září tohoto roku, 
přesný termín bude upřesněn. Velké Meziříčí se na výstavbě hřišť podílí 
společně s dotacemi z Regionálního operačního programu Jihovýchod, 
který  podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
především investiční projekty realizované v Jihomoravském kraji a na 
Vysočině. Celkové fi nance jsou 6,4 milionů korun, z toho jsou čtyři a půl 
milionu korun dotace a zbytek vlastní zdroje města. 

Silnice mezi obcemi Vídeň 
a Bory je uzavřena

Upozorňujeme řidiče, že ve středu 30. června od 7 do 15 hodin a dále 
od 2. srpna od 7 hodin do 16. srpna do 15 hodin bude úplně uzavřena 
silnice č. III/36049 mezi obcemi Vídeň a Bory. Popis uzavírky: Silnice 
III/36049 bude uzavřena ve Vídni od odbočky na Dobrou Vodu do Borů 
k odbočce na Dolní Bory. Délka uzavírky: 3,7 km. Objížďka: Po silnici 
I/37 trasou  Rousměrov, Sklenné nad Oslavou, Jívoví, Křižanov a po silnici 
III/36051 Dobrá Voda, Vídeň.

MHD jede do Oslavice
Od pondělí 21. 6. 2010 do konce trvání uzavírky silnice č. II/360 mezi 

obcemi Oslavice a Oslavička (tedy do 31. 10. 2010) zajíždí autobusový spoj 
č. 9 linky č. 845202 (MHD č. 2) do obce Oslavice. Termín uzavírky byl 
stanoven od 14. června 2010 10 hodin do 31. října 2010 16 hodin. Spoj číslo 
9 linky MHD č. 2 bude každý pracovní den přijíždět do Oslavice v 10.57 
hodin. Odjezd autobusu na spoj č. 10 linky MHD č. 2 bude následovat 
okamžitě po odbavení všech cestujících v Oslavici. Jízdní časy spoje č. 10 
linky MHD č. 2 budou o cca 5 minut prodlouženy (z důvodu zajížďky do 
obce Oslavice). Jinak zůstává vedení spojů č. 9 a 10 linky MHD č. 2 nezmě-
něno.                                                                          Veronika Poulová, MěÚ

Informace pro spotřebitele
Pravidelná poradna ČOI se koná ve středu 14. července od 8.30 do 

15 hodin v kanceláři obecního živnostenského úřadu č. 9.
Poradna SOS Brno opět zahajuje činnost v našem městě, a to také ve 

středu 14. července od 14 do 16 hodin v kanceláři obecního živnostenského 
úřadu č. 4. Obě v nové budově Městského úřadu Velké Meziříčí, Náměstí 
27/28. Poradny budou poskytovat informace zájemcům již pravidelně, 
a to i v době letních prázdnin. ČOI každou druhou středu v měsíci, SOS 
každou sudou středu. 

Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Na letošní komunální volby, 
které budou ve dnech 15.–16. října 
2010, budou politické strany ve 
Velkém Meziříčí sestavovat kan-
didátky opět o třiadvaceti členech. 
Vyplývá to z usnesení zastupitel-
stva ze dne 22. června. Zastupitelé 
odsouhlasili pro volební období 
2010–2014 počet členů Zastupi-
telstva města (ZM) ve Velkém 
Meziříčí třiadvacet. Zachovali tak 
současný zavedený model. 

Možné rozmezí platné ze zákona 
pro město naší velikosti měřené 
počtem obyvatel př itom je od 
patnácti až po pětatřicetičlenné 
zastupitelstvo. Vedení města zprvu 
zvažovalo, zda počet členů ZM pro 
další volební období nesnížit jenom 
na jedenadvacet. Při tomto čísle by 

Počet členů zastupitelstva 
se nezmění

mohl zůstat zachován i stávající po-
čet sedmi radních, kteří tvoří třeti-
nu členů zastupitelstva.  „Po určité 
diskuzi jsme doporučili stávající 
počet členů zastupitelstva zacho-
vat,“ říká starosta František Bradáč 
s tím, že ze snížení počtu by vcelku 
výrazný efekt, například fi nanční, 
nebyl. Snížení počtu zastupitelů by 
spíš mohly uvítat některé zejména 
menší politické strany, které mohou 
mít problém zaplnit třiadvacet míst 
na kandidátku do voleb. „Zvlášť 
když kandiduje několik subjektů, 
tak jako, myslím, sedm v minulých 
volbách,“ dodává starosta. To je pak 
celkem sto šedesát jedna občanů 
kandidujících do vedení našeho 
města.

Martina Strnadová

Bílé moře Vysočiny 
Soutěž pro první stupeň základních škol Bílé moře Vysočiny je 

důkazem, že se dá aktivně propojit podnikatelská sféra, krajský úřad, 
nezisková organizace a vzdělávací zařízení. Již pátý ročník této soutěže 
pořádá Farma rodiny Němcovy, krajský úřad kraje Vysočina, Společnost 
mladých agrárníků České republiky a Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie Velké Meziříčí. V soutěži jde o to, která třída vytvoří nejlepší 
reklamní plakát podporující spotřebu mléka. Vyhodnocení letošního 
ročníku soutěže proběhlo 21. 6. 2010 a stejně tak jako i v předešlých 
ročnících nebylo ani letos jednoduché vybrat výherce. Žáci základních 
škol se předháněli v nápadech na vypracování plakátu, který by měl za-
ujmout spotřebitele při výběru mléčných potravin. Jako první se umístila 
5. A z 3. ZŠ VM s třídní učitelkou paní Kubátovou, na druhém místě se 
umístila 4. A ze základní školy ve Velkém Meziříčí na ulici Sokolovská 
a krásné třetí místo obsadila jednotřídka 1.–5. třída ZŠ a MŠ Oudoleň. 
Pořadatelé soutěže všem děkují za účast a pevně věří, že se zapojí i do 
příštího ročníku. Nejlepší práce jsou k nahlédnutí každý den na Farmě 
rodiny Němcovy v Netíně, okrese Žďár nad Sázavou, a to minimálně po 
dobu prázdnin.

František Němec

Vysočina ocenila své talento-
vané žáky a studenty. Slavnostní 
vyhlášení ocenění Talent Vysočiny 
a Cena hejtmana Vysočiny 2010 
proběhlo 24. června 2010 ve Žďáře 
nad Sázavou.

Na Talent Vysočiny bylo letos 
navrženo celkem sto čtyřicet dva 
žáků. Třiaosmdesát z nich převza-
lo za výborné výsledky ve svém 
oboru ocenění v podobě stipendia. 
Sedmdesát čtyři talentů obdrželo 
jednorázový příspěvek a devět pak 
formou devítiměsíčního stipendia.

„Jsem vděčna těm, kteří talent 
objevili a pomáhají jej dále rozví-
jet,“ uvedla během slavnostního vy-
hlašování radní kraje Vysočina pro 
oblast školství Marie Kružíková. 

Své Talenty Vysočiny má i Velké 
Meziříčí. Z gymnázia bylo oceněno 
celkem pět žáků. Všichni dosáhli 

vynikajících výsledků v oboru pří-
rodovědném. V kategorii základní 
školy a příslušné ročníky vícele-
tých gymnázií Hana Pařízková 
za zeměpis, biologii, matematiku, 
fyziku a chemii, Adam Strnad za 
zeměpis a biologii a Zlata Šmídová 
za matematiku, fyziku a zeměpis. 
V kategorii střední školy pak cenu 
převzali Martin Caha za zeměpis, 
fyziku a chemii a Jaromír Kar-
mazín za matematiku a fyziku. 
Sestavu talentů z Velkomeziříčska 
doplnil ještě David Kolář z Křiža-
nova, který byl oceněn za technický 
obor. Ten však studuje na žďárské 
průmyslovce.

Hana Pařízková obdržela i hlav-
ní cenu, letos dokonce již podruhé, 
a Cenu hejtmana Vysočiny. Vý-
borných výsledků totiž dosáhla 
v mnoha oborech a na mnoha 

soutěžích. Sama si nejvíc cení 
svého loňského úspěchu na země-
pisné olympiádě v Mexiku, kde 
reprezentovala Českou republiku 
a umístila se jako jedenáctá na 
světě. Právě zeměpis ji baví ze 
všeho nejvíc. Nejdál byla právě 
v Mexiku. Ted ji hodně láká sever-
ní Evropa – Norsko a hlavně Island 
–, a také Japonsko. „V budoucnu 
bych se ale chtěla věnovat spíš 
biologii nebo chemii, zatím ještě 
nevím konkrétně,“ popsala své zá-
jmy Hana Pařízková, která vyniká 
skutečně v mnoha oborech, až se 
zdá, že snad úplně ve všem. Ona 
sama je ale jiného názoru. „Nemám 
moc nadání pro sport. A taky bych 
se určitě nechtěla zabývat cizími 
jazyky nebo třeba dělat práva,“ 
vyjmenovává to, co zrovna moc 
nemusí. 

Ocenění Talent Vysočiny je 
určeno pro žáky, kteří dosahují 
v určitém oboru mimořádných vý-
sledků a kteří svůj talent a nadání 
cílevědomě rozvíjí. Vztahuje se na 
výsledky školní i mimoškolní, resp. 
zájmové činnosti. Návrh na nomina-
ci podává škola, školské zařízení či 
organizace zabývající se výchovou 
a vzděláním v pěti oborech – hu-
manitním, uměleckém, přírodověd-
ném, technickém a sportovním. 
Cenu hejtmana Vysočiny hejtman 
kraje uděluje žákům základních 
a středních škol za zcela výjimečné 
výsledky v určitém oboru. „Letos 
ji získali čtyři žáci. Celkem byla 
žákům a studentům udělena stipen-
dia ve výši 286 000 Kč,“ doplnila 
informace tisková mluvčí kraje Jitka 
Svatošová.

Martina Strnadová

Talenty Vysočiny má i Velké Meziříčí

Z velkomeziříčského gymnázia získali Talent Vysočiny zleva Adam Strnad, Zlata 
Šmídová a v popředí Hana Pařízková – všichni z kategorie základní školy a příslušné 
ročníky víceletých gymnázií.                                                  Foto: Martina Strnadová

V kategorii starších ze zdejšího gymnázia přebírá cenu Ja-
romír Karmazín. Další oceněný Martin Caha na slavnostní 
akci chyběl.                             Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.) O zvuk 
se letos starali zvukaři ze lhotecké 
skupiny Arbok a moderátorské 
povinnosti patřily opět Ivě Horké, 
která akci uvádí od třetího roční-
ku. Ani letos neodešli účinkující 
s prázdnou, odnášeli si zase dárek 
– keramický hrníček s nápisem, 

Pořadatelé: Stálice se do Lhotek vracejí, nováčci přicházejí

Harmonikáři si dali šesté dostaveníčko
který jim bude připomínat letošní 
harmonikářské setkání.
Milovníci lidových písní si mohou 
přijít na své také na další akci 
zhruba za měsíc, kdy se 14. 8. od 
šestnácti hodin koná druhý ročník 
Heřmanické dechovky v Dolních 
Heřmanicích.                 Iva Horká

Mezi hudebními vystoupeními se v několika vstupech představil taneční 
soubor Turkovan z Laviček.                                            Foto: Iva Horká

Nemalou část večera hrál Akordeon Band Vysočina. Na snímku jeho 
zpěváci Pavel Chovan a Milada Vondráková, vpopředí Vladimír Krchňa-
vý, všichni ze Lhotek.                                                     Foto: Iva Horká

Další fotky najdete na straně 5
či na našich webových stránkách

v sekci Fotogalerie.
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Kraj podpoří podnikatele
Prioritami vedení kraje Vysočina je v současné době mimo jiné podpora, 

resp. udržení zaměstnanosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionálních 
fi rem. Letošní rekordně vysoké podpory přerozdělované v rámci grantů 
Fondu Vysočiny mají malým a středním podnikům pomoci překlenout 
období hospodářské recese. Kraj uvolnil za tímto účelem v letošním roce 
rekordních 17 milionů korun.

„Pro skupinu malých podniků do padesáti zaměstnanců jsme letos na 
jaře posedmé vyhlásili grantový program Rozvoj podnikatelů a rozdělili 
10 milionů korun. Cílem této letošní první podpory bylo zvýšení konkuren-
ceschopnosti podniků. Konkrétně šlo o příspěvky na nákup technologií, 
strojů a stavební úpravy ve fi rmách vedoucí k jejich rozvoji. Je pozitivní, 
že naše podpora vyvolala v podnikatelském prostředí investici ve výši 
zhruba 35 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast grantové 
politiky Vladimír Novotný.

