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Připravila: Simona Fňukalová

Evropský festival 
fi lozofi e – 2. díl

Čtěte na stranách 3 a 5

Dětský den 
v Křižanově 

na Škrejblíku
Středa 22. 6. od 8.15 hodin

Komorní 
koncert: housle, 

viola, violoncello, 
klavír

V rámci probíhajícího me-
zinárodního hudebního fes-
tivalu Concentus Moraviae 
se v pátek 24. 6. uskuteční 
koncert v zámecké jídelně od 
19.30 hodin.
Více na straně 8

Študáci a kantoři
Premiéra divadelní hry Jana 
Žáka v podání dramatického 
studia DDM pod vedením 
Libuše Mílkové. V pátek 24. 6. 
od 19.30 hodin ve velkém sále 
Jupiter clubu.

Harmonikáři 
opět ve Lhotkách
7. lhotecké setkání harmoniká-
řů v sobotu 25. 6. od 15 hodin 
na výletišti.
Více na straně 8

140. výročí 
založení SDH 
Velké Meziříčí

V sobotu 25. 6. a v neděli 
26. 6.
Více na straně 10

Uzavřeno náměstí
V neděli 26. 6. bude po celý 
den uzavřen vjezd na náměs-
tí. Od 8.30 hodin zde bude 
připravena výstava hasičské 
techniky.

Muzikálový večer
Magna Diesis s orchestrem 
a hosty vystoupí ve velkém 
sále Jupiter clubu v neděli 
26. 6. od 19 hodin.
Více na straně 8

O prázdninách 
vycházíme jako 
čtrnáctideník

Vážení čtenáři, o prázdninách 
vychází Velkomeziříčsko po 
čtrnácti dnech (z důvodu čer-
pání řádné dovolené). V čer-
venci tedy 13. a 27., v srpnu 
10. a 24. Uzávěrky středečních 
čísel budou stále v předcháze-
jící pátky do 14 hodin. V září 
pak budeme vycházet zase 
pravidelně každou středu.

Novinkou letošní pouti 
byl aquazorbing

Aquazorbing je adrenalinová vodní zábava velmi oblíbená u dětí, ale 
i dospělých. V uzavřeném prostoru plastové koule můžete okusit pocit 
chůze po vodní hladině. Atrakce, která upoutává obrovskou pozornost, se 
objevila také na velkomeziříčském náměstí o letošní pouti minulý víkend. 
V nafukovacím bazénu s vodou se na hladině pohybovaly čtyři koule. 
V každé z nich dovádělo jedno dítě, protože jak řekla obsluha, atrakce 
nebyla určena pro dospělé. Za pět minut pobytu v kouli rodiče zaplatili 
sedmdesát korun. Pouť se o víkendu konala také ve Velké Bíteši. Tu 
ozvláštnila ojedinělá jízda na historických kolech a bohatý doprovodný 
program. Více čtěte na straně 3.                                                Iva Horká

Děti se vyřádily v plastové kouli na hladině vody. Foto: Iva Horká

Se starostou 
chatovalo
osm lidí

První online chat s velkomeziříč-
ským starostou proběhl v minulém 
týdnu ve čtvrtek. K diskuzi na 
webu města se zaregistrovalo osm 
zájemců a Radovan Necid jim bě-
hem času vymezeného na hodinu 
a půl odpověděl na dvanáct dotazů. 
„Dotazy se týkaly chodu města, ať 
to byl psí útulek, cyklostezky, věci 
týkající se bezpečnosti ve městě,“ 
jmenuje R. Necid. 

Hned jedna z prvních reakcí lidí, 
kteří se zapojili do chatu, ukázala, 
že nutnost zaregistrovat se pod plat-
nou emailovou adresou, by mohla 
některé lidi od chatování odradit. 
Je totiž složitá a zdlouhavá. „Toto 
opatření mělo eliminovat recesisty 
a sprosťáky,“ říká starosta a dodává, 
že vulgární anonymy jsou nepříjem-
né, „anonymy vás psychicky trochu 
srazí. Ale na druhou stranu nejsem 
z cukru, uvažuji o tom, že bych to 
otevřel, ať lidi píšou bez registrace 
a zveřejním maximum možného.“ 
Ale v prvním chatu se podle něj 
žádný takový dotaz neobjevil. 

Starosta také podotkl, že pocho-
pitelně nemusí být schopný oka-
mžitě na všechno reagovat. Požádal 
proto vedoucí odborů městského 
úřadu, aby byli ve zmíněný čtvrtek 
od 16 do 17.30 na telefonu připra-
veni pomoci s konkrétní odpovědí. 
„Když se mě jeden pán ptal na 
cyklostezky a dotační tituly, využil 
jsem toho,“ podotýká Necid.
Četnost chatů však zatím ne-

zvažoval. Zda proběhne další ještě 
do prázdnin, či až po nich, tedy 
není stanoveno. „Nevím, ještě to 
promyslím, ale v každém případě 
bych chtěl, aby chat byl častěji než 
veřejná diskuze s občany,“ uzavírá 
starosta. Ta bude následovat až 
první čtvrtek v září.

Martina Strnadová

Horácké autodružstvo má novou 
myčku aut, nejšetrnější k laku

Vysoce moderní myčku aut uvedlo tento týden do provozu Horácké 
autodružstvo (HAD) Velké Meziříčí na ulici K Novému nádraží. Je je-
dinou svého druhu nejen v našem regionu. Nabízí vysokou kvalitu mytí 
a momentálně je k laku všech vozidel i nejšetrnějším zařízením na trhu. 
„Používá totiž textilní kartáče,“ upřesnil předseda Horáckého autodruž-
stva Vlastimil Zachoval, „byla představena na letošním autosalonu v Brně 
a my jsme jí nahradili starou kartáčovou myčku, která nám fungovala 
osm let.“ Cena za mytí se přitom nemění.