Úspěšnost tohoto grantového programu dokládají i čísla. Celkem bylo 
přijato 165 žádostí s požadavkem na 19,7 mil. korun. Jde o grant, který 
letos dosáhl nejvyššího převisu i nejvyššího počtu žádostí. I proto Zastu-
pitelstvo kraje Vysočina dnes rozhodlo o dalších sedmi milionech, které 
může kraj na dotacích rozdělit ve druhém kole zmíněného grantového 
programu. Na pomoc podnikatelům spustil krajský úřad nový internetový 
portál www.kr-vysocina.cz/pro-podnikatele.asp s aktuálními informace-
mi z oblasti investičních příležitostí v regionu, veřejných zakázek, Fondu 
Vysočiny nebo o podnikatelských misích, které kraj připravuje ve spolu-
práci s hospodářskou komorou.                              Jitka Svatošová, KrÚ

Soutěž Stavba Vysočiny zná vítěze
Šest investičních akcí reprezentovalo v letošním roce investorské 

aktivity kraje Vysočina v soutěži Stavba roku. Čtyři ocenění odborné 
poroty pro krajské stavby svědčí o kvalitě projektů a profesionálně od-
vedené práci na krajských zakázkách. Cenu hejtmana letos obdržela za 
svou architektonickou podobu a stavební provedení nástavba adminis-
trativního zázemí fi rmy Dafe plast Jihlava. V kategorii stavby dopravní, 
inženýrské a vodohospodářské se stala prestižní stavbou krajská silnice 
II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba. „Silniční novostavba řešící 
mimoúrovňové křížení s tratí ČD a novým vedením tělesa silnice má 
pozoruhodným způsobem řešeny mostní objekty a vysoký skalní zářez 
včetně stylově provedené zárubní zdi z místního materiálu,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl. Ve stejné kategorii 
bylo čestné uznání předáno také pro silnici II/353 Bohdalov – obchvat. 
„V obou případech se kraji Vysočina podařilo stavby spolufi nancovat 
z prostředků ROP Jihovýchod,“ doplnil Radek Handa z krajského odboru 
dopravy a silničního hospodářství. V kategorii rekonstrukce a obnova 
opět porota rozhodla ve prospěch kraje Vysočina. Za čestným uznáním 
pro rekonstrukci Muzea Vysočiny Třebíč, resp. vybudování zpřístupně-
ných depozitářů, je současné využití bývalých prostor školy pro zřízení 
depozitáře muzea, včetně prostoru pro odbornou veřejnost s důrazem na 
speciálně elektronicky řízenou klimatizaci a náročnou technologii pro 
archivaci. Druhé čestné uznání pro Rekonstrukci pavilonu „A“ nemoc-
nice Havlíčkův Brod pro sociální účely za sebou skrývá ohleduplnou 
rekonstrukci, která ve své podstatě zachránila původní objekt. Ten ar-
chitektonicky zapadá do stávajícího areálu nemocnice Havlíčkův Brod. 
Součástí bylo také studentské klání o nejlepší projekt na bytový dům 
v Přibyslavi. Odborná porota nejvýše postavila projekt Michala Prudka 
ze Střední školy stavební Třebíč.        Jitka Svatošová, KrÚ Vysočina

Ve Velkém Meziříčí se konalo Ekoforum
Město Velké Meziříčí ve spolupráci se Základní organizací Českého 

svazu ochránců přírody a Střediskem ekologické výchovy Chaloupky, 
pracoviště Ostrůvek uspořádalo v pondělí dne 21. června 2010 v zasedací 
místnosti městského úřadu Ekoforum. Konalo se u příležitosti Světového 
dne životního prostředí. Zároveň ukončilo a zhodnotilo celou jarní kampaň 
akce Místo pro přírodu a akce, pořádané u příležitosti Dne Země. Účastníci 
mezi sebou přivítali místostarostu Josefa Komínka, který předem omluvil 
starostu ing. Františka Bradáče. Josef Komínek se ve svém vystoupení 
zaměřil na současný rozvoj města, zvláště pak na akce v ekologické oblasti. 
Seznámil se současným stavem přípravy rozšíření čističky odpadních 
vod, přípravou staveb na řece Balince proti povodním. Dále informoval 
o současném stavu dopravy ve městě, situaci s opravami mnoha silničních 
mostů a nutnými objížďkami. Informoval o výstavbě v areálu Svit, pří-
pravě nákupního centra Lidl a nutným úpravám dopravy ve středu města. 
Ing. Švec, vedoucí správního odboru MěÚ informoval o činnosti v rámci 
Zdravého města. Jsou to jednak akce jako Den bez tabáku, spolupráce 
s akcemi Dne Země, Den bez aut, příprava Dne zdraví. O práci komise pro 
Zdravé město promluvil A. Němec. Za komisi města pro životní prostředí 
informoval přítomné Pavel Kříž. Promluvil o stavu na úseku městské 
zeleně a spoluprací s Technickými službami VM. Činnost ZO ČSOP 
zhodnotil A. Němec, hovořil o přípravě 13. ročníku Biojarmarku ve Žďáře 
nad Sázavou, který měl zvláště v minulém roce velký úspěch, neboť se 
ho zúčastnilo asi 2.800 občanů, dále o spolupráci na úseku ekologického 
zemědělství a možné prodejní výstavě i ve Velkém Meziříčí. Seznámil 
přítomné se spolupráci organizace s krajskými orgány, dále o účasti na 
činnosti v Unii pro řeku Moravu, kde organizace zastupuje Kraj Vysoči-
nu a také informoval o spolupráci se správou Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy, zapojuje se do činnosti v rámci Agendy 21. Jana Audy 
seznámila se současným stavem činnosti Střediska ekologické výchovy. 
Činnost střediska se podstatně rozšířila, pracuje pro školy nejen na Velko-
meziříčsku, ale i Žďársku, Třebíčsku a Jihlavsku. Informovala o činnosti 
v přírodě, zvláště na naučné stezce v Balinském údolí. Dále seznámila 
s projektovou přípravou výstavby nového střediska v Balinách. Středisko 
úspěšně provádí i přednáškovou činnost pro dospělé, která má úspěch. 
Vedoucí odboru životní prostředí ing. Jiří Zachar informoval v rámci 
diskuze o dopravní situaci ve městě, dále o možnosti dalšího přírodního 
parku v Nesměři, o potřebě zabezpečení zeleně ve městě. Emil Dobrovolný, 
majitel fi rmy Auto Dobrovolný informoval o úpravách v přírodě na západní 
části města, kde se zapojuje i jeho fi rma a na nepochopení některých oby-
vatel při této činnosti. Závěrem místostarosta Josef Komínek informoval 
o blížících se volbách do zastupitelských orgánů a vyslovil přesvědčení, 
že i v příštím období bude činnost v oblasti ochrany přírody a ekologické 
výchovy jak mládeže, tak i občanů nadále úspěšná.         PhDr. Arne Němec

Příznivci jazzu zavítali
na Trio Dorůžka

► David Dorůžka (na snímku) zahrál s Michalem Barańskim a Lukaszem Zytou 
v koncertním sále Jupiter clubu.                                                          Foto: Iva Horká

Druhý koncert v rámci mezinárodního fes-
tivalu 13 měst Concentus Moraviae se konal 
ve Velkém Meziříčí minulou středu (23. 6.) 
večer. Místo původně plánovaného nádvoří 
zámku nakonec proběhl kvůli chladnému 
počasí v koncertním sále Jupiter clubu. Konal 
se ve spolupráci s  Polským institutem v Praze. 
V triu se představili Čech a dva Poláci – kyta-
rista David Dorůžka, Michal Barański (kon-
trabas) a Lukasz Zyta (bicí). Koncert zahájili 
Dorůžkovou vlastní jazzovou skladbou z jeho 
nového alba Wandering Song. Poté následoval 
November, opět od stejného autora, jenž se pak 
prezentoval ještě dvakrát. Pak přišly na řadu 
kousky od jiných autorů jako třeba Skippy (T. 
Monk), Modersorg (E. Grieg), Kvítí milodějné 
(lidová), Unter Dayne Weise Steren (A. Sutke-
ver), Just one of those things (C. Porter) a další.

Letošní ročník zmíněného festivalu patřil 
barokní a jazzové hudbě. Prvně jmenovaný 

hudební styl reprezentovali italští umělci, 
pěvec Marco Beasley a cembalista Guido 
Morini koncertem v zámecké jídelně v ne-
děli 13. června. (O něm jsme podrobně in-
formovali v minulém čísle našeho týdeníku.) 
Jazz pak nabídl David Dorůžka a jeho trio. 
Mnohé možná napadne, co má společného 
jazz s hudbou minulosti. To vysvětluje 
Václav Luks: „Hudební řeč žánrů, která 
dělí staletí, promlouvá překvapivě mnoha 
společnými slovy. Nikoho neudiví, že hud-
ba Johanna Sebastiana Bacha je inspirací 
hudebníkům všech následujících epoch. 
Stejně tak pro hudebníky věnující se hudbě 
minulých staletí může být jazz bezedným 
pramenem…Tak, jak nechávají promlouvat 
jazzoví muzikanti svoji fantazii a kreativitu, 
tak promlouvali i hudebníci minulosti ke 
svému publiku.“

Iva Horká

Minulý pátek, pondělí a úterý pro-
běhlo v Jupiter clubu závěrečné rozlou-
čení žáků devátých tříd ze tří zdejších 
základních škol – ZŠ Oslavická, Soko-
lovská a Školní. Slavnostnímu ‚good 
bye‘ byli přítomni rodiče, sourozenci, 
příbuzní, přátelé i zástupci vedení 
města. Ti se stejně jako mnozí žáci či 
učitelé neubránili slzám dojetí z toho, 
že něco po mnoha letech končí. Ale jak 
už to v životě bývá, když něco končí, 
mnohé další zase začíná. Budoucí stu-
denti učilišť či středních škol během 
doprovodných programů ukázali, že se 
v životě dospělých neztratí a udělali tak 
důstojnou tečku za svojí povinnou školní 
docházkou.

Žáky ze ZŠ Oslavická pak ředitelka 
Mgr. Dagmar Suchá potěšila navíc: 
udělila jim třídenní ředitelské volno od 
28. do 30. června, takže děti dostaly 
vysvědčení a skončily se školou již 
v pátek 25. června 2010. Loučily se dvě 
třídy, 9. A s třídní učitelkou Mgr. Věrou 
Dvořákovou a 9. B s třídním učitelem 
ing. Vincencem Záviškou. Bohatý 
kulturní program s kultivovaným vti-
pem ocenili jak sami pedagogové, tak 
přítomní v sále. Začalo se mimo jiné 
tancem, poté následovaly scénku typu 
‚jak to chodí na hodinách vyučování‘, 
kdy žáci parodovali svoje učitele, aplaus 
sklidily také dvojsmyslné, tentokrát 
autentické ‚hlášky‘ učitelů směrem ke 
svým žákům a na závěr došlo i na zpěv 
a videosestřihy s portréty žáků.

Žáci ZŠ Sokolovská měli své slav-
nostní ukončení základní školní docház-
ky v úterý 29. června 2010 v kinosále 
Jupiter clubu. Se svou školou, spolužáky 
i učiteli se loučily tři deváté třídy. Přání 
do další etapy života si vyslechli nejen 
od ředitele školy Mgr. Petra Hladíka, ale 
i od svých třídních učitelů Mgr. Pavla 
Blažka (9. A), Mgr. Marie Jůdové (9. B) 
a Mgr. Petry Táborské (9. C). Dostali 
pamětní listy i odměny za pracovní 
výsledky a další mimoškolní aktivity. 
Plný sál hostů pak zhlédl prezentace 
jejich fotografi í doplněných komentáři 
a hudbou. Program zpestřila školní 
skupina Proxima převážně rockovými 
skladbami.

ZŠ Školní , jejímž ředitelem je 
Mgr. Petr Blažek, svoje poslední roz-
loučení uskutečnila jako poslední, a to 
v úterý od šestnácté hodiny. Loučily se 
dvě třídy 9. A třídní učitelky Mgr. Hany 
Beranové a 9. B třídní učitelky Mgr. Jany 
Kučerové. Vzhledem k uzávěrce našich 
novin se bohužel už do tohoto čísla 
nedostala společná fotografi e ze slav-
nostního odpoledne, a tudíž ani textová 
část. Protože jsme ale chtěli, aby všichni 
deváťáci ze tří velkomeziříčských škol 
měli fotku v posledním červnovém tý-
deníku Velkomeziříčska, pořídili jsme 
hromadný snímek ZŠ Školní během 
nácviku v úterý dopoledne. Ostatní 
fotky pak najdete ve fotogalerii.

Iva Horká, Martina Strnadová
Více fotografií najdete na našich 

webových stránkách www.velkomezi-
ricsko.cz, sekce fotogalerie

Deváťáci z místních základních škol se rozloučili

Základní škola Školní při nácviku v úterý dopoledne.                                                         Foto: Iva Horká

Základní škola Oslavická během slavnostního vyřazování.                                                Foto: Iva Horká

Základní škola Sokolovská se loučila v kinosále.                                                   Foto: Martina Strnadová



ŘÁDKY NA NEDĚLI PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ RECENZE

Číslo 26 30. června 2010 strana 4

Apoštolská 
církev

vás srdečně zve na svá pravi-
delná shromáždění, která se 
konají každou neděli od 9 ho-
din v areálu bývalých lisoven, 

Moráňská 134/2, VM
Bližší info: www.acvm.ic.cz

Kontakt: Mgr. Franti-
šek Kameník, e-mail: 

kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Demokracie – zlaté tele?
„Demokracie“ tady, „demokracie“ tam. Tento pojem se neustále 

opakuje a neustále ho slyšíme. U nás v Evropě jsme nějak přesvědčení, 
že demokracie je nejlepší politický systém. Všechno ostatní je nepři-
jatelné. Dokonce bychom chtěli, aby demokracie fungovala v zemích, 
kde je známo, že nikdy fungovat nebude. Švýcarský fi lozof a teolog 
J. M. Bochenski tvrdí, že je pověrou si myslet, že demokracie by měla 
být na celém světě.

Už premiér Churchill prohlásil dva zajímavé aforismy týkající se de-
mokracie: „Demokracie začíná oblečením saka a odchodem k volbám 
a končí vhozením lístků do urny.“ Nebo: „Říká se, že demokracie je nej-
horší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních, které jsme vyzkoušeli.“ 
Prostě se nám zdá, že je to systém dokonalý, ale tak to vůbec není. Je 
mnoho jiných systému, které se nám v Evropě nezamlouvají, ale přece 
někde na světě se někomu nějaká jiná forma vládnutí líbit může.

Poslední týdny jsou nejlepší ukázkou, jak je demokracie zákeřná. 
Jsou volby. K urnám jde něco přes 62 procent oprávněných. Kolem 47,5 
procent volí tři strany, které mají tvořit vládu. Když si to spočítáme, tak 
je to kolem 2,5 milionu obyvatel, kteří souhlasí s takovým a ne jiným 
programem. A co těch dalších 8 milionů? Někteří z nich mlčí, ale jsou 
takoví, kteří se bouří a volají proč a jak, tak to nejde. Ti, kteří dobro-
volně nešli k volbám, by měli mlčet. Jejich hlas prostě zní: „Nám je to 
jedno, jak to bude.“ A ostatní se musí prostě smířit se systémem, přiznat 
prohru svým stranám a také mlčet. Taková je prostě demokracie. Není 
spravedlivá. Ale funguje podle práva, které navždycky musí být morálně 
dobré. I tady je třeba podotknout, že největší chybou tohoto systému je 
přesně ono rozhodování o tom, co je morálně dobré a co ne. Souhlasit 
se zabíjením nenarozených a starých nebo nemocných? Souhlasit s tím, 
když děti budou rozhodovat místo rodičů? Atd. Nakonec ještě jeden citát, 
se kterým nemusíme souhlasit, ale aspoň je legrační. Bertrand Russell: 
„V demokracii je povoleno hlupákům hlasovat, v diktatuře je povoleno 
hlupákům vládnout.“                                             P. Lukasz Szendzielorz

Pořad bohoslužeb
od 30. 6. do 4. 7. 2010

Středa 30. 6. Památka svatých Prvomučedníků římských
 7.00 Mše sv. k pěti ranám Krista Pána za Boží
 požehnání a za dar osvícení Duchem Svatým o. L. Sz.
18.00 Oslavice mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 1. 7. První čtvrtek v měsíci – Den modliteb za povolání 
k duchovnímu stavu
 7.00 Mše sv. za manžela, rodiče Náhlíkovy a syna o. L. Sz.
17.40 Eucharistická pobožnost za nová kněžská povolání
18.00 Mše sv. za nová kněžská povolání o. L. Sz.
18.00 Hrbov mše sv o. M. P.
Pátek 2. 7. První pátek v měsíci
 8.00 Mše sv. za Miroslava Dvořáka, syna, dvoje
 rodiče a duše v očistci o. L. Sz.
13.00 Mše sv. v domově důchodců o. M. P.
14.00–15.00 Příležitost ke svátosti smíření
16.30 Mše sv. pro mládež, za mládež a jejich
 smysluplné prožití prázdnin o. L. Sz.
Sobota 3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
 7.00 Mše sv. za Bohumila Peňáze a jeho rodiče o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za manžela Antonína Vondráčka,
 bratra, rodiče Vondráčkovy a celou živou
 a zemřelou rodinu Vondráčkovu a duše v očistci o. M. P.
 7.00 Lavičky mše sv. o. M. P.
Neděle 4. 7. Čtrnáctá neděle v mezidobí
 7.30 Mše sv. za Josefa Drápelu, rodiny Celých
 a Drápelovou o. M. P.
 9.00 Mše sv. za Františka Vaňka, rodiče a rodinu
 Vejrostovu o. L. Sz.
10.30 Mše sv. pro rodiče s dětmi, za syna Petra Kubíčka,
 Jaroslava Mejzlíka, Janu Mejzlíkovou, Josefa
 a Jiřího Kubíčka o. L. Sz.
18.00 Mše sv. za zemřelé rodiče Krčálovy a Mašovy
 a za duše v očistci  o. L. Sz.
11.15 Petráveč poutní mše sv. o. M. P.

Farní oznámení
Ve čtvrtek 1. 7. od 9.00 bude návštěva nemocných. 
V pátek 2. 7. od rána do soboty 3. 7. bude adorace Nej-
světější Svátosti. Od 14.00 do 15.30 bude příležitost ke 
svátosti smíření a pokání.
V sobotu 3. 7. v Netíně v 18.00 bude pout´ první soboty 
(14.30 jdou pěší, 17.00 odjíždí autobus). V 19.30 přípra-
va na manželství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve 
farnosti, dále také děkujeme za sbírku na opravu, která 
činila 32.500 Kč. Záplať Pán Bůh. V rámci prázdnino-

vých pondělků na faře pořádáme 12. 7. 2010 celodenní zájezd pro děti 
a mládež do Olomouce. Cena 150 Kč (platí se v autobuse).                      -LSz-

Českobratrská 
církev evangelická

4. 7. v 9 hodin: slavnostní ekume-
nické bohoslužby s připomínkou 
odkazu M. J. Husa a vysluho-
váním večeře Páně (společně 
s jihlavskou farností starokatolické 
církve)
11. 7. v 9 hodin: bohoslužby
Bohoslužby se konají v Husově 
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24) 
a každý je na ně zván (více: www.
velke-mezirici.evangnet.cz).      PJ

Malý princ
Kdo je Malý princ? Je to hlavní hrdina Saint Exupéryho fi lozofi cko-lite-

rární básně, což je chlapeček žijící na hvězdě – tedy vlastně mimozemšťan, 
který se setkává na své pozemské pouti (na poušti) se ztroskotavším letcem 
a tam spolu probírají v živých obrazech život a svět, život a smrt. Vše je 
tu podřízeno hlavní myšlence, že dobře žijeme, když s žitím a světem ne-
splýváme nebo v něm nemizíme, a přesto jej milujeme, jako by byl naším 
dítětem… V režii Libuše Mílkové v divadélku Jupiter clubu se literární 
báseň proměnila v něžnou a vzletnou divadelní feérii, kde světla, hudba, 
aranžmá, metaforické rekvizity a kostýmy a zvláště pak jemně a pevně 
zvládnuté slovo sdružily v lehounce divadelní sci-fi , v dílnu lidského myš-
lení a lidské potřeby spojit se s vesmírem jak s mírou lidské svobody a ne-
zcizitelné tvorby. Ač jde o dílo ochotnické, přesto tu nedošlo k něčemu, co 
se podobá neumění nebo nějaké hrubé divadelní chybě. Mezi promyšlenou 
divadelní akcí a jevištním slovem trval vyváženě klidný a přitom drama-
tický vztah. Verbální a nonverbální gesta splývala s ideou srozumitelné 
služby světově proslulému dílu. Ti mladičcí ochotníci nehráli, ale podíleli 
se na té slavné knížce jak její přátelé, vyznavači a žáci. Nepředváděli se, 
sloužili. To ukázněné sebe-vědomí stalo se pro mne uměním, které nedrtí 
oči a uši nějakým profesním atakem či tlakem, ale sebetvůrčím ukázněným 
děním, kde mladý tým stává se stylově soustředěným inscenačním živlem, 
a přesto hlasově šťastně diferencovaným.

Kateřina Karmazínová, Malý princ, pevně a něžně vyslovila svou 
vesmírnou otevřenost, zvědavost i zákonnou přirozenost smrti. Tomáš 
Mrazík, Letec, byl reálným a přesto bezprostředně chápavým představi-
telem do sebe neuzavřené, ale vstřícné lidskosti. Iveta Polášková, Květina, 
měla svou prostou výraznost a vnější jistotu. Tereza Nováková, Královna, 
se představila jako báječná představitelka moudré a neagresivní moci. 
Radek Polášek, Domýšlivec, si se svou rolí pohrál s nedomýšlivou lehkostí 
a humorným vtipem. Petr Jan, Pijan, měl reálnou hmotnatost i uvěřitelnou 
bezbrannost závislého na drogách. Tomáš Kotačka, Businessman, se cha-
rakterizoval jako pravý workoholik, bezuzdně uzavřený ve svém plochém 
světě. Radek Polášek, Lampář, měl onu lidskou bláznivost, jež vespod ne-
postrádá dobrotivý tón a Petr Jan jako Zeměpisec měl onu nezbadatelnou 
pilnost učence, který už navíc nepotřebuje něčím žít. Karolína Vaverková, 
Had, a Kristýna Křížová jako Liška měly tu krásnou výhodu, že se mohly 
představit nejen slovem, ale i svým pohybovým talentem a výrazným 
kostýmem. Taneční vložka Růží byla pak skvělou inscenační kyticí, ale 
i tvůrčím dokončením inscenačního tvaru (Tereza Nováková, Iveta Poláš-
ková, Adéla Štindlová, Kristýna Křížová, Karolína Vaverková). Co ještě 
říci. Viděl jsem pevně a jemně vedený literárně divadelní projekt. Oskar 
za režii. Oskar za scénu. Obdiv k hercům a herečkám, kteří tak střídmě, 
tak krásně setkali se s velkým autorem.                       Zdeněk Krčmář

Naše škola se pravidelně zú-
častňuje srovnávacích Scio testů 
s názvem Stonožka pro žáky tře-
tích ročníků. V letošním školním 
roce jsme se zapojili i do projektu 
Čtenář. Jde o testování čtenářských 
dovedností žáků čtvrtých ročníků. 
Z celé republiky se tohoto projektu 
zúčastnilo 153 škol, 320 tříd a 5 079 
žáků. V tomto počtu se naše děti 
rozhodně neztratily. Výsledky naší 
školy byly shledány jako nadprů-

Ocenění žáků Základní školy v Mostištích

Besídka Svátek slabikáře

měrné a zařadili jsme se tak mezi 
dvacet procent nejlépe hodnoce-
ných škol v České republice. Tři 
naši žáci Kristýna Kovářová, Hana 
Doležalová a Daniel Pól dokonce 
získali zvláštní ocenění za nejlepší 
výsledek v testu čtenářských do-
vedností čtvrtých tříd v celém kraji 
Vysočina. Našim úspěšným žákům 
gratulujeme a všem dětem přejeme 
krásné prázdniny plné sluníčka 
a nevšedních zážitků.    ZŠ Mostiště

„Milé maminky a tátové, vážení hosté, dovolte, abychom vás přivítali na 
dnešní besídce, kterou jsme si pro vás připravili jako malé poděkování za 
to, že jste nám celý rok pomáhali. Už nejsme malí školáčci, ale opravdoví 
školáci, kterým se práce daří někdy více a někdy méně.“ Tak těmito slovy 
přivítali svoje rodiče prvňáčci na besídce s názvem Svátek slabikáře. 
Besídka byla průřezem celého školního roku. Od prvního dne, kdy děti 
přišly do školy společně s rodiči, přes nesmělé počáteční krůčky, ať to bylo 
poznávání nových kamarádů či zvládání prvních písmenek, slabik a slov. 
Během besídky zazněla spousta říkanek a písniček. Děti také předvedly 
mazurku a taneček ve valčíkovém rytmu. Na závěr besídky děti předaly ro-
dičům drobné dárečky a rodiče dali dětem za velkou snahu pěknou knihu, 
kterou si spo-
lečně přečte-
me ve 2. třídě. 
Po besídce si 
ještě všichni 
pochutnali na 
dobrotách, 
které připra-
vily obětavé 
maminky 
a  b a b i č k y. 
Děkujeme.

Text a foto: 
paní učitelka 

a děti z 1. A
ZŠ Školní.

V deníku Právo ze dne 18. 6. 2010 
mě zaujal článek Evropa přispěje 
městům na obnovu zeleně. Mimo 
jiné se zde píše, jak Jihlava a Bys-
třice nad Pernštejnem dostanou po 
20 milionech dotací na revitalizaci 
městské zeleně. Touto dotací bylo 
dosaženo pasportu zeleně. Nebudu 
uvádět, o co půjde v Jihlavě, ale vrá-
tím se k Bystřici nad Pernštejnem. 
V Bystřici se bude nejen kácet, ale 
i vysazovat. Zmizí zde zejména ne-
mocné či druhově nevhodné dřevi-
ny, stromy a keře, které v některých 
místech překážejí a jsou již přerost-
lé. Celkově zde přibude 500 nově 
vysázených stromů. Řada stromů 
se také dočká ošetření. Vzhledem 
k době realizace musí město vložit 
do projektu 2 miliony korun během 
3 roků. Je to ale částka, která se 
vkládá pravidelně do údržby měst-
ské zeleně. A tedy proč píši. I ve Vel-
kém Meziříčí se nevěnuje pozornost 
městské zeleni. Řada stromů podle 
druhu neměla být vůbec vysázena. 
Tyto stromy jsou dnes již přerostlé 
a začnou ohrožovat okolí. Další 

Dá se s tím něco udělat?
řada stromů je vysázena v blízkosti 
domů, které poškozují kořeny apod. 
Nejsou zde dodrženy vzdálenosti od 
budov apod. Keře nejsou vesměs 
udržovány. Jsou přerostlé. Pokud 
požadují občané nápravu, jsou neu-
stále odkazováni na pozdější dobu, 
na různé schůzky s MěÚ a odborem 
životního prostředí, které se, jak 
vím z praxe, neuskuteční ani během 
6 let. Blíží se konec volebního obdo-
bí, tak proč se tím zabývat. Navíc, 
každé jednání, i na místě samém, 
je jak píchnutí do vos, protože 
řada lidí uvažuje o tom, že stromy 
a keře mohou růst až k nebi. Vidíme 
v poslední době, co nadělají živelné 
pohromy se zelení, ale ono se to 
zatím našeho města nedotklo a tak 
proč se tím zabývat. Nejsmutnější 
na tom je, že občané jsou naprosto 
nevšímaví a je jim jedno, jak životní 
prostředí v našem městě vypadá. 
Ptám se tedy: „Dá se s tím konečně 
něco udělat?“                           -JJ-

(Pisatel si nepřál zveřejnit celé 
jméno. Redakce je ale má i s adre-
sou k dispozici.)

Vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí
Myšlenkové pochody autora článku a z nich plynoucí zevšeobecňující 

poselství zasluhuje obšírnější rozbor činnosti na úseku péče o veřejnou 
zeleň ve městě. V prvé řadě je ale povinností odboru životního prostředí 
předložit určitá fakta a umožnit tak jakýsi objektivnější úvod do proble-
matiky údržby zeleně v zájmovém území.

Poslední žádost pana J. J. byla podána na město Velké Meziříčí v květnu 
2009. Zabýval se jí odbor životního prostředí městského úřadu a komise 
životního prostředí Rady města, přičemž požadavku bylo vyhověno pouze 
částečně. V sídlišti mezi ulicemi Čechova a Generála Jaroše byly pokáceny 
tři stromy. Komise navrhla komplexní řešení celého sídliště včetně nové 
výsadby, kterému by předcházelo posouzení stavu zeleně a projednání 
úpravy zeleně s občany sídliště.

Pan J. ale požadoval skácení všech stromů v okolí domů č. 4, 6, 8 a 12 
v ulici Čechova a svůj návrh doložil souhlasnými podpisy obyvatel těchto 
domů. Uvedené stromy jsou podle něho přerostlé a sahají až nad střechy 
domů. Jiným hrozí, že při větru spadnou, některé zase ničí základy domů 
a nebo byly nevhodně zasázeny. Když se pracovníci odboru životního 
prostředí žádostí a jejími přílohami zabývali, mimo jiné zjistili, že z cel-
kem 3 domů (které mají 7 částí) byli osloveni obyvatelé jen 4 domovních 
částí. Souhlas se skácením podepsalo 29 vlastníků bytů z celkového počtu 
45 a 1 vlastník uvedl nesouhlas. Když byly na jednání koncem zimy t. r. 
barevně označeny stromy navržené ke skácení, rozezvonily se telefony 
v kancelářích vedení města i odboru životního prostředí. Překvapení, ale 
i rozčílení občané se dotazovali, o co jde. Byli překvapeni, že se tyto stro-
my mají kácet. Jeden volající se dotazoval, zda a za jakých podmínek by 

mohl stromy skácet a dřevo koupit. Tolik pouze pár poznámek k existenci 
potřeby nebo k její naléhavosti, k mandátu pana J. nebo k jeho rozsahu. 
Skutečně až jakési komunitní projednání s občany vymezí rozsah jejich 
zájmů a potřeb a dá projektantovi rámec pro jeho další práci. Jinak totiž 
nebývají snahy o zásahy do existující vzrostlé zeleně příliš kladně přijí-
mány. Pokud se týká péče o stromy a novou výsadbu ve Velkém Meziříčí 
včetně místních částí, bylo v posledních letech zpracováno a realizováno 
několik projektů, které se zabývaly zhodnocením stavu existujících stromů 
a keřů a návrhem nových výsadeb. Souběžně probíhá kácení nebezpečných 
stromů a ošetřování stromů, které mají perspektivu dalšího vývoje. Mů-
žeme si jen namátkou připomenout projekt Stromy a lidé na sídlišti, Park 
Kunšovec, Úprava lokality s pamětní lípou pod školou Oslavická, výsadby 
stromů za sportovním hřištěm s umělou trávou, rozsáhlou probírku zeleně 
v Čechových sadech a řadu drobnějších lokalit, kde byla zeleň obměněna 
či doplněna, nebo kde proběhlo zabezpečení technického stavu stromů. 
Běžnou údržbu a péči o zeleň ve městě zajišťují naše technické služby, 
které mimo jiné také provádí kácení stromů, kde nehrozí bezpečnostní 
rizika. Desítky nebezpečných stromů jsme odstranili, stav ostatních 
vzrostlých stromů je průběžně sledován a vyhodnocován. Náklady na 
práce v oblasti údržby a péče o veřejnou zeleň občané zjistí prostudováním 
rozpočtu města a je bez diskuze, že utratit by se dalo mnohem víc. Jezdí 
k nám ale spousta návštěvníků z jiných měst a jejich reakce a postřehy 
bývají kladné. A dojde-li na jednání s představiteli srovnatelných měst, 
na kterých přijde na řadu i porovnávání výdajů v oblasti péče o veřejnou 
zeleň, vyznívá relativní fi nanční náročnost vztažená k určitým měrným 
a porovnatelným jednotkám pro nás velmi příznivě.