Kromě mytí aut v myčce i ručního mytí lze u HADa použít i vysavač 
k úklidu interiéru vozidla či hustič pneumatik a kol a další služby – ku-
příkladu čerpací stanici pohonných hmot, včetně LPG.

Iva Horká
(Článek je placenou inzercí.)

Novou myčku aut s nejmodernější technologií uvedli tento týden do pro-
vozu v Horáckém autodružstvu ve Velkém Meziříčí.      Foto: Iva Horká

Město Velké Meziříčí čeká roz-
hodnutí, co s budovou bývalého 
domova důchodců na Hornoměst-
ské ulici. Smlouva s dosavadním 
vlastníkem objektu, krajem Vysoči-
na, o jeho převzetí je schválena jak 
krajem, tak městem. Stejně jako to, 
že v případě demolice budovy ještě 
do konce tohoto roku na ni dostane 
město od kraje příspěvek do výše 
tří milionů korun. Nicméně budova 
ještě není zcela vystěhovaná – to by 
mělo proběhnout do konce června. 
Teprve pak ji město od kraje sku-
tečně převezme do vlastních rukou. 
Zda ji zbourá či prodá, zatím není 
jasné. Rozhodnutí bude na zastupi-
telích. Času na přípravu případné 
demolice do konce roku je málo. 
Starosta Radovan Necid proto hodlá 
požádat hejtmana kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka o prodloužení 
termínu týkajícího se dotace na 
demolici o rok, tedy až do konce 
roku 2012.

Na první pohled 
je celkem v pořádku, 

ale posudky říkají opak
V rozhodování – co s budovou – 

by zástupcům města mohla pomoci 
osobní prohlídka, kterou radní ab-
solvovali minulý týden ve středu. 
Přímo na místě, na vlastní oči se 
přesvědčili, jaký je její stav. „Sa-
mozřejmě, a to jsem očekával, na 
první pohled je všechno v pořádku. 
Na druhý pohled je to horší. O tom 
svědčí posudky od nás z odboru 

Radní si prohlédli starou budovu domova důchodců
výstavby a také z majetkoprávního 
odboru kraje Vysočina,“ popsal 
starosta Necid. Například odborný 
statický posudek z fakulty stavební 
VUT z roku 2007 říká, že „pře-
vážnou většinu betonů v nosných 
konstrukcích lze hodnotit jako 
nekonstrukční betony. Tento nález 
je hodnocen jako havarijní stav 
stropních konstrukcí v původních 

budovách komplexu“. Beton ve 
stropech má tedy problematickou 
kvalitu i soudržnost s výztuží, která 
je minimální. „Stropy podle posud-
ku hrozily zřícením – průměrná 
hodnota kvality betonu u odebra-
ných vzorků byla zhruba 13 MPa, 
stavební normy přitom povolují 
nejnižší hodnotu 20 MPa, laicky 
řečeno dvacítku beton,“ doplňuje 

k tomu vedoucí stavebního úřadu 
Antonín Kozina. Podle posudku 
byly vodorovné nosní konstrukce 
v budově na tehdejší dobu pro-
gresivní a odvážnou technickou 
novinkou.

Po zjištění havarijního stavu 
stropních konstrukcí v domově 
důchodců kraj Vysočina př ijal 
bezpečnostní opatření a urychlil 

výstavbu nového domova pro senio-
ry v Čechových sadech. „Po zprávě 
statika jsme přijali opatření o od-
lehčení strany, kde hrozilo největší 
nebezpečí. Měli jsme vypracovaný 
evakuační plán pro případ, že by 
se s budovou něco dělo. A hejtman 
kraje byl připraven požádat složky 
integrovaného záchranného systé-
mu kraje o pomoc při případné eva-
kuaci obyvatel domova,“ popisuje 
opatření krajský radní pro oblast 
sociálních věcí Petr Krčál. Ten 
potvrdil, že součástí integrovaného 
záchranného systému kraje Vysoči-
na je i armáda a k pomoci s evakua-
cí byla tedy připravena i její letecká 
složka ze základny v Náměšti nad 
Oslavou. Jak vypadala bezpeč-
nostní opatření kraje konkrétně na 
místě, popisuje ředitelka domova 
Helena Chalupová: „Snižovali jsme 
počty klientů na pokojích. Najednou 
se mohlo scházet maximálně dvacet 
lidí, takže jsme některé akce dělali 
třeba nadvakrát. Nesměli jsme 
stěhovat do místností těžké věci. 
A kapli, která byla původně v prv-
ním patře, jsme přestěhovali dolů 
místo bývalého bufetu.“ Pod ním 
byl totiž archiv, jehož stropy byly 
kvůli kapli provizorně vyztuženy 
železnými podpěrami.

Starosta přislíbil, že odborné 
posudky i závěrečná zpráva o stavu 
budovy se objeví i na webu města, 
aby si lidé mohli udělat vlastní úsu-
dek a byli dostatečně informovaní.