V roce 2009 byl zpracován pasport veřejné zeleně ve městě, jenž je také 
přístupný na webových stránkách města.

Péči o zeleň se během minulých pěti let věnovala komise životního 
prostředí Rady města. Byla složena z občanů tohoto města a zástupců 
neziskových organizací působících v ochraně přírody a mnozí obyvatelé 
měli možnost s jejími členy své požadavky nebo záměry projednávat. 
Uveďme pro názornost i několik čísel o tom, kolik bylo ve městě za ně-
kolik posledních let povoleno a ohlášeno případů skácení stromů a keřů. 
V roce 2007 bylo v rámci 32 žádostí povoleno vykácet 126 stromů a keřů, 
náhradní výsadba byla uložena 10 žadatelům. Dále bylo ve 21 podáních 
ohlášeno skácení 454 kusů nemocných a suchých stromů a keřů. V roce 
2008 bylo podáno 16 žádostí o povolení kácení a 31 oznámení kácení 
stromů a keřů. V roce 2009 bylo podáno 30 žádostí o povolení kácení, 
které se týkaly 138 stromů a keřů, náhradní výsadba byla uložena v počtu 
91 kusů stromů a keřů. Ve 25 případech bylo ohlášeno skácení 249 stromů 
a keřů. Provádění náhradní výsadby se vždy po dvou letech kontroluje. 
Mimo výsadbu náhradní zajišťuje samo město doplňování stromů a keřů, 
ale i ucelené výsadby na vhodných plochách v počtu stovek kusů nových 
jedinců. Tyto údaje o počtech kácených a vysazovaných stromů a keřů snad 
čtenářům umožní lépe pochopit celou situaci v péči o zeleň ve městě. Pak 
také už jinak vypadá porovnávání s projektem kupříkladu města Bystřice 
nad Pernštejnem, kde najednou plánují skácení všech nebezpečných stro-
mů a výsadbu 500 nových stromů za 20 milionů korun v rámci projektu 
fi nancovaného z EU. Jinak může vyznít i upozornění pana J. J. na to, že 
v našem městě se nevěnuje pozornost městské zeleni. Je pravda, že by si 
zeleň v našem městě zasloužila více fi nančních prostředků a určitě ještě 
lepší odbornou a pravidelnou péči. Tak je tomu ale v každé sféře lidského 
konání, že vždy je co zlepšovat. I proto uvítáme zájemce o práci v komisi 
životního prostředí. I proto uvítáme víc článků – i kritických – i když nebu-
dou vždy plně v kontextu, i když nebudou vycházet ze spolehlivě zjištěného 
stavu věci. I takové mohou někdy něčemu pomoci.         Ing. Jiří Zachar, 

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ, Velké Meziříčí
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Hřejivé sluníčko, lehký vánek, 
příjemná hudba a kouzelná příroda. 
Tím vším se mohli kochat návštěv-
níci nedělní akce na Fajtově kopci 
ve Velkém Meziříčí. Konal se tam 
odpolední čaj – Co čas neodvál – se 
skupinou Jupiter a jejími sólisty, 
zpěváky Milanem Čechem, Jiřím 
Smolíkem a zpěvačkami Věrou 
Novotnou a Alenou Bednářovou. 

V repertoáru zazněly písničky 
a melodie z padesátých až osm-
desátých let. A kdo zatoužil po 
jiném adrenalinu, mohl si zajezdit 
na sjezdovce. V tento čas pochopi-
telně ne na lyžích, ale na trojkolce 
či kolech. Ze spodu nahoru ho pak 
vyvezl vlek. Občerstvit se všichni 
mohli v otevřeném skibaru.

Text a foto: Iva Horká

Na Fajťáku se zpívalo 
i jezdilo ze svahu

Fotogalerie mesíce června – více fotek na www.velkomeziricsko.cz

Hlavní pořadatel Josef Vondrák (vlevo) ze Lhotek poblahopřál Ladislavu 
Krevňákovi k jeho 90. narozeninám.                              Foto: Iva Horká

Jaroslav Kaštan z Dobré Vody patří mezi stálice Lhoteckého setkání 
harmonikářů. Vystupuje jako sólista i člen Akordeon Bandu. 

Foto: Iva Horká

Tanečnice ze souboru Turkovan z Laviček se představily v country ukázce. 
Foto: Iva Horká

Zleva místostarosta města Josef Komínek, starosta města František Bra-
dáč a Mariana Ambrožová při slavnostním zahájení festivalu fi lozofi e. 

Foto: Martina Strnadová

Zprava náměstek hejtmana kraje Vysočina Vladimír Novotný, fi lozofové 
Pavel Baran a Josef Krob při slavnostním zahájení festivalu. 

Foto: Martina Strnadová

Absolvent ZUŠ Tomáš Sysel při koncertu v aule gymnázia. 
Foto: Martina Strnadová

Obcování s Ústavou sehrála Kočovná fi lozofi cká divadelní společnost. 
Foto: Martina Strnadová

Zahraničí na EFF ve Velkém Meziříčí, který se konal od 6. do 13. 6. 
2010, reprezentoval Karl-Friedrich Kiesow z Liebnizovy univerzity 
v Hannoveru.                                                                      Foto: Iva Horká

Divadelní představení Jak se krotí princezna bylo jednou z mnoha dopro-
vodných kulturních akcí letošního fi lozofi ckého festivalu. Konalo se na 
zámku.                                                                Foto: Simona Fňukalová
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Inzerujte ve Velkomeziříčsku!
e-mail:

vel ko me zi ricsko@vel ko me zi ricsko.cz

Velkomeziříčsko 
v pdf

Čtete
raději informace

z počítače
než papírové

noviny?
Využijte tedy naší nabídky a objed-
nejte si týdeník Velkomeziříčsko 
v elektronické podobě.
Zašlete požadavek do naší redakce 
(velkomeziricsko@velkomezi-
ricsko.cz), kde bude vyřízen. Před-
platíte si týdeník v pdf a bude vám 
zasílán na vaši e-mailovou adresu.
Jeho cena bude 6 Kč, navíc s ba-
revnou obálkou (tj. první a poslední 
strana novin).
Informace získáte také na telefonu: 
566 782 009, 739 100 979   

LOV A PRODEJ RYB
PSTRUH A KAPR ZA DOBROU CENU – PŮVODEM Z NAŠEHO REGIONU

O víkendech a s tá tních svátc ích 9 –17 hodin ,  w w w. le r y.cz
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

SÁDKY MOSTIŠTĚ
VELKOSTATEK VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U hřiště, na konci cyklostezky z V.M. do Mostišť
GPS Loc.: 49°22’34.69” N, 16°0’55.602” E

Potřebujete zahrát na vaší akci? 
Skupina ANO je tu pro vás!
Tel.: 737 477 773, A. Novotný

Půjčka pro každého: 70.000–500.000 Kč
pro zaměstnané, OSVČ, ženy na MD, 

důchodce, nově i pro nezaměstnané
Hypotéky – splatnost až na 30 let.

Bez registru, zástavy, ručitele. 
Akce ● Akce ● Akce.

100.000 Kč za 1.900 Kč,
200.000 Kč za 3.750 Kč.
Tel.: 720 110 688

Building Plastics ČR s. r. o., Velká Bíteš
Hledá zaměstnance na pozici
Pozice: Vedoucí výroby
Náplň práce:
● Vedení týmu cca 15 pracovníků
● Spolupráce s ostatními členy vedení fi rmy na jejím rozvoji
● Odpovědnost za optimální chod svěřeného provozu
● Spoluzodpovědnost za snižování nákladů
● Odpovědnost za dodržování a zlepšování procesů
● Spolupráce na přípravě a realizaci investic ve svěřeném 

provozu
Očekáváme:
● Technické nebo strojírenské vzděláni VŠ nebo SŠ
● Prokazatelné zkušenosti vedoucího ve výrobě min. 5 let
● Orientace v technické dokumentaci
● Komunikační a manažerské schopnosti, zkušenost s vede-

ním menšího týmu spolupracovníků
● Zkušenost s informačním systémem a MS Offi ce
● Odpovědnost, spolehlivost, systematičnost a důslednost
● ŘP sk. B
● Časová fl exibilita
Nabízíme:
● Spolupodílet se na rozvoji středně velké dynamicky se roz-

víjející fi rmy s vedoucím postavením v oboru
● Dobré fi nanční ohodnocení
● Bonusy v závislosti na výsledcích svěřených provozů a celé 

společnosti
● Jazykové a profesní vzdělávání
● Práce v mladém kolektivu
● Další možné zaměstnanecké benefi ty
Další:
● práce na plný úvazek

Vaše žádosti a životopisy očekáváme na: personal@minirol.cz

ÚDOLÍ, SBD, Velké Meziříčí,
nabízí

pro bytové domy, společenství vlastníků apod. ve Velkém Mezi-
říčí, Velké Bíteši a okolí v těchto činnostech:
– správa a údržba nemovitostí (SVJ, ostatní)
– vedení účetnictví pro bytové domy (SVJ, ostatní)
– realitní činnost nákup a prodej nemovitostí (byty, pozemky)
– zprostředkování obchodu a služeb v oblasti bydlení (SVJ, ostatní)
– technické služby v oblasti renovace bytových domů.
Zaručujeme kvalitní služby dle požadavků objednatele a seriozní 
jednání.
Tel.: 566 522 662, 603 193 056 p. Dvořák.

Pronájem haly v Osové Bítýšce

bubnovou sekačkou nebo 
křovinořezem.

Práce motorovou pilou, 
vyřezávání náletových 

křovin.
Tel.: 722 718 797, 737 881 944.

Podlahářské práce
– lepení PVC, koberců, parket, 

plovoucí podlahy, renovace parket. 
Včetně dodání materiálů.

Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

ul. K novému nádraží
(naproti Penny marketu)

tel.: 608 666 320

Prodám
■ Levně tep. izolaci s dopravou. 
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Prodám domácí vajíčka, upřed-
nostňuji stálý odběr, do VM dovezu. 
Tel.: 737 477 773.
■ Motorový postřikovač, málo 
používaný. Cena dohodou. Tel.: 
603 429 621.
■ Dámské horské kolo v pěkném 
stavu, s výbavou, světlo, blatní-
ky, nosič. Cena 1.400 Kč. Tel.: 
777 034 567.
■ Náhradní díly (veškeré) na Ško-
du Felicii. Tel.: 608 034 567.
■  K a m n a  F I K O  1 0 0 0 , 
80×53×87 cm, levý zadní vý-
vod, cena 3.000 Kč, dohoda. Tel.: 
733 530 356.

■ Cirgulárku s kolébkou, ruční 
kárku, vozík za auto zn. Agados, 
el. líheň, el. patkový motor 5,5 
a 7,5 kW vzduchové vrtačky a sbí-
ječky, kola Škoda 165×13. Tel.: 
737 857 566.
■ Dveře nové, výška 196,5 cm, 
šířka 75 cm, ¾ prosklené, pravé, 
bukové z lamina. Výrobce Masonite 
Jihlava. Tel.: 732 836 258.
■ Dětskou autosedačku Baby 
point 0–13 kg s příslušenstvím. 
Barva oranžovo-černá, záruka do 
dubna 2011, v perfektním stavu. 
Cena 850 Kč. Tel.: 737 847 595.
■ Motocykl Simson S51 Endu-
ro, r. v. 1988, dobrý stav, najeto 
14 600 km, STK do 6/2014, cena 
10 000 Kč. Tel.: 608 040 322, po 
16. hodině.
■ Easy shaper – posilovací lavici. 
Byl speciálně vyvinut pro tvarová-
ní ženského těla. Posiluje břicho, 
stehna a zadeček. Zlepšuje fyzickou 
kondici. Ještě v záruce. Málo pou-
žívaný. Tel.: 608 073 352.
■ Motocykl Kawasaki ER5, 
objem 499 ccm, r. v. 1999, cena 
dohodou. Tel.: 776 202 779.
■ Kompletní kultivační kola 
na traktor 3011, 4011 atd., dále 
prodám kožené brány a plečku na 
oborávání brambor za traktor. Tel.: 
723 638 404.
■ Motocykl Panda Jincheng Jc 
125 cm3, nová zachovalá v záruce 
najeto 4.000 km, servisní knížka. 
Cena 17.000 Kč. Tel.: 725 143 100.
■ Starší paleťák, výrobce Kovo 
Cheb, nosnost 2.000 kg. Cena 
2.500 Kč. Tel.: 604 726 835.
■ Jehňata, koňské saně nákladní, 
koňský gumák, trajlér délka 6 m. 
Tel.: 604 112 330.
■ Levně traverzy profi l I, starší 
2 ks 14×499 cm, 1 ks 16×340 cm. 
Za 1 ks 990 Kč. Dále nepoužitou 
natřenou o rozměru 20×497 cm, 
1 ks/1.990 Kč (původní cena 
3.180 Kč). Odběr ve VM i jednot-
livě. Tel.: 603 561 129.
Koupím
■ Klavír. Tel.: 608 225 176.
■ Káru za traktor, úložná plocha 
šíře asi 170 cm, délka do 3m. Tel.: 
603 713 892.
■ Odpadové brambory. Tel.: 
777 184 654.
■ Koupím štěně (psa) německého 
ovčáka. Tel.: 728 842 866.
Nemovitosti

■ Prodám rodinný dům se 
zahradou ve Velkém Mezi-
říčí na ul. Vrchovecká. Cena 
920.000 Kč. RK nevolat! Tel.: 
777 628 982.

■ Prodám byt 2+1 v Třebíči. Tel.: 
608 283 445.
■ Prodám rodinný dům, částečně 
po rekonstrukci, kterou je nutno 
dokončit. V přízemí je velká ku-
chyň, obýv. pokoj, ložnice, komora, 
koupelna a splachovací WC. V pod-
kroví jsou 2 pokoje. Teplá voda z el. 

bojleru, vytápění je ústřední na 
pevná paliva. U domu je kolna na 
skladování dřeva a uhlí, dále sklep. 
Před domem je malá zahrádka, za 
domem větší. Cena 600.000 Kč. Při 
rychlém jednání možná dohoda. 
Tel. 603 179 020.

■ Vykoupíme vaši zadlu-
ženou nemovitost, platíme 
hotově. Tel.: 731 508 270.

■ Prodám chatu ve Skřinářově 
u rybníka. Dřevěná, zateplená, 
s podkrovím. Je zde voda, elektřina. 
ZP 28 m2. Cena 450.000 Kč. Tel.: 
775 214 919.
■ Prodám RD 5+1 v Záblatí. 
Patrový, po celkové rekonstrukci, 
všechny IS, garáž. CP 398 m2. Cena 
2.100.000 Kč. Tel.: 739 378 577.
■ Prodám RD ve Stránecké Zhoři. 
Rekonstrukce nutná. Cena doho-
dou. Tel.: 731 971 904, volat po 
18. hodině.
■ Prodáváme ve Velkém Meziříčí 
byt 3+1, dům v centru, zahradu na 
Fajtově kopci; chatu u Nentína; výr. 
areál v Uhřínově, dům v Křižanově; 
dům v Petrávči. Reality Vysočina, 
tel.: 777 636 157.
■ Prodám RD 2×3+1, 10 km od 
VM. V přízemí domu 3 místnosti 
+ kuchyň, terasa, koupelna, WC. 
2. NP byt 3+1 s koupelnou, WC, te-
rasou. Při rychlém jednání dohoda 
o ceně možná. Tel.: 607 917 718.
■ Prodám slunný byt 3+1, orien-
tovaný na J-Z, ve 4. patře panelo-
vého domu s výtahem ve Velkém 
Meziříčí, ul. Poštovní. Vytápění + 
ohřev vody vlastním plynovým kot-
lem. Jedná o družstevní byt s mož-
ností převodu do OV, cena k jednání 
1.580.000 Kč. Nejsme RK.Volejte 
na tel.: 603 158 990, 605 263 882.
Pronájem

■  Pronajmu dlouhodobě 
garsonku 40 m2, pokoj s ku-
chyňkou, koupelna, záchod, 
komora + malá chodbička na 
okraji VM, volná od 1. 8. 2010. 
Dále pronajmu dlouhodobě 
částečně zařízený byt 3+1 též 
na okraji VM, volný ihned. Jen 
solidní zájemci. RK nevolat. 
Tel.: 604 726 835.

■ Pronajmu cihlový byt 4+kk 
s balkonem ve VM. Byt je po rekon-
strukci. Tel.: 776 268 346.
■ Pronajmu byt 1+kk po celkové 
rekonstrukci v Jihlavě Na Březin-
kách. Cena 3.200 Kč + inkaso. 
Volný ihned. Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu pokoj 2 km od Velké 
Bíteše v RD. Tel.: 606 181 593.
■ Pronajmu prostory 70 m2. Dům 
je před bránou při výjezdu z náměs-
tí. Úpravy po domluvě možné. Tel.: 
603 849 249.
Daruji
■  K rásná š těňat a  do  dob -
rých rukou. Tel.: 566 678 134, 
736 413 083.

■ Kočár po dvou dětech, zn. Dor 
Jan. Tel.: 605 384 929.
■ Krásná ochočená koťáka. Tel.: 
723 240 119.
Různé

■ O prázdninách doučím 
Mat, Fyz a základy Aj (úro-
veň 2. st. ZŠ 6.–9. třída). Při-
pravím na reparát. Připravím 
na úspěšný přechod ze ZŠ do 
1. SŠ. Domluva s rodiči nutná. 
Tel.: 774 621 703.

■ Doučování o prázdni-
nách individuální i skupino-
vé, týdenní intenzivní kurzy. 
www.mat-fyz.cz

■ Elektroinstalace RD, provedu 
rychle, levně. Tel.: 723 723 695.

Usnesením Zastupitelstva obce Osová Bítýška č. 25/10 ze dne 
7. 6. 2010 byla schválena výše pronájmu haly – Centrum kultury, 
sportu a zájmových činností, a to 200 Kč za 1 hodinu. Dlouhodobé 
nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, nejdéle na půl 
roku, tento rok do konce měsíce října, potom od listopadu do konce 
dubna. Při zajišťování dlouhodobého pronájmu haly budou mít před-
nost místní občané, organizace a spolky, kteří si pronájem mohou 
zamluvit vždy měsíc dopředu, tj. od začátku měsíce října a dubna. 
Obec Osová Bítýška si ve smlouvách vyhrazuje právo měnit čas 
a termín pronájmu haly (z důvodu konání plesů, koncertů a besídek). 
Pronájem haly lze objednat na tel. č. 723 808 746.

Nepůjde elektrický proud
Středa 7. 7. od 7.30 do 15.30 hodin trafostanice Velké Meziříčí Motorpal 
(č.201011), chatařská lokalita Jurek, ulice Příkopy od č. p. 1220 po Motorpal, 
V Potokách, Vrchovecká od č. p. 185 po 604. Čtvrtek 8. 7. od 7.30 do 15.30 
hodin trafostanice Krásněves kamenolom (č.200324). Středa 30. 6. – od 7.30 
do 10.30 hodin Petráveč 29 a 33, Nesměřské údolí – Letná, Františkov 487, 
952, Osové 18 – od 11 do 13.30 hodin Martinice – bývalá cihelna.     -E-ON-

Zubní pohotovost
Sobota 3. 7.. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na Mo-
ravě, 566 615 436 a neděle 4. 7. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 
566 666 222. Před vyhledáním stomatologické pohotovosti je nutné tele-
fonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.   Zdroj: http://www.nnm.cz

Relaxační pobyt v Dudincích
ZO SPCCH Velké Meziříčí organizuje v pořadí druhý relaxační pobyt 

v Dudincích na Slovensku v Park Hotelu Hokovce. Termín: 12.–18. 9. 2010. 
Nejpozději do 30. 8. 2010 je nutné zaplatit doplatek ve výši 4.990 Kč, 
který se bude vybírat během prázdnin v době od 9 do 11 h v klubu dů-
chodců na Komenského ulici pouze v tyto poradenské dny: pondělí 16., 
23. a 30. 8. 2010. Nabízíme ještě několik volných míst. 

Doležal Bohumil, předseda ZO SPCCH

10. 7. Kapela Žízeň – oslava 
 90. narozenin houslisty
 Ladislava Krevňáka
16. 7. Předpouťová zábava s luna-
 parkem
17. 7. M.E.Š. – pouťová zábava 
 s lunaparkem
18. 7. Pouť – pouťové atrakce
7. 8. Dechová hudba Hornobo-
 jani – taneční zábava

Pátek 9. 7. 2010, zábava pro 
mladé, hraje Provokace.

Sobota 10. 7. 2010, pouťová 
zábava, hraje Kaštan Boys.
Neděle 11. 7. 2010, v 11 hodin 

pouťová mše u kaple.
V 15 hodin fotbalové utkání 
ženatí svobodní. Pouťové 

atrakce po dobu celé poutě.

Jako len tradi ní politické 
strany se pak s námi 
starejte o to, aby se 

v našem m st  žilo dob e 
vám i vašim d tem.

PODÍLEJTE SE S NÁMI 
NA ZM N

www.odsvm.cz

777 101 710

POJ TE DO ODS 

jsme ob ané, ne ov ané

NENECHTE ZA SEBE 
ROZHODOVAT JINÉ



Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane 
a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové 

pouto. Všechny tři totiž milují 
jednoho muže. Každá se však 
s tímto vztahem vyrovnává 
po svém, a je na celý život 
poznamenána. Tak, jak člověka 

dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka 
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

ZÁBAVY V KOCHÁNOVĚ
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KINO JUPITER CLUB
ČERVEN A ČERVENEC 2010

Blahopřání

Vzpomínky

Poděkování

Neděle 19. září 2010 v 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence 
právě, když má váš manžel 
v ložnici svou přítelkyni. Ještě, 
že je tu služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, 
David Prachař, Linda Rybová, 
Saša Rašilov, Vanda Hybnerová

Rezervace: tel. 566 782 004, program. oddělení JC
Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, jednotlivé vstupné: 260 Kč ■ Změna 
programu vyhrazena!

Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i do-
jmout. Příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně 
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se 
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil 
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama 
sebe…“ (Recenze.cz)
Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Konec listopadu 2010 v 19.30 hodin

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky, 
věkově na rozhraní, inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným 
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další 

rozuzlení. Čí muž to tedy byl? 
V divadelní komedii se řeší 
mezi př ítelkyněmi morální 
dilema jako věrnost a zbabě-
lost, přátelství, práce a peníze, 

čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, co když to 
byla láska? Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Agentura Jaroslavy Svobodové

Provozní doba
Městské knihovny Velké Meziříčí v létě 2010
Červenec: 1.–16. 7. – otevřena jen půjčovna pro dospělé, pondělí, stře-
da, pátek: 7.30–11.30 hodin a 12.30–16.30, úterý 
a čtvrtek: 7.30–12.30 hodin, 19.–30. 7. uzavřena 
celá knihovna.
Srpen: 2.–6. 8. uzavřena celá knihovna, 9.–20. 8. 
otevřena jen půjčovna pro dospělé, pondělí, středa, 
pátek: 7.30–11.30 hodin a 12.30–16.30, úterý a čtvr-
tek: 7.30–12.30 hodin.
23.–31. 8. otevřena celá knihovna.
Měníme kotle, radiátory, koberce, PVC, malujeme a uklízíme. Děkujeme 
za pochopení.                                                                                       -iv-

Dne 1. 7. 2010 se ve zdraví a s vese-
lou myslí dožívá 90 let paní
Emilie Dočekalová
z Velkého Meziříčí.

Za nezměrnou lásku, péči
a nezištnou pomoc děkují

a do dalších let pevné zdraví
a pohodu z celého srdce přejí

děti se svými rodinami. 

Dne 7. července 2010 oslaví své 
krásné životní jubileum 60 let 
paní 
Anička Stará
z Oslavice.

Pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti do dalších let přejí 
manžel a všichni, kdo ji mají rádi.

V pondělí 28. 6. 2010 jsme vzpomněli na nedožitých 62 let pana
Pavla Bednáře
z Velkého Meziříčí. 
S láskou vzpomínáme. 

Manželka a dcery s rodinami 

Dne 4. 7. 2010 vzpomeneme 25. vý-
ročí úmrtí pana
Antonína Šitky
ze Záseky. 

Stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Jak tiše letí vánek do polí a lesů, 
které jsi měl rád,
tak rychle letí léta,
co opustil jsi nás.
A tak jen člověk v očích slzy marně 
skrývá.
Dne 5. července 2010 vzpomeneme 
4. výročí úmrtí pana 
ing. Vladimíra Čecha
z Vídně. 
Vzpomínají maminka a dcery 
s rodinami. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Děkuje rodina. 

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit v sobotu 19. 6. 2010 a doprovodit 
pana 
Miloslava Večeřu.
Děkujeme upřímně za projevenou soustrast
a květinové dary od přátel a spolubydlících.

Rodina Večeřova

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli a přispěli na pořádání akce Traktor-

šou v Šeborově:
VK-Traktor, ATP Stránecká Zhoř, Pekárna Kamenice, Renova Strá-

necká Zhoř, HB servis Šeborov, STIHL Bartušek, Motor Bednář Dolní 
Radslavice, FUCHS OIL, Pivovar Ježek Jihlava, AG servis Třešť, Agro-
centrum Lavičky, Dílna Kafka, Farma Uchytil, Agropa Group Budišov, 
Würth nářadí, Zepas Rudíkov, Opel Auto Dobrovolný, Injekton plast. 
Mediální partneři Velkomeziříčsko, Horácké noviny, Radio Region.