(Pokračování na straně 5.)Radní si budovu bývalého domova důchodců prohlédli minulou středu.                   Foto: Martina Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města ze 
dne 15. 6. 2011

Rada města souhlasila:
● se zřízením přechodu pro chodce na silnici č. II/602 v ulici Horno-

městská u domu č. 672/71
● s umístěním vítacích cedulí při vjezdu do města Velké Meziříčí ve 

směru od Brna, Jihlavy, Třebíče a Mostišť
● s umístěním tabulí upozorňujících na městský kamerový systém při 

vjezdu do města Velké Meziříčí ve směru od Brna, Jihlavy, Třebíče 
a Mostišť

● se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Základ-
ní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, za účelem provozování 
občerstvení pro žáky a učitele školy od 1. 9. 2011

● s ukotvením optických vláken na anténní stožár objektu mateřské 
školy na ulici Mírová 1810/38 za podmínek uvedených v žádosti fi rmy 
Matrigo, s. r. o., s následným optickým propojením mezi budovami na 
ulici Mírová a Pionýrská

● s pronájmem části o výměře 56 m2 z pozemku parc.č. 2817 – plocha 
náměstí – na předváděcí akci dne 22. 6. 2011 fi rmy K+B Elektrocentrum 
ve spolupráci s Elektroopravnou Raus s předváděním elektrospotřebičů 
a s pobavením dětí na skákacím hradě. Na pronajatém pozemku bude 
umístěn stan o rozměrech 4,5 × 3 m, reklamní panák 4 × 4 m a skákací 
hrad 5 × 5 m. Akce se bude konat od 8 do 17 hodin. Pronajaté místo 
bude vyhrazeno městskou policií

● s bezplatným pronájmem středu Náměstí ve Velkém Meziříčí pro 
Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, 
Kněžice, zastoupené Janou Audy, na den 28. 6. 2011 v době od 15 
do 16 hodin. Chaloupky, o. p. s., budou pořádat kampaň k propagaci 
separace bioodpadu

Rada města nesouhlasila:
● s osazením dopravního značení č. B 11 zákaz vjezdu všech motorových 

vozidel + E 13 mimo dopravní obsluhy, na místní (obslužné – účelové) 
komunikaci bytových domů v ulici Nad Tratí ve Velkém Meziříčí

● s podáním žádosti o dotaci na zateplení objektu mateřské školy Olší 
nad Oslavou z Operačního programu životní prostředí

Rada města schválila:
● rozpočtové opatření: Zdroj: 204 tis. Kč – § 6171 činnost místní sprá-

vy, platy zaměstnanců. Rozdělení: 153 tis. Kč – § 5311 bezpečnost 
a pořádek, platy městské policie 51 tis. Kč – § 2141 vnitřní obchod, 
platy pracovnic IC

● rozpočtové opatření: Zdroj: 186 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva. 
Rozdělení: 186 tis. Kč – § 3314 Městská knihovna – náklady hrazené 
městem 80 tis. Kč – izolace a zateplení střechy106 tis. Kč – výměna 
oken a dveří

● návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – právo uložení kabelové 
přípojky VN do pozemku města parc. č. 5648/1 (ul. Jihlavská) pro 
stavbu fotovoltaické elektrárny ve prospěch fi rmy Vakuum bohemia, 
s. r. o., Jihlava s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání 
stavby

● ukončení nájemního poměru dohodou mezi městem a fi rmou Aqueko, 
spol. s r. o., Lavičky 122 o pronájmu nebytového prostoru restaurace 
„Na Zimáku“ dle nájemní smlouvy ze dne 31. 7. 2007. Důvodem ukon-
čení nájmu je prodej nebytového prostoru nájemci, t. j. fi rmě Aqueko

● částku 10 tis. Kč určenou jako knižní odměnu účastníkům Her V. letní 
olympiády dětí a mládeže ČR za vzornou reprezentaci města v rámci 
reprezentace kraje Vysočina. Zdroj: 12 tis. Kč – § 3412 rezerva na 
sport

Rada města vzala na vědomí:
● předložený materiál – Informace o městském kamerovém dohlížejícím 

systému Velké Meziříčí.
● přehled kupních cen pozemků a nájemného ve městě a místních 
částech

Ing. Radovan Necid, starosta města

Likvidace biologického odpadu 
je dlouhodobým problémem řady 
měst. Biologický odpad tvoří až 1/3 
všech odpadů a je nezbytně nutné 
se touto problematikou zabývat. 
Jedním ze základních problémů je 
jeho likvidace způso-
bem, který odpovídá 
současné legislativě. 
Město Velké Meziříčí 
bude již pošesté žádat 
Fond Vysočiny o po-
skytnutí grantu na 
nákup biokomposté-
rů. V případě, že se 
podaří tento grant 
ve výši 25.000 Kč 
získat, nakoupí měs-
to Velké Meziř íčí 
80 kusů kompostérů 
K390 (objem 400 li-
t rů), které nabídne 
občanům jako v předcho-
zích letech za 1/3 pořizovací ceny. 
V současné době evidujeme 58 
zájemců, a to z řad těch, na které 
se již nedostaly kompostéry v mi-
nulém roce. V případě, že máte 
zájem o dotované kompostéry za 
zhruba třetinu ceny maloobchodní, 
tj. 300 Kč, kontaktujte nás na tel. 
čísle: 566 781 083 – Bc. Oplatková 

Co s biologicky rozložitelným 
odpadem?

nebo prostřednictvím e-mailu: 
oplatkova@mestovm.cz. Uveďte 
svoje jméno a příjmení, celou ad-
resu a telefonní číslo. Podmínkou 
pro získání dotovaného kompostéru 
je trvalý pobyt na území města 

a vlastnictví nemo-
vitosti v k. ú. Velké 
Meziříčí nebo v jeho 
místních částech, kde 
vzniká biologicky 
rozložitelný odpad 
a kde se také bude 
kompostovat.

Upozorňujeme na 
skutečnost, že zbý-
vá pouze 22 vol-
ných kompostérů.