Děkujeme také vám všem, kteří jste se přišli podívat, protože bez vás by 
tato akce neměla smysl. Poděkování patří také všem pořadatelům.      -pi-

Středa 30. června v 19.30 hodin
KICK – ASS
Svět potřebuje nové hrdiny.
A proto přichází Kick-Ass se svými komplici! Teenager Dave Lizewski ne-
vyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné co ho baví jsou komiksy. 
Ty ho taky inspirují natolik, že se rozhodne stát se superhrdinou! Bohužel 
mu k tomu ale chybí to nejdůležitější – nadpřirozené schopnosti…To ho ale 
nemůže odradit a jako každý správný superhrdina si vybírá přezdívku – 
Kick-Ass. Jeho kumpány jsou: Hit Girl, Red Mist a Big Daddy. Film je nadu-
paný akcí, drsnými fóry, ironií a černým humorem. Cynismus, drzost a pro-
vokace jsou zde na prvním místě. Natočeno podle stejnojmenného komiksu. 
Akční fi lm USA, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 106 minut
Pátek 2., sobota 3. ve 20 hodin
MAMAS & PAPAS
Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či 
partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky 
chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Zámě-
rem scénáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného 
vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší 
a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. Domácí 
režisérka číslo jedna opět přichází s příběhem, který se může dotknout 
diváků bez ohledu na věk či postavení. Každý z vyprávěných příběhů 
o touze po dítěti, osudovém rozhodnutí, zda dítě mít či nemít nebo snaze 
vyrovnat se nástrahami, které před nás život postavil, může být právě 
ten váš. V hlavní roli Z. Bydžovská, M. Issová, F. Čapka, Z. Čapková, 
M. Čapka, V. a Z. Krónerovi. Drama ČR. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 110 minut
Pátek 9., sobota 10. ve 20 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2
Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší fi lm Sex 
ve městě 2, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. 
Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech v pokračování, které opravdu 
žárlí. Co se stane po tom, co řeknete své „Ano“? Život je takový, jaký si 
ho dámy vždycky přály, ale nebyl to „Sex ve městě“, kdyby život neměl 
v záloze pár překvapení… Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství 
plného slunce, které čtveřici žen přímo smete z New Yorku do jednoho 
z nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde party nikdy nekončí 
a něco tajemného je za každým rohem. Je to únik, který přichází v ten 
pravý okamžik pro všechny čtyři kamarádky, které bojují proti tradiční 
roli manželství, mateřství a věcí s nimi spojených. Koneckonců, někdy 
si prostě musíte jen vyrazit ven na dámskou jízdu. Režie Michael Patrick 
King. V hl. roli S. J. Parkerová, K. Davisová, C. Nixonová, K. Cattrallová, 
M. Chen. Romantická komedie USA, původní znění, české titulky. Mládeži 
přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 146 minut
Úterý 13., středa 14. v 19 hodin
KUKY SE VRACÍ
Film scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický, ro-
dinný příběh, v němž hlavních rolích vystupují hrdinové ze světa dětské 
představivosti. Režie: Jan Svěrák. Hrají: O. Kaiser, O. Svěrák, F. Čapka. 
K. Nováková. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč 95 minut
Úterý 27. v 19 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
Režie S. White. Hrají R. Fiennes, Ewan McGregor. Rodinná komedie 
Velké Británie, Francie. Český dabing.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč 109 minut
Středa 28. ve 20 hodin
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Postav se osudu…
Akční, dobrodružný, romantický, fantasy fi lm USA, původní znění, české 
titulky. Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 116 minut
Pátek 30. ve 20 hodin
TO BYL ZÍTRA FLÁM
Totálně propařená komedie.
J. Cusack, R. Corddry a C. Robinson vás přesvědčí, že na změnu není 
nikdy pozdě! Komedie USA, Kanada. Původní znění, české titulky. 
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč 100 minut

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti

občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí na srpen 2010, 
www.vgsvm.estranky.cz

vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum  P/B/V  Předmět přednášky/besedy  Kdo přednáší

 3. 8. přednáška Spisovatel Gustav Pfl egr JUDr. Jaromír Karmazín   Moravský
17. 8. přednáška Triglavský národní park PharmDr. Helena Švecová

24. 8. přednáška 60. výročí založení Ing. Antonín Dvořák  Klubu fi latelistů VM
31. 8.  přednáška Naši denní motýli a jiný hmyz Mgr. Oldřich Hnízdil

pátek 2. 7. ACCORT, výletiště Kochánov, pořádá Sajtna Kochánov
sobota 3. 7. START 02, výletiště Kochánov, pořádá SDH 
pondělí 5. 7. Vysočinka, pořádá SDH

Srdečně zvou pořadatelé

pátek 9. 7. Nárameč Doubí
sobota 17. 7. Studenec
čtvrtek 22. 7. Vranovská přehrada Oslnovice – Panel Chmelnice
sobota 31. 7. Harvíkovice – MISS Pláž

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též 
pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 13. září  2010, ukončení do konce prosince 2010. 
Uzávěrka přihlášek 10. září 2010. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu 
– vždy v pondělí, (kromě 27. 9., 15. 11.)
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, střední škola řemesel a služeb, 
ostatní), II. kurz – začátek v 19 hodin (hotelová škola Světlá a obchodní 
akademie, střední škola řemesel a služeb, ostatní).
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček, prodloužené za dopro-
vodu živé hudby. Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se 
třídou i individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní 
lekce, ples v bílém  a závěrečná barevná prodloužená. Platba v hotovosti 
s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společenském 
oděvu! Informace a přihlášky na program. oddělení JC tel.: 566 782 004 
(005), po – pá 8 – 16 hodin, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – ta-
neční.                                                                                          -prog-



neděle 4. července v 10 hodin, výstavní síň Jupiter clubu
vernisáž výstavy

JUPITER CLUB PŘIPRAVUJE
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VÝSTAVY
Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede
Iyasa – Zimbabwe Africa – Europa Tour 2010

Třináctičlenná africká skupina studentů přijíždí opět do Velkého Meziříčí 
s novým programem.
Neděle 25. července 2010 ve 20 hodin
Zámek – vnitřní nádvoří (v případě nepříznivého počasí v Jupiter clubu).
Předprodej vstupenek: slevy 50 Kč, dospělí 100 Kč, na místě: slevy 80 Kč, 
dospělí 130 Kč. Jupiter club, tel.: 566 782 004 (001). Změna programu 
vyhrazena! www.jupiterclub.cz

Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí uvede

Neděle 29. srpna 2010 ve 20 hodin – Zámek – vnitřní nádvoří
(v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Mikuláše)
Vstupné: v předprodeji – studenti a důchodci 150 Kč, dospělí 
200 Kč, na místě – studenti a důchodci 200 Kč, dospělí 250 Kč.
Předprodej vstupenek: Jupiter club, Náměstí 17, tel.: 566 782 004 (001)

Pátek 9. 7. v 19 hodin na Fajtově kopci 

František Dvořák –

V rámci vernisáže výstavy klauzurních prací ateliéru sochařství na 
Západočeské univerzitě v Plzni proběhne také ve Velkém Meziříčí 
vernisáž výstavy práce Františka Dvořáka. Sochařské dílo Krása 
řemesla vytvořené na téma Zásadní životní zkušenost nebo zá-
žitek je umístěno na Fajtově kopci (u cesty, kde bývala drakiáda). 
(Původní termín 18. 6. 2010 byl kvůli nepřízni počasí přesunut.)

Již tuto sobotu rockový nářez ve Lhotkách 
WANDRFEST II, 3. července 2010

Již za pár dní se do Lhotek u Velkého Meziříčí opět po roce vrátí rocková 
muzika. Po loňském prvním ročníku festivalu Wandrfest se pořadatelé 
rozhodli tuto akci zopakovat i v letošním roce, a to doplněnou o novinky. 
Tou hlavní je, že se festival posunul na první prázdninovou sobotu (3. 7.). 

Další změ-
nou je ,  že 
v letošním 
roce nebude 
vystupovat 
Arakain. 
Pro fanouš-
ky jsme ale 
sehnali snad 
největší le-
gendu rock-
ové  s c é ny 
v ČR – Ale-
še Brichtu. 

Dále se představí po loňském velice vydařeném vystoupení kapela Doga 
a Abi Gail. Samozřejmě jsme vás nemohli připravit také o některé legendy 
ze zahraniční scény. Sice to nebudou originály, ale vystoupí zde kapely 
Ozzy Osbourne revival a Iron Maiden revival. Tuto pětici kapel na pódiu 
doplní ještě kapela Reach a momentálně nejúspěšnější zábavová kapela 
z okolí, a to Accort. Celý festival zahájí v 15 hodin kapela Reach z Uher-
ského Hradiště a dorazí k nám jako kapela, která v letošním roce jede 
turné s Alešem Brichtou. Jako zpěvák zde působí Jarda Plšek, který mimo 
jiné zpíval v kapelách Refl exy a Argema (www.reach-uh.cz). Po Reach 
se kolem 16. hodiny na podiu objeví jedna z revivalových kapel – Ozzy 
Osbourne revival. Revivalové vystoupení je skoro přesnou kopií toho, 
co předvádí na podiu originální Ozzy Osbourne.Navíc zpěvák se Ozzymu 
docela podobá, takže to vypadá, jako kdyby na pódiu byl Ozzy sám. Takže 
jsme zvědavi, co u nás předvedou. Nemají to k nám moc daleko. V kapele 
působí zpěvák Sedma z Jihlavy a v kapele Araya. Po revivalu legendy 
Ozzyho Osbourne se na pódiu v 18 hodin představí Jihlavská kapela Abi 
Gail, která zde vystupovala již v loňském roce. Jejich vystoupení se nám 
natolik zalíbilo, že jsme je pozvali i letos. Hrají po celé ČR, loni natočili 
svůj první videoklip (www.abi-gail.cz). Dále se ve 20 hodin objeví další 
revivalová kapela – Iron Maiden revival z Hradce Králové, skládající se 
z odrostlejších kluků v nejlepších letech, kteří se věnují projektu „revivalu“ 
jedné z nepřehlédnutelných současných heavy metalových kapel. Základ 
Iron Maiden revivalu tvoří muzikanti východočeské kapely s dlouholetou 
působností FeRAT. Pří vystoupení zazní největší hity kapely Iron Maiden 
(Fear of the dark, The trooper…) a další (www.irnonmaidenrevival.cz). 
Ve 22 hodin Doga, která se zde představila již loni, a to co předvedli, to 
se jen tak nevidí. Proto doufáme, že svoji show si s sebou přivezou i letos. 
Chystají se vydat nové unplugged DVD (www.dogamusic.cz). Ve 24 hodin 
vystoupí legenda české rockové scény Aleš Brichta s AB Bandem. Po 20 
letech přestal působit v Arakainu a vydal se na sólovou dráhu. Nyní má 
vlastní kapelu AB Band, která se představí ve Lhotkách, dále má ještě ka-
pelu AB Trio a občas ještě vystupuje s kapelou Hattrick, (www.brichta.cz). 
V 1.45 hodin vystoupí Accort působící v okolí VM. Hraje převzaté písně 
české i zahraniční, bude celý festival dohrávat až do pozdních ranních 
hodin jako taneční zábavu, více na www.accort.cz. Předprodej na fes-
tival potrvá do 1. 7. 2010. (www.wandrfest.cz). Mediálním partnerem 
akce je týdeník Velkomeziříčsko.                                                        -pv-

2. ročník Heřmanické dechovky
Obec Dolní Heřmanice pořádá v sobotu 14. srpna 

2010 od 16 hodin v přírodním areálu 2. ročník Heř-
manické dechovky.

Hraje: Šohajka, Vysočanka, Horané, Muzikanti 
Ladislava Prudíka. Pořadem provází Jožka Šmukař. 
Večer pokračuje tancem a veselicí. Občerstvení 
zajištěno! Akce se koná za každého počasí. Mediální 
partner týdeník Velkomeziříčsko. Vstupné 100 Kč.

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 29. července 2010

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na

V pátek 30. července 2010 od 20 hodin na velkém sále JC
Stolová úprava. rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.

Hraje: DJ BOND
vstupné: 60 Kč, rezervace a prodej na tel.: 566 782 004 (001)

nebo na programové oddělení JC

v předsálí velkého sálu od 17 do 21 hodin. Určeno pro žáky 12 – 15 let.
Vstupné: 40 Kč.

do 15. července výstavní sál Městské knihovny VM

vernisáž zahájí Eva Kočí Valová, kulturní program Adam Šurda a Jan 
Frkal, otevřeno v prac. dny 7. 7.–23. 7., 8–16 hodin

od 4. 7. do 28. 8., passage IMCA, kavárna Café Time

kresby, plastiky a jiné práce Vítězslavy Operchalské

Kryštof poprvé ve Velkém Meziříčí
Na podzim letošní-

ho roku připravujeme 
v Jupiter clubu dal-
ší koncerty a jedním 
z nich bude koncert 
s k u p i ny  K r y š t of , 
který zde vystoupí 
2. 10. 2010 v rámci Je-
viště Klub Tour 2010. 
Předprodej vstupenek 
již zahájen v obvyk-
lých předprodejích, 
cena 250 Kč.       -pp-

Připravujeme na druhé 
pololetí 2010

Sobota 4. září 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ
Od neděle 19. září začíná divadelní sezona podzim 2010 – více na straně 7 
(kompletní nabídka divadelních her)
Čtvrtek 23. září DEN ZDRAVÍ
Sobota 2. října KONCERT SKUPINY KRYŠTOF 
Pátek 8. října Zábavná show se ZDEŇKEM IZEREM
Středa 13. října Divadelní představení JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ 
(není součástí předplatného)
Pátek 15. října KONCERT SKUPINY NEZMAŘI
Pátek 5. listopadu tanečně zábavná show s Vlastimilem Harapesem 
NĚKDO TO RÁD V KINĚ
Neděle 21. listopadu  KONCERT PETRA NAGYHO
Čtvrtek 25. listopadu KONCERT RADŮZY
Neděle 28. listopadu ADVENTNÍ SVĚTÝLKA NA NÁMĚSTÍ

-prog-
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ŠACHY BĚH DO KŘIBU

Stolní tenis Velké Meziříčí 1992–2010 slaví 50 let nepřetržité činnosti

V letošním roce jsme pro žáky 1. stupně připravili netradiční plavecký 
výcvik. Při běžné výuce plavání ztratíme vždy deset dní dopravou, postup-
ně se omlouvá stále více dětí a kurz dokončí jen někteří. Proto jsme vyu-
žili nabídky Hotelu Srní zvládnout plavecký výcvik během pětidenního 
pobytu v centru Národního parku Šumava. Byli jsme ubytovaní ve dvou 
a třílůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením a televizí. Žáci 
měli kromě hlavních jídel zajištěny také svačinky a celodenní pitný režim. 
Plavecký výcvik se konal dvakrát denně po 2 až 3 vyučovacích hodinách 
ve 25 metrovém bazénu pod vedením profesionálních plavčíků – záchra-
nářů. Na závěr žáci získali mokré vysvědčení. Až na drobné výjimky se 
všichni naučili plavat. Během pobytu na Šumavě jsme podnikali výlety do 
okolí. Navštívili jsme Dřevařské muzeum s interaktivní výukou o dřevě 
na Modravě, přírodní muzeum kamene na Rokytě, botanickou zahradu 
a archeopark v Prášilech. Ochránci Národního parku Šumava si pro nás 
připravili zajímavou besedu a nechyběla ani běžná výuka či pyžamová 
párty. Program byl tak nabitý, že nebyl čas na stesk po domově. S rodiči 
jsme byli v kontaktu zejména prostřednictvím e-mailů. Týden velice 
rychle utekl, ale vzpomínat a vyprávět si zážitky budeme asi ještě hodně 
dlouho.                                           Mgr. Jana Sobotková, ředitelka školy

Žáci ze ZŠ a MŠ Moravec plavali na Šumavě

Dne 11. 6. jsme se s dětmi ze dru-
hé třídy ZŠ Školní vydali na cyk-
lovýlet. Dojeli jsme do Křižanova 
vláčkem a odtud jsme pokračovali 
po vlastní ose. Samozřejmě jsme se 
museli ihned občerstvit, protože ze 
zastávky do Křižanova je kus cesty 
a nohy bolí. Pak jsme měli naplá-
novanou Dobrou Vodu a Vídeň, 
jenže bylo velmi teplo a ve Vídni na 
návsi pod stromy bylo tak krásně. 
Poslední část vedla dolů k přehradě 
do Mostišť, kde zase v prodejně 
prodávali nanuky. No, nezastavte 
tam. Stínem po cyklostezce jsme 

Druháci na cyklistickém výletě
pokračovali domů, ale to nás čekal 
nejhorší úsek cesty ke škole. Tady 
nám sluníčko dalo co proto. Děti 
byly úžasné, všichni dojeli a dali si 
opravdu zasloužený oběd.