Ty jsou ideální-
mi pomocníky při 

kompostování. Jsou 
vyrobeny z recyklo-

vaného plastu, nádoba 
kompostéru nemá dno (z důvodu 
volného styku s půdou a přístupu 
mikroorganismů, červů a žížal). 
Kompostéry jsou opatřeny víkem 
s otočným ventilem pro regulaci 
prostupu vzduchu, bočními dvířky 
pro vyjímání kompostu a otvory 
sloužícími k provzdušňování.

Bc. Zdislava Oplatková, MěÚ

Cyklo-běh za Českou republiku 
bez drog 2011 dorazil ve čtvrtek 16. 
června i do Velkého Meziříčí. Cí-
lem největší protidrogové kampaně 
spojené se sportem je poukázat na 
trýznivou neinformovanost na poli 
drogové prevence. Akce probíhá 
pod záštitou Senátu PČR.

Naše město se do protidrogové 
kampaně spojené se sportem, která 
probíhá devátým rokem, zapojilo již 
loni. Letos tedy podruhé zástupci 
občanského sdružení Řekni NE 
drogám – řekni ANO životu přijeli 
na kolech do Velkého Meziříčí, 
odtud pak pokračovali do Jihlavy. 
Trasa letošního dvanáctidenního 
cyklo-běhu vede šestatřiceti městy 
Čech a Moravy a měří více než 
1 200 kilometrů. Cyklisté-běžci ji 
zahájili 13. června a 26. června ji 
ukončí, tedy o Mezinárodním dni 
proti zneužívání drog.

Skupina cyklistů navštívila na 
radnici starostu Radovana Neci-
da, aby s ním probrala drogovou 
problematiku a možnosti jejího 
řešení. „Chceme propojit všech 36 
zainteresovaných měst, aby pra-
covala na tom, stát se městem bez 
drog,“ vysvětlil mluvčí projektu 
Vlastimil Špalek.

Dobrovolníci ze sdružení nabíze-
jí zejména zvýšenou protidrogovou 
osvětu v našem městě a jeho okolí, 
a to způsobem přednášek nazva-

Jedině dostatek informací pomůže
k rozhodnutí nebrat drogy

ných Pravda o drogách na druhých 
stupních základních škol spojených 
s videoprojekcí, besedami s oso-
bami, jež mají s drogami vlastní 
zkušenost, ale i rozdáváním vzdělá-
vacích brožurek. Každé droze je vě-
nována jedna. Je jich celkem třináct 
a přinášejí pravdu o drogách obecně 
a dál pak konkrétně o alkoholu, ma-
rihuaně, extázi, heroinu, těkavých 
látkách – inhalantech, kokainu, 
zneužívání léků na předpis, LSD, 
cracku, pervitinu, zneužívání rita-
linu a o utišujících lécích. „Výměna 
stříkaček nestačí. To není prevence. 
Chceme umožnit dětem učinit infor-
mované rozhodnutí nebrat drogy,“ 
zdůraznil V. Špalek. Spolu s ním 
přijeli do Velkého Meziříčí třeba 
atletka vícebojařka Jitka Moudrá, 
závodní cyklista, ale také třeba 
zastupitel města Mýto.

„Myslím, že bychom se měli jako 
město zapojit aktivně,“ vyhodnotil 
starosta Necid s tím, že pravděpo-
dobně ještě do konce tohoto škol-
ního roku sjedná členům sdružení 
Řekni NE drogám – řekni ANO 
životu schůzku s řediteli zdejších 
základních škol i se zástupci města, 
aby se dohodli na konkrétních kro-
cích, jako je třeba spolufi nancování 
celé kampaně apod.

Více informací o projektu na-
jdete též na internetové adrese 
www.rekninedrogam.cz

Martina Strnadová

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog projel 16. června i Velkým Me-
ziříčím.                                                                Foto: Martina Strnadová

Pro kácení dřevin platí 
přesný postup

Na věži je k vidění nový 
trojrozměrný model města

Od prvního června opět můžete 
vystoupat na věž velkomeziříčské-
ho kostela a prohlédnout si město 
z výšky. Kromě toho je na ochoze 
věže nově od minulého týdne nain-
stalován trojrozměrný model města, 
na němž lze vidět významné stavby 
Velkého Meziříčí.

„Tvorbu modelu zajišťovali 
v rámci ročníkové práce studenti 
Střední průmyslové školy stavební 
z Havlíčkova Brodu a výroba pro-
bíhala na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad 
Sázavou,“ přiblížil Pavel Stupka 
z velkomeziříčského městského 
úřadu, „obě školy zde mají své 
logo. Doba od sbírání podkladů 
až po samotnou realizaci trvala 

téměř dva roky, samotný tisk na 
3D tiskárně zabral kolem 250 ho-
din.“

Podílelo se na něm pět autorů – 
jmenovitě Jan Bancíř, Aleš Bártl, 
Ondřej Dibelka, Pavel Endrle a Jan 
Kubát.

Model zachycuje městskou pa-
mátkovou zónu ve Velkém Mezi-
říčí – jde přibližně o oblast mezi 
řekami –, má rozměry 1 × 0,5 metru 
a je v měřítku 1:750.

Exponát doplňuje již dříve insta-
lovanou expozici o městě, kterou 
zde na náklady města vybudovala 
PhDr. Marie Ripperová z velkome-
ziříčského muzea.

Iva Horká

Kdo vystoupal na věž velkomeziříčského kostela o tomto víkendu, mohl 
se kromě modelu podívat i na pouťový mumraj na náměstí.

Foto: Iva Horká

Jízdné v MHD
od 1. července podraží

Městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí podraží. Zdejší pro-
vozovatel MHD – dopravce Zdar – stanovil nové tarifní podmínky od 
1. července 2011. Původní ceník, který platil od 1. září 2008, tedy skončí 
30. června 2011.

Cestující v autobusech MHD nově zaplatí 10 korun za osobu, namísto 
dosavadních 8 Kč. Děti od 6 do 15 let a pes beze schrány pojedou za 
5 korun, tedy o korunu dráž než nyní. Cena za zavazadlo zůstane beze 
změny – 3 koruny.

Při platbě kartou budou ceny výhodnější, stejně jako dosud, tedy 8 korun 
za osobu, 4 za dítě do patnácti let či psa beze schrány a 2 za zavazadlo.

Cestující si mohou vyřídit časové jízdenky (kupony), a to formou 
adresné odbavovací (čipové) karty. Ty mohou využívat pouze v linkách 
MHD, nikoliv v linkách příměstské veřejné dopravy. Měsíční kupon k žá-
kovské odbavovací kartě pouze pro žáky ZŠ nově vyjde na 50 korun, tedy 
o dvacet korun dráž. Měsíční kupon ke studentské kartě pro středoško-
láky a vysokoškoláky bude za 80 korun, což je zdražení o desetikorunu. 
Zlevněné měsíční cestovné MHD pro občany v plném invalidním nebo 
starobním důchodu bude namísto 80 za 100 korun. A konečně měsíční 
kupon k občanské kartě vyjde na 200 korun, přičemž podle starého 
ceníku to bylo za 170 Kč.

Bezplatně budou i nadále jezdit děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP 
a ZTP-P včetně invalidního vozíku a dále osoby nebo psi, jsou-li jejich 
průvodci. Konečně i strážník velkomeziříčské městské policie, pokud 
je ve stejnokroji, může jet zadarmo. Předchozí tarifní podmínky přitom 
dovolovaly bezplatnou jízdu v autobusu zdejší MHD i představitelům 
státní moci a některých státních orgánů, tedy poslancům, senátorům či 
soudcům Ústavního soudu.

Dopravce však stanovil i výši přirážek ve velkomeziříčské městské 
hromadné dopravě. A to například pro případ nedodržení přepravního 
řádu, při znečištění vozidla či rušení klidné přepravy cestujících, také pro 
případ obtěžování cestujících může dotčený zaplatit až třísetkorunovou 
přirážku. Stejná výše přirážky platí i pro případ, když se cestující na výzvu 
pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem. Neprokáže-li se 
cestující dokladem o zaplacení dovozného, přirážka bude padesátikoru-
nová.                                                                          Martina Strnadová

Uzavírka Vrchovecké a Příkopů
Částečná uzavírka a zvláštní užívání silnice č. II/360 v ulici Vrchovecká 

ve Velkém Meziříčí, a to od mostu u bývalého areálu Motorpalu až po 
zimní stadion, a dále na místní komunikaci na Příkopech u vily začne 
22. června a skončí 30. září 2011. Důvodem jsou výkopové práce při 
výstavbě kanalizace.                                                                      -mars-

Kácení a údržba stromů a keřů 
ve Velkém Meziříčí bude probíhat 
podle přesně daného postupu. 
Radní schválili metodický pokyn, 
kterým se stanoví postup při pro-
jednávání požadavků v oblasti 
kácení a údržby stromů a keřů ros-
toucích na pozemcích 
ve vlastnictví města. 
„Potřeba metodického 
pokynu vznikla na zá-
kladě stížností občanů 
– že byl někde skácen 
strom a oni s tím nesou-
hlasili, nebo naopak,“ 
i n for muje s t a ros t a 
Radovan Necid. Nový 
pokyn tedy přesně ur-
čuje postup prací, než 
dojde k nějakému ká-
cení apod. Věc musí být 
projednaná, zdokumen-
tovaná, a to i fotografi c-
ky. „Občané mají rádi 
svoje stromy a veřej-
nou zeleň a my se o ni 
chceme starat,“ dodal 
ještě starosta s tím, že 
v každém případě hodlá 
město dospět do stavu, 

kdy bude mít vlastního zahradníka, 
jenž bude o veřejnou zeleň pečovat, 
dohlížet na ni a bude za její stav 
zodpovídat.

Martina Strnadová
Ilustrační foto: archiv týdeník 

VMsko



OKÉNKO KRAJE
 564 602 111

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ 
FESTIVAL 2011

Číslo 25 22. června 2011 strana 3

Kolem stovky historických velocipedů se minulou neděli sjelo do Vel-
ké Bíteše na Mistrovství ČR. K vidění byla vysoká kola, dreziny i kola 
plášťová či taková, která si vyrobili i někteří doma ze dřeva. Součástí 
byl také závod Bítešská míle, který startoval z náměstí (viz foto), projel 
kolem kostela a z kopce dolů opět do centra.                    

Text a foto: Iva Horká

Na výstavě domácího zvířectva ve Velké Bíteši minulou neděli, která 
se konala v rámci bítešské pouti, bylo k vidění mimo jiné i 144 králíků 
nejrůznějších plemen. Eliška Blahovcová z Osové Bítýšky drží jednoho 
z nich – zakrslého castorexe. Ten získal čestné uznání za exteriér. Rodina 
Blahovcova vlastní asi 50 králíků tří plemen.