Musím říct, že v naší třídě 2. B 
máme spoustu bezvadných rodičů, 
kteří mně s dětmi pomohli a bez 
jejich podpory bych takovou akci 
nemohla vůbec uskutečnit. Dík pa-
tří ing. Pospíchalovi, ing. Sejrkovi, 
panu Dvořákovi a panu Hladíkovi.

Až pojedete autem a uvidíte 
spoustu malých dětí na kole, pro-
sím, brzděte.    Mgr. Jana Urbanová

Zakončení školního roku bowlingem
V pátek 18. 6. naše třída 3. B ze ZŠ Školní přijala pozvání rodičů 

Buďových na netradiční zakončení školního roku do bowling baru na 
Hornoměstské ulici. Při srážení kuželek jsme si užili spoustu legrace 
a stačili jsme sníst i výborné zmrzlinové poháry. Bowlingovou královnou 
se stala Nikolka Oulehlová, 2. místo patřilo Lucce Tlapákové a 3. Marianu 
Bezákovi. Děkujeme všem z bowling baru, kteří se o nás pěkně starali, 
a rodičům Buďovým za příjemně strávené dopoledne, které bylo pro děti 
velkou odměnou za celoroční dřinu ve školních lavicích.

Děti ze 3.B a tř. uč. Mgr. Hana Koudelová

Turnaj Open Hodonice 2010
Velkomeziříčští šachisté sice vyne-
chávají spoustu turnajů (například 
všechny žďárské), nicméně jedno 
místo konání šachových soutěží je 
pro ně takříkajíc srdeční záležitos-
tí – a sice Hodonice za Znojmem, 
vždy koncem června a prosince. 
Tam jedou vždycky, a navíc velice 
rádi. Dvacátý, tedy jubilejní ročník 
tamějšího šachového svátku se 
uskutečnil v sobotu 23. června. 
Zrenovovaný a zmodernizovaný 
kulturní dům v této vinařské a sla-
dovnické obci hostil hned dvě velká 
klání: turnaj dospělých (skupina 
A) a samostatný turnaj mládeže 
do 14 let (sk. B). Hrálo se 9 kol 
švýcarským systémem, s tempem 
2x15 minut na partii. Nejlepší 
celkově i zvlášť ve výkonnostních 
kategoriích dostali pěkné fi nanční 
i věcné ceny. Konečné pořadí na 
špici tabulky: skup. A-
1. Miroslav Jurka ŠK Duras Brno 

7,5 b./39,5
2. Lubomír Riška SPGŠ + G Zno-

jmo 7,0 b./42,0
3. František Vykydal Lokomotiva 

Brno 7,0 b./38,5
4. Jan Dočekal SPGŠ + G Znojmo 

6,5 b./41,0
5. Jan Uhmann st. ŠK Hustopeče 

6,5 b./40,0
skup. B (7 kol) –
1. Adam Dvořák Lokomotiva Brno 

6,5 b./24,0
2. Tadeáš Boček ŠK Duras Brno 

5,5 b./24,0
3. Nataša Richterová ŠK Duras 

Brno 5,5 b./22,5
Umístění nejlepších hráčů z VM:
27. M. Bárta 4,5 b. – 31. M. Čtve-
ráček 4,5 b. – 37. T. Mrazík 4 b. 
– 42. V. Pařil 4 b. atd.
Po mnoho let měli naši šachisté 
pech při tradičním losování lahví 
dárkových vín před každým kolem, 
až teprve vloni vyhrál tekuté hrozny 
Mrazík a letos se vrtkavá štěstěna 
v tomto ohledu usmála hned na dva 
naše zástupce – los přiřkl výbě-
rová znojemská vína Čtveráčkovi 
a Pařilovi.
Na závěr však jedna smutná po-
známka… Jestli si totiž nějaký po-
šetilec myslí, že šachisté jsou nějací 
vesměs slušní a zahloubaní lidé, tak 
to je tedy na hóóódně velkém omylu 
a je třeba jej vyvést z nevědomosti. 
Na šachových turnajích se bohužel 
krade jak ve stračí akademii; sami 
pořadatelé říkají, že jim každo-
ročně zmizí ze souprav některé 
fi gurky. I našincům z VM občas na 
turnajích z jejich vlastních herních 
kompletů někdo úmyslně vymění 
fi gurky (vždy pěkné nové za cizí 
staré otřískané zmetky), no a letos 
byly našemu oddílu na hodonickém 
turnaji kýmsi ukradeny šachové 
přepínací dvojhodiny. Inu, je vidět, 
že doba je opravdu, ale opravdu 
zlá.                                       -vp-

Připravit, pozor, teď! Běh do Křibu 
v Pucově s číslem dvacet čtyři je 
odstartován a první závodník se 
pere s náročnou kopcovitou tratí. 
V příjemném prostředí a doslova 
v objednaném slunečném počasí se 
v osmi kategoriích vystřídala celá 
škála skvělých běžců. Na trati, jež 
je převážně pokryta trávou a jehli-
čím, se celkem představilo 30 žen 
a 67 mužů. Prakticky celý závod 
vedl loňský a předloňský vítěz 
Ondřej Lukeš a vypadalo to, že si 
připíše běžecký hattrick. Chvíli 
před koncem však vyrovnal jeho 
čas 18:43 s Lukáš Zvolánek a zá-
pletka byla tu. Podle regulí závodu 
musel nastat divácky atraktivní 
rozběh. Ondřej Lukeš jako první 
rozbíhající zastavil časomíru na 
hodnotě 18:53 s. Lukáš Zvolánek, 

který měl vše ve svých rukou, 
vlastně nohou, zabojoval a s časem 
17:41 s vyhrál. Stal se tak majite-
lem živého čuníka. Nejrychlejší 
běžkyní byla vyhlášena s časem 
24:10 s Michaela Odehnalová. 
Mezi nejmladší běžecké naděje se 
zapsal Petr Čermák (2007) a Dvo-
řáková Markéta (2008). Nejstarším 
již poněkolikáté byl František 
Petrák (1940), což je důkazem, že 
běhat se dá v každém věku. Běh 
do Křibu v Pucově se opět vydařil 
nejen ke spokojenosti místního 
SDH, ale ke spokojenosti všech 
účastníků. Ten, kdo se nedostavil, 
může se těšit na příští rok, kdy 
se bude v Pucově běhat již čtvrt 
století. Takže za rok, pod kopcem 
Křibem, nashledanou.    

Text a foto: -jdv-

31. 7. 2010 METEOR USA – CUP
1. 8. 2010 KAKAP – CUP
18. 9. 2010 MORAVIA PITBIKE – CUP
19. 9. 2010 CHALUPA – CUP
16. 10. 2010 METEOR – CUP
Action Racing Team Velké Meziříčí
Jezdci: 221 Barbora Laňková, 21 Vítězslav Dvořák, 25 Patrik 
Stupka, 96 Petr Stupka, 284 Martin Chalupa

(Dokončení z minulého čísla.)
V sezoně 1992–1993 zanechala aktivní činnosti většina zkušených 

členů oddílu stolního tenisu. Předsedou se stal Sedláček Jiří st. a společně 
s mladými hráči, kteří prošli žákovskými družstvy, držel prapor velkome-
ziříčského stolního tenisu. V té době bylo jen jedno družstvo ve složení 
Sedláček J. ml., Sedláček Petr, Macoun P., Bednář I., Bártík L., Dvořák 
Fr. starší a mladší. Oddíl se neustále stěhoval (tělocvična ZŠ Komenského, 
tělocvična na Poštovní a bývalá školní jídelna na Poštovní). V té době se 
nikdo nevěnoval ani žákům. Jediný žák byl Hubl A.

V sezoně 1996–1997 se oddíl ocitl po 36 letech na pokraji zániku. Bratři 
Sedláčkové odešli do Uhřínova a Sedláček J. st. skončil s vedením oddílu. 
Vše vyřešil návrat Hubla k aktivní činnosti. Ten domluvil přestup bratří 
Klímů a Buků ze Lhotek a příslib starých zkušených hráčů, že pomůžou, 
když bude nejhůře. Nakonec tito hráči odehráli většinu zápasů soutěže 
velice úspěšně. Tato sezona začíná dalším stěhováním do tělocvičny ZŠ 
Oslavická. Po těžké oddílové krizi máme „A“ družstvo v OP II. třídy 
a „B“družstvo v OS sk. „B“. Za „A“ nastupují „staří veteráni“ Buršík, 
Hubl, Ošmera, Kořínek, Bártík a Dvořák st.

Za „B“ hrají pravidelně mladí: Macoun, bratři Klímové a bratři Buko-
vé. Slibně se rozrůstá i počet žáků. Po roce výpomoci skončil s aktivní 
činností Ošmera Mirek a dlouholetý nejlepší hráč Velkého Meziříčí 
Buršík Milan.

V létě 1999 se vrací z Uhřínova Sedláček Petr a s ním bratři Havelkové, 
tím se začíná blýskat na lepší časy.

Dne 14. 1. 2002 se stěhujeme do nové tělocvičny střední školy řemesel 
a služeb. Podmínky pro stolní tenis jsou velmi dobré, včetně spolupráce 
s paní ředitelkou ing. Alenou Vodovou. Všichni doufáme, že tento dlouho-
letý problém s neustálým hledáním 
prostoru pro naši činnost bude tímto 
vyřešen. V této sezoně jsme doká-
zali vybojovat po 15 letech opět 
KP. Družstva „B“ i „C“ postupují 
v okrese o soutěž výš a i žáci udělali 
veliký pokrok ve své výkonnosti. 
Bohužel však v následující sezoně 
2002–2003 „A“ družstvo padá zpět 
do okresu. Hned v další sezoně 
slavíme opět postup do kraje. Na 
postupu se podílelo kompletní „A“: 
Hubl, J. Havelka, P. Sedláček a T. 
a P. Klímovi.

V sezoně 2004–2005 opět po-
stup tentokráte z KP II do KP I. 
K tomuto úspěchu nám pomohl 
hráč Pokorný Jan, který přestoupil ze Žďáru. Dále hrál Sedláček, Hubl 
a Havelka. Za zmínku stojí, že v té době za nás nastupoval (velmi úspěšně) 
i hráč z Francie, pracující v Pronovii Velká Bíteš, François Tilbot. V roce 
2005 postoupilo do kraje i naše „B“. V následující sezóně budeme mít 
dva zástupce v kraji. Je to velký úspěch stolního tenisu v našem městě. 
Činili se i naši mladší žáci: 1. místo OP jednotlivců Hubl Dominik, 2. 
místo Zelený David. Za „D“ družstvo, jak je u nás dlouholetou tradicí, 
hrají soutěž dospělých naši žáci: Weiss Pavel a Petr, Zelený T., Zelený 
D., Prachař V., Kampas J., Hubl D.

V roce 2005–2006 náš oddíl zaznamenal změnu a ukončil spolupráci 

po dlouhých letech s TJ Spartakem a provedl novou registraci na Sdružení 
stolního tenisu VM.

Po sezoně 2006–2007 zanechali činnosti hráči z „A“družstva Pokorný 
(přestup do Žďáru), Havelka (začal se plně věnovat tenisu) a ze zdravotních 
důvodů Hubl, dlouholetý předseda oddílu, který začínal jako žák v roce 
1964 a v 55 letech ještě hrál za „A“ družstvo. Nyní se věnuje jen organizaci 
turnajů hlavně pro neregistrované žáky. Odchod těchto tří borců, to byla 
velká rána pro naše mužstvo.

V sezoně 2007–2008 budou nastupovat za „A“ Klíma Petr, Řikovský 
Aleš, Sedláček Petr, Klíma Tomáš. Po této sezoně zanechal aktivní činnos-
ti i Sedláček Petr, který časově nemůže skloubit zaměstnání a stolní tenis. 
V této sezoně sestoupilo i naše oslabené „A“družstvo po čtyřech letech 
do KP II. třídy. I když jsme pro záchranu udělali maximum, nepomohl 
ani návrat hráče Pokorného ze Žďáru.

Po skončení sezony 2009–2010 musíme hodnotit ročník velice kladně. 
Družstvo „A“ postoupilo zpět do KP 1. třídy, „B“ skončilo ve středu tabul-
ky na 5. místě a „C“ postoupilo z OP 3. třídy do OP 2. třídy. V tomto roce 
nastupoval za „A“ družstvo Bazala Jan, který byl u nás na střídavý start 
a je zatím hráčem Oslavice. Tento nadějný dorostenec, který se účastnil 
od mladších žáků celorepublikových turnajů, projevil zájem hrát v našem 
klubu. Dále více než půlku sezony za „A“ tým nastupoval další talentovaný 
dorostenec našeho oddílu Kampas Jan a předváděl velice dobré výkony. 
Kompletní sestava „A“družstva, která svou kvalitou vybojovala postup 
o třídu výš, vypadala následovně: Řikovský Aleš, Klíma Petr, Pokorný 
Jan, Klíma Tomáš, Kampas Jan a Bazala Jan. Je to hodně mladý a per-
spektivní tým. Jen pro představu kvality „A“ družstva. Může sestoupit 
7x a pořád ještě hraje organizovanou soutěž.

Každoročně pořádáme nejkva-
litnější turnaj na Vysočině: Tur-
naj o přeborníka města Velkého 
Meziříčí. Posledním vítězem se 
stal Kanta František, bývalý re-
prezentant. Dále děláme turnaje 
neregistrovaných dětí, kdy na první 
z nich přišlo 83 dětí. Turnajů za 
celou novodobou éru byly desít-
ky, taktéž oddílem prošly desítky 
a desítky hráčů. Ti, na které jsem 
zapomněl, nechť mně prominou. 
Všichni jsou uvedeni od roku 1960 
v oddílových kronikách. A ještě 
jedna informace. Zakládající člen 
novodobé historie Dvořák František 
(ročník 1934) stále prohání mladé 

hráče za stolem, i když už závodně pravidelně nehraje, jeho docházka 
a píle jsou příkladné.