Text a foto: Iva Horká

Vesnice roku Vysočiny
Porota krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 letos rozhodla, že tento 

titul získala obec Domamil. Víska se zhruba třemi stovkami obyvatel 
leží v nadmořské výšce 495 m. Z nejvyššího místa jsou za slunečného 
počasí vidět rakouské vesnice. V obci je zdravotní středisko, pošta, fara 
a základní škola. „Velká gratulace! Obec není v soutěži nováčkem, prošla 
si úspěšně několika předchozími ročníky a letos to vyšlo. Osobně předám 
titul do rukou pana starosty 18. července. Poděkování za skvělé fungování 
obce, její společenské aktivity a práci s mládeží však patří všem v Doma-
mili,“ prozradil hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Mezi nejvýše oceněné 
rozdá kraj Vysočina fi nanční dary za půl milionu korun.

Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina
Poznámka: Z okresu Žďár nad Sázavou získaly ocenění tyto obce:
cenu naděje pro živý venkov (tzv. duhovou stuhu) Radostín nad Oslavou, 

Zlatou cihlu v kategorii C (nové venkovské stavby) a diplom za vzorné 
vedení obecní knihovny Velká Losenice, diplom za oživlé památky získal 
Ořechov, diplom za udržování folklorních tradic získaly Rozsochy, Čestné 
uznání za podporu sportu získala obec Bory).

Druhým rokem vyhlásila Vy-
sočina anketu Skutek roku a dne 
7. 6. členové Rady kraje Vysočina 
předali ve Žďáře nad Sázavou 
dvacítku cen za 
nejvýrazněj-
ší dobrovolné 
skutky jednot-
livců i společností. Vybrané nej-
úspěšnější projekty postoupí nově 
do přeshraniční soutěže, která se 
uskuteční příští rok v partnerském 
Dolním Rakousku. V pěti vyhlá-
šených kategoriích bylo veřejností 
nominováno 52 skutků, o jejich po-

Do Bíteše se sjela historická kola i králíci

Skutek roku převzalo
22 nejoblíbenějších

Pokračování z čísel 23. a 24. Více též na straně 5.

Zavítali k nám fi lozofové, 
biolog i cestovatel

Na letošním pátém ročníku Evropského fi lozofi ckého festivalu (EFF) 
Věda a víra ve Velkém Meziříčí se v sobotním (11. 6.) bloku představili 
fi lozofové Josef Šmajs a Jaroslav Peregrin a teolog, biolog Marek Orko Vá-
cha. Po těchto odborných přednáškách přišla na řadu videoprojekce Juraje 
Kamana o životě a víře v Asii a celé odpoledne i večer uzavřelo divadelní 
představení České nebe v podání spolku Tyjátr z Křižanova. O divadle 
jsme informovali v minulém čísle, dnes přinášíme článek o přednáškách 
Příroda a kultura, Morálka a bůh a Věda a víra v evoluční biologii. Stručně 
připomínáme také přednášku cestovatele Kamana na straně 5.

Pohrdáme přírodou, což špatně skončí, 
míní Josef Šmajs

Josef Šmajs nebyl žádným nováčkem na festivalu, ve Velkém Meziříčí 
jsme ho už měli čest přivítat. Začal v sobotu odpoledne blok přednášek, 
jeho byla na téma Příroda a kultura – dvě evoluce. V ní hovořil o tom, že se 

vše jednou pře-
mění v odpad, 
up ozor n i l  na 
fakt, že dochází 
ke konfl iktu pří-
rody s kulturou, 
př íroda vysílá 
jasné signály, 
čili je tedy něco 
v nepo řád k u. 
Ani jemu se ne-
líbí, že nás tech-
nika omezuje až 
příliš a my si to 
pomalu ani ne-
uvědomujeme. 
„Filozof ie by 
měla na tyto věci 
upozornit, že je 
potřeba exis-
tenční problémy 
řešit. Pohrdáme 
přírodou. A po-
kud se nezmě-
níme, špatně to 
skončí s naším 
živočišným dru-
hem. Evoluce 
půjde přes nás, 
ale bez nás,“ va-
roval Šmajs.

Iva Horká
Josef Šmajs opět zavítal na fi lozofi cký festival. 

Foto: Iva Horká

Jaroslav Peregrin přijel 
z Hradce Králové a v rámci 
EFF přednášel na téma Morál-
ka a Bůh. „Toto téma mne lehce 
vystrašilo,“ předeslal Peregrin 
v úvodu svojí přednášky. Pak 
ale obratně o morálce poho-
vořil. Připomněl výrok, který 
říká, že není-li Bůh, pak je 
všechno dovoleno. A v tomto 
duchu se také odehrávají ně-
které úvahy o morálce v dnešní 
době. „Ale potřebujeme v mo-
rálce Boha?“ ptal se fi lozof. 
Posléze dodal, že to podle 
jeho názoru není s morálkou 
tak hrozné, i přesto, že to jde 
dle jeho slov s Bohem od desíti 
k pěti. Pravda je, že se nyní dějí 
z hlediska morálního cítění 
věci příšerné, ale i přesto má 
pochybnosti, zdali to někdy 
bylo lepší. Dále se zabýval 
tím, odkud se tedy vlastně 
morálka vzala – pokud pomi-
neme důvod, že nám ji zvenčí 
naordinoval Bůh – a jaký dů-
vod má člověk k tomu, aby byl 
morální. Někteří filozofové 

mají pocit, že člověk je na-
prosto sobecké stvoření, které 
se může začít chovat morálně 
jenom tehdy, když je k tomu 
donuceno z vnějšího světa. 
Evoluční teorie zase říká, že 
člověk nemůže být nic jiného 
než sobec: přežijí jenom ti, kte-
ří se budou starat sami o sebe. 
„Mám pocit, že tomu tak ale 
není,“ řekl Peregrin.

Kromě jiného se zaměřil 
také na povahu morálky. „Ve-
dou se fi lozofi cké diskuze o po-
vaze morálky, etiky, a o tom, 
zda je morálka záležitostí emo-
cionální nebo rozumovou,“ 
sdělil posluchačům filozof, 
„někteří měli pocit, že morál-
ka je citová věc. Ale Emanuel 
Kant tvrdí, že morálka je věcí 
rozumu.“ Experimentální vý-
sledky ze současnosti ale zcela 
jednoznačně poukazují na to, 
co vede člověka k morálnímu 
jednání, člověk je údajně od 
př írody morální a že tedy 
nejde ani tak o rozum, ale 
především o emoce. Což podle 

jeho mínění vůbec morálku 
nijak nesnižuje. To ilustroval 
na příkladu incestu – sexuál-
ního styku mezi příbuznými. 
Dotazoval se, jaké racionální 
oddůvodnění vlastně má zá-
kaz incestu. „Samozřejmě má 
zásadní důvody v tom, že vede 
k jistým genetickým degenera-
cím u případného potomstva,“ 
vysvětlil Jaroslav Peregrin, 
„a my se ptáme lidí na tuto 
věc a oni samozřejmě říkají, 
že je to špatné. Ovšem pak se 
jich také ptáme, co když dojde 
k incestu za takových podmí-
nek, kdy je vyloučeno početí. 
Je to také špatné?“, ptal se 
přednášející a sám odpověděl: 
„I přesto, že se blokují všechny 
racionální argumenty, lidé 
říkají, že je to stejně špatné. 
Takže více dle mého mínění 
hrají roli ty emoce, než reálné 
důvody.“                Iva Horká

Jak jsme na tom s morálkou? ptal se fi lozof Jaroslav Peregrin

Marka Orko Váchu znají místní lidé z doby, 
kdy ve Velkém Meziříčí působil jako kněz. Je 
všestranný, vystudoval jak molekulární biologii 
a genetiku, tak teologii. Takže na vědu a víru 
pohlížel z obou těchto hledisek. Proto byla jeho 
přednáška Věda a víra v evoluční biologii nabitá 
a zdaleka se nemohl v tak krátkém časovém úseku 
věnovat podrobněji tématům, která by přítomné 
zajímala. Zmínil se o každém v krátkosti. Začal 
dědičností, neodarwinismem, poté se věnoval 
víře, podobenstvím z Bible. Co si o všem myslí 
církev. „Věda by měla být vnímána jako zcela 
neutrální,“ připomněl Vácha, „evoluční biologie 
dává inspiraci vědě a věda zase naopak může být 
nebo mnohdy už je inspirací pro náboženství. 
Domnívám se, že studium je víc než modlitba.“

Pochopitelně přišla řeč i na otázky typu Kdo 
jsme? Odkud jsme přišli? A kam jdeme? Odpo-

Věda a náboženství se vzájemně
inspirují, soudí Marek Vácha

řadí rozhodlo 2 250 došlých hlasů.
Jitka Svatošová, KrÚ kraje 

Vysočina
(Pozn. – z na-

šeho regionu se 
umístili v katego-
rii fyzické osoby 
na 2. místě Pavel 

a Hana Vávrovi z Borů, organizátoři 
Benefi čního koncertu pro sdružení 
Srdíčkáři. V kategorii poradenství, 
osvěta, vzdělávání na 3. místě Mi-
lada Oplatková z Velké Bíteše, která 
podporuje a pomáhá školám při 
realizaci programu Zdravá škola.)

► Jaroslav Peregrin se na fi -
lozofi ckém festivalu představil 
poprvé.          Foto: Iva Horká

vědi na ně ale hledají jak vědci, tak fi lozofové 
či církev. Na další dotaz, který sám Vácha 
položil, a sice zdali může být vědec i věřící, 
řekl: „Pokud dělám tvrdou vědu v laboratoři, 
tak těžko mohu psát básně o andělech. Vědec 
má jiný typ náboženství.“

V diskuzi se posluchači ptali na nejrůznější 
věci, kupříkladu i na to, zda je ve světě více 
dobra než zla. „Tuto otázku by mi studenti nikdy 
nepoložili, protože ví, že dalších devadesát 
minut by bylo ztraceno,“ podotkl s úsměvem, 
„ale myslím si, že máme dělat dobro, protože je 
dobré a ne proto, abychom se dostali do nebe. 
A stejné je to i se zlem.“

Kromě jiného vyslal apel, aby člověk uměl 
odpouštět a podle jeho mínění vyhrává ta stra-
tegie, která je milá a nechce zvítězit za každou 
cenu.                                                  Iva Horká

◄ Biologa a kněze Marka Váchu znají místní z dob jeho působení místním v kostele. 
Foto: Iva Horká
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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.ac-vm.cz
K o n t a k t :  M g r .  F r a n t i -
š e k  K a m e n í k ,  e - m a i l : 
kamenikf@centrum.cz, mob. 
739 600 015

Svatá Trojice aneb Tři lahve vína
Uplynulá neděle nese v církevním kalendáři název „svatá Trojice“, 

případně „Trojiční“. Vybavuje se mi v této souvislosti výsměšná poznámka 
jednoho středoškolského profesora, který se posmíval křesťanům, že ne-
umějí počítat. Jak může prý jedna plus jedna plus jedna rovnat se jedna? 
Připadal si velmi duchaplný, jak snadno tu skoro dva tisíce let starou 
tradici usvědčil a vyřídil.