Do příští sezony 2010–2011 chystáme nové registrace žáků a budeme 
přihlašovat do soutěží celkem 5 družstev, tolik jich náš stolní tenis v našem 
městě neměl za celou historii oddílu. Připravujeme další turnaje, jak pro 
dospělé, tak hlavně pro děti, registrované i neregistrované.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem příznivcům, vedení střední školy 
řemesel a služeb, za velmi dobrou spolupráci, dále všem sponzorům a sa-
mozřejmě i vedení města za to, že tento krásný sport může spoustu členů 
i nečlenů oddílu provozovat.                                              Vladimír Hubl

Foto: archiv klubu
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HÁZENÁ

BOCCIA MS

ATLETIKA HANDICAP MČRATLETIKA MČR

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Atletický stadion v Táboře hostil 
o víkendu 26. a 27. června souboje 
o republikové tituly v juniorských 
a dorosteneckých kategoriích.
V průběhu závodů bylo splněno 
několik limitů na mistrovství světa 
juniorů v kanadském Moncto-
nu, padly dva národní rekordy 
(Jaromír Mazgal – disk 60,66 m, 
Václav Sedlák – 110 m přek. 13,70 s) 
a několik rekordů mistrovství.
O stříbrnou medaili pro naši at-
letiku se postaral Petr Holánek 
v překážkovém běhu juniorů na 
3000 m – v závodě zaběhl osobní 

rekord 9:53,46. Tento výkon jej 
nominoval do reprezentačního 
družstva na Mezistátní utkání 
ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slo-
vinsko juniorů a juniorek, které 
proběhne 7. července v maďar-
ském Szombathely.
Na svém prvním dorosteneckém 
mistrovství startoval i překážkář 
Jiří Havlíček – na 300 m překážek 
obsadil v celkovém pořadí 16. místo 
v osobním rekordu 42,54 s.
Dař ilo se i členům atletických 
klubů z Vysočiny – získali cel-
kem 10 medailí.                  -vill-

Medaile pro velkomeziříčskou atletiku 
z M ČR v mládežnických kategoriích

JM liga – muži B
TJ Sokol VM B – Sokol Brno IV 
22:24 (12:11)
Do posledního utkání B týmu, 
které se předehrávalo netradičně 
ve čtvrtek, měli naši hráči dobrý 
vstup a brzy se po rychlých brejcích 
ujali vedení 4:1. Hra se ale začala 
vyrovnávat, když soupeř změnil 
v útoku taktiku a se hrou na dva pi-
voty si domácí nevěděli rady. Díky 
několika laciným brankám Brno 
otočilo na 9:11. V závěru poločasu 
ještě domácí zabojovali a s jedno-
brankovým náskokem odcházeli do 
šaten. Hra v druhém poločase byla 
velice vyrovnaná až do 45. minuty, 
kdy po dvounásobném vyloučení 
domácích Brno brankově odsko-
čilo. Naši hráči se ještě zvýšenou 
bojovností snažili o zvrat, ale díky 
neproměňování vyložených šancí 
se to již nepodařilo. V posledním 
zápase sezony si tak 2 body odvezli 
hosté. Dobrý výkon v brance odvedl 
Petr Kůra.
Sestava, branky: Kůra – Fischer 
Radim (10/2), Homola (5), Kříbala 
(3), Necid (2), Novotný Radek (1), 
Fischer Ladislav, Novotný Václav, 
Babáček, Rosa, Kaštan Jiří, Smolík. 
Trenér Šidlo

-nav-
Jihomoravská divize mladší žáci
HK KP Brno – Sokol VM 11:6, 
24:7 (11:4), nájezdy 13:7
Domácí hráči byli herně i fyzicky 
lepší, což dokázali vyjádřit i bran-
kově a po zásluze si připsali bodové 
maximum.
Hráli: Macoun Filip – Stupka To-
máš (5), Zelinka Jiří (3), Janíček 
Martin (3), Holub Jakub (1), Blaha 
Tomáš (1), Kratochvíl František. 
Trenér Janíček Martin.
Jihomoravská divize starší žáci

HK KP Brno – Sokol VM 36:25 
(15:15)
Od prvních minut vyrovnaný sou-
boj rozhodl domácí celek v polo-
vině druhé části hrací doby. Po 
sérii našich nepřesností a častých 
zaváhání si získal nedostižný de-
setigólový náskok a v poklidu pak 
dohrál utkání do vítězného konce 
(18:18, 22:18, 30:20).

Hráli: Brabec Josef – Svoboda 
Jan (11/1), Horák Petr (7/1), Pavliš 
David (4), Pospíšil Jan (3), Lečbych 
Jan, Janíček Martin, Holub Jakub, 
Blaha Tomáš. Trenér Janíček.
Jihomoravská divize mladší žáci
Sokol VM – Sokol Telnice 6:8, 
4:14 (7:7), nájezdy 16:11
V předehrávce závěrečného kola 
nedokázal domácí celek najít recept 
na soupeřovu zdařilou útočnou hru, 
v konečné divizní tabulce obsadil 
šestou příčku.
Hráli: Drápela Vojtěch – Janíček 
Martin (3), Stupka Tomáš (1), 
Fiala Martin (1), Holub Jakub (1), 
Blaha Tomáš (1), Macoun Filip, 
Ambrož Michael, Pažourek Tomáš, 
Svoboda Filip (2), Zelinka Jiří, 
Klapal Vojtěch. Trenér Janíček 
Martin.
Jihomoravská divize starší žáci

Sokol VM – Sokol Telnice 35:21 
(14:11)
Souboj „sousedů“ v tabulce byl až 
do začátku druhého poločasu vy-
rovnanou partií. Po změně stran se 
projevila lepší souhra našeho týmu, 
vycházející z dobře organizované 
obrany. Následné brejkové akce pak 
v rozmezí 28.-35. minuty znamena-
ly rozhodující náskok (16:13, 25:13). 
V konečné divizní tabulce patří 
našim žákům pátá příčka.
Hráli: Brabec Josef – Svoboda Jan 
(13), Horák Petr (9), Pavliš David 
(7), Juránek Jakub (4), Pospíšil Jan 
(1), Fiala Martin (1), Blaha Tomáš, 
Blaha Martin, Stupka Tomáš. Tre-
nér Janíček.

-záv-
Tabulka mladší žáci

1. HK KP Brno 12 12 0 0 226:126 24
2. Nové Veselí 12 10 0 2 198:143 20
3. Bohunice 11 5 2 4 156:145 12
4. Telnice 12 5 0 7 177:176 10
5. Ivančice 11 4 1 6 183:181 9
6. Velké Meziříčí 12 2 0 10 130:205 4
7. SK Kuřim 12 1 1 10 116:210 3

Tabulka starší žáci
1. Ivančice 11 10 0 1 353:243 20
2. Nové Veselí 12 10 0 2 369:260 20
3. HK KP Brno A 12 7 0 5 363:290 14
4. Bohunice 11 6 0 5 319:341 12
5. Velké Meziříčí 12 5 0 7 356:299 10
6. Telnice 12 3 0 9 286:366 6
7. SK Kuřim 12 0 0 12 177:424 0

Mistrovství České republiky 
spastic handicap v atletice

V neděli 20. 6. 2010 se konalo na 
severu Čech v Bílině mistrovství 
České republiky spastic handi-
cap v atletice, kde startovali také 
atleti z TJ Dětské středisko Bře-
zejc, o. s.
Z počtu přivezených medailí měli 
sportovci i trenéři velkou radost, 
hlavně z umístění Jany Paulíkové 
na stříbrné pozici v hodu kužel-
kou. Jana je jednou z březejckých 
atletek, řadí se k více postiže-
ným sportovcům (je jich ve třídě 
32, třída pro vozíčkáře), a proto 
druhé místo v hodu kuželkou a třetí 
v hodu diskem na mistrovství, bylo 
velkou odměnou za celoroční pocti-
vou dřinu na trénincích. Další velká 
atletická naděje, loňská mistryně 
ve vrhu koulí Petra Pokorná, svůj 
titul neobhájila, skončila druhá, 
když nad jejím výkonem blížícím 
se třem metrům, vynesl rozhodčí 
verdikt „nezdařený“. Nepodařilo 
se jí udržet loket v poloze pravého 
úhlu od trupu.
Nedalo se nic dělat, pravidla jsou 
neoblomná a hovoří jasně. Ale i tak 

je výborná koulařka a diskařka 
s úspěšnou sportovní budoucností. 
Dalším z úspěšných vrhačů je Milan 
Večeřa, který se probojoval do fi ná-
le ve vrhu koulí a skončil na pěkném 
sedmém místě. Bronz získala také 
Jana Slavíková ve vrhu koulí. Cen-
timetr po centimetru zvyšuje svůj 
osobní rekord. Děkujeme tímto 
také kraji Vysočina, který poskytl 
dotaci na účastnické výlohy našich 
atletů na letošním mistrovství 
České republiky spastic handicap 
v atletice. Dalším velkým sportov-
ním atletickým klaním bude Česká 
letní speciální olympiáda v Praze, 
konaná v prvních prázdninových 
dnech (1.–4. 7.). Březejckou jednotu 
bude reprezentovat 6 sportovců, 
čtyři sprinteři v běhu na 100 a 200 
m, a dva vrhači koulí. Držte prosím 
s námi pěsti, tyto hry jsou také 
kvalifi kační na světovou Speciální 
olympiádu mentálně postižených 
sportovců v Aténách v roce 2011. 
Věříme, že naše želízko v ohni, Lu-
káš Bronček z Křižanova, nejlepší 
z březejckých sprinterů se svým 
výkonem nominuje.

-mz-

Vpravo Petra Pokorná, uprostřed Jana Paulíková a vlevo Jana 
Slavíková.                                               Foto: archiv TJ DS Březejc

V neděli 27. června se na rybníku 
pod Dobrou Vodou uskutečnil další 
ročník tradičních a oblíbených 
místních rybářských závodů. Jde 
o podnik, který určitě nepatří k nej-
větším svého druhu, zato však je 
bezkonkurenčně nejlepší – takový 
jakoby „neutažený“ a neformální, 
o to více však pohodový a s takřka 
rodinnou atmosférou. Opět se mohl 
každý soutěžící i každý dospělý 
divák nasytit vynikající dršťkovou 
polévkou nebo klobáskami a napojit 
pivem či něčím ostřejším, dle chuti, 
libosti a výdrže. Závodům přálo 
i víkendové počasí. Poděkování 

náleží jak sponzorům věcných cen, 
tak zejména obětavým pořadatelům 
– manželům Čermákovým, p. Kla-
palovi, Maršálkovi a dalším. Pěkní 
kapři i tentokrát brali solidně, a to 
na rozmanité nástrahy. Konečné po-
řadí soutěže: 1. Pavel Psohlavec st. 
(Velké Meziříčí)/7 kaprů, 323 cm; 
2. Jaroslav Melichar/7kaprů , 
319 cm; 3. Jaroslav Hampl (Velké 
Meziříčí)/7 kaprů, 315 cm; 4. Pavel 
Psohlavec ml. (Velké Meziříčí)/5 
kaprů, 226 cm; 5. p. Hedvábný/4 
kapři, 162 cm. Největší úlovky: kap-
ři 55 cm (Jar. Hampl z VM) a 53 cm 
(Ondřej Coufal z Borů).    -vp-

Ve dnech 30. 5.–10. 6. 2010 se kona-
lo v Portugalsku mistrovství světa 
v boccie pod hlavičkou CPISRA. 
Také český reprezentační tým (11 
nejlepších boccistů v republice) 
vyjel bojovat o umístění na světo-
vém žebříčku. Mezi nimi i Martin 
Fajkus, kat. BC 2, člen TJ DS 
Březejc, který má doma z repub-
likových turnajů již malou sbírku 
medailí a diplomů. Z Lisabonu však 
nikdo z české reprezentace žádný 

cenný kov nepřivezl, konkurence 
byla velmi silná, a tak za úspěch 
lze považovat 11. místo v soutěži 
týmů, kterého byl Martin členem. 
V jednotlivcích se Martin umístil na 
34. místě. Přestože ve své skupině 
vyhrál dva zápasy, na postup do 
dalších bojů to nestačilo. Chuť do 
dalšího trénování to však Martinovi 
nevzalo, právě naopak, jak jinak, 
vždyť boccia je jeho život.

-md-

Pořadatelé: fi rma Dvořák-Trucks, s. r. o., a farma Pavla Uchytila
Místo akce: Šeborov (8 km od VM)
Možnost příjezdu: 16. 7. 2010 v odpoledních hodinách
Prezence: sobota 17. 7. 2010 od 8 do 11 hodin
Spanilá jízda: sobota – odjezd 11.30 hodin
Trasa: Šeborov-Uhřínov-Velké Meziříčí-Ořechov-
Křižanov-Velké Meziříčí-Uhřínov-Šeborov
Hlavní soutěž o: nejhezčí kamion – nejlépe
osvětlený kamion – nejstaršího řidiče kamionu
Bohatý doprovodný program: soutěž
pro účastníky, děti i dospělé, návštěvníky, pro všechny bohatá tombola
– občerstvení po celý víkend zajištěno
– místo pro stanování ve vlastních stanech vyhrazeno
– v pátek večer pálení táboráku 
– v sobotu večer živá hudba se skupinou Start 02 (vstup zdarma)
– možnost rybaření po domluvě při prezenci celý víkend na místním 

rybníku
– ukázky letů ultralehkých letadel, vyprošťovací techniky atd.
Případné bližší informace získáte na tel. číslech: 
Chalupa Roman: 739 062 922, Dvořák Daniel: 604 897 679, Uchytil Pavel: 
777 972 919
Poplatek za nákladní automobil je 250 Kč.
Mediálním partnerem akce je týdeník Velkomeziříčsko.

čtvrtý ročník 
Ruda – 4. července
Srdečně vás zveme k přátelskému setkání všech amatérských 
i profesionálních příznivců moderní i historické zemědělské 
techniky domácké i tovární výroby. V příjemné atmosféře s chutí 
nápojů a kulinářských specialit všeho druhu se můžete se svými 
stroji aktivně i pasivně zúčastnit soutěžních disciplín. Připraven 
je program pro celou rodinu. 
Registrace: 7.00–9.00, zahájení: 9.30, vstup-
né: 30 Kč, děti do 15 let vstup zdarma. 
Do soutěží se může zapojit pouze prvních 
50 přihlášených strojů! Traktory a je-
jich řidiči mají vstup zdarma. 
Bližší informace a př ihlášky 
na 724 171 586; 728 562 851; 
www.traktorfest.cz; 
sdhruda@email.cz

Šeborov

Stříbrný medailista Petr Holánek na stupních vítězů (snímek nahoře) a při 
závodě.                                                       Foto: archiv atletika TJ Sokol

Martin Fajkus (vpravo).                                            Foto Vladimír Nosek

17.–18. července 2010