Je fakt, že pokud někdo začne mluvit o třech bytostech nebo třech oso-
bách, dostává se dříve nebo později do neřešitelných otázek a spekulací, 
které nakonec nemají s naším způsobem života zas tak moc společného. 
Jestli se s tím chce někdo mořit, já tedy ne. Jde mi mnohem více o víru 
jako životní postoj, vztah a směřování. Řeč o Trojici se mi pak mění ve 
vztah k dárci a daru života, ke Kristu jako jedinečnému, Božímu člověku 
a k dílu Ducha, tedy k Božímu působení, které přichází z budoucnosti 
a kterému se chci otevírat.

Početní záhadu (možná, že pořádný matematik v tom ani žádnou záhadu 
nevidí) vyřešil hezky Graham Green v románu Monsignore Quijote. Na 
tuto námitku proti Trojici odpověděl Quijote tak, že ukázal bývalému 
starostovi stejné víno ve třech lahvích, a zeptal se: Tak je to jedno víno, 
nebo tři? A bývalý starosta pochopil: jedno, a zároveň tři.       Pavel Janošík

Přehled bohoslužeb od 22. do 26. 6. 2011
Středa 22. 6.
 7.00 mše sv. za živé a zemřelé členy našich rodin,
 za obrácení hříšníků a duše v očistci o. L. Sz.
 8.15 Vídeň – mše sv. o. L. Sz.
Čtvrtek 23. 6.
 7.00 mše sv. za Boženu Mahlovou a její rodiče  o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Josefa Doležala a rodiče o. M. P.
18.00 Lavičky – mše sv. a průvod Božího těla o. L. Sz.
18.45 Mostiště mše sv. o. M. P.
Pátek 24. 6. slavnost narození sv. Jana Křtitele
 8.00 mše sv. za rodiče Lázničkovy, Pohankovy,
 sestry, bratry a duše v očistci o. L. Sz.
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání
16.30 mše sv. za manželku Květu, jejího tatínka
 a rodiče o. M. P.
13.00 domov pro seniory mše sv. o. M. P.
Sobota 25. 6. sobotní památka Panny Marie
 7.00 mše sv. za rodiče Pickovy, celou živou
 a zemřelou rodinu o. M. P.
10.30 svatba se mší sv. Mejzlík-Motyčková o. L. Sz.
18.00 mše sv. za Aloise Kravala, rodiče, dva bratry,
 sestru, dvě snachy, za rodiče Šmídovy,
 dva bratry, sestru, švagra a za duše v očistci o. L. Sz.
 9.00 Mostiště – pohřební mše sv. za zemřelou
 Anežku Janákovou z Martinic  o. M. P.
Neděle 26. 6. slavnost těla a krve Páně
 7.30 mše sv. za Koštovalovy, syna Jiřího
 a duše v očistci a za zemřelou rodinu Vlachovu o. M. P.
 9.00 mše sv. na zámku s adorací za farníky o. L. Sz.
18.00 mše sv. za živé a zemřelé z rodiny Čermákovy
 a Prachařovy a duše v očistci o. M. P.

Farní oznámení
V neděli 26. 6. v naší farnosti slavíme slavnost těla a krve Páně – Boží 
tělo. V souvislosti se slavnostmi SDH na náměstí není možné v tomto 
roce uspořádat průvod Božího těla. A proto zveme všechny farníky na 
nádvoří zámku, kde v 9.00 bude mše sv. s adorací a požehnáním. V kostele 
dopoledne bude mše sv. v 7.30 a večer v 18.00. Mše sv. v 10.30 nebude.
V pátek od 14 do 15.30 bude adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke 
svátosti smíření a pokání. V sobotu bude v 19.30 5. příprava na manželství. 
Děkujeme všem, kteří pracovali v kostele a na faře. Děkujeme za sbírku 
na charitu, která činila 32.500 Kč. V neděli proběhne ještě sbírka na 
nátěry dveří, schodů a lavic v kostele a na zálohu za elektřinu v kostele. 
Po večerní nedělní mši sv. bude setkání spolku Ludmila.

Ohlášky pro Bory a okolí
Pátek 24. 6. – slavnost narození sv. Jana Křtitele
17.30  Horní Bory – adorace nejsvětější svátosti
18.00 mše sv. za Oldřicha Vaňka a syna Jana o. L. Sz.
Neděle 26. 6. slavnost těla a krve Páně
 9.30 Horní Bory mše sv. s průvodem Božího těla
 za Františka Svobodu o. M. P.

-P.LSz-

Letošní rok se stal přelomovým 
v oblasti maturitních zkoušek. Po 
14 letech příprav se žáci maturit-
ních ročníků setkali s naprosto 
novými požadavky při skládání 
zkoušky dospělosti. Po týdnech ne-
jistoty úspěšní maturanti v pondělí 
20. 6. 2011 obdrželi maturitní vy-
svědčení. Celostátní neúspěšnost 

žáků nového konceptu maturitní 
zkoušky se pohybovala kolem 19,5 
%. Jak dopadla naše škola? 

Ve významném roce 110. vý-
ročí založení škol Světlá se nám 
podařilo dosáhnout při státních 
maturitních zkouškách v porov-
nání s celorepublikovými výsled-
ky vynikajících výkonů. V této 

Stejně jako základní školy v Borech a Křižanově se i Základní škola 
Měřín letos zapojila do projektu Comenius. Našimi partnery se staly 
školy z Polska, Španělska a Turecka. Projekt je nazván Doing our bit 
(Odpracujeme si svůj díl) a je realizován ve dvou úrovních:
1. na úrovni učitelů a žáků jde o změnu postoje ke spotřebě, která má za 

cíl: snížit spotřebu elektrické energie; snížit spotřebu papíru (zejména 
fotokopií); snížit spotřebu vody (tento bod je významný zejména pro 
Španělsko a Turecko, které se potýkají s jejím velkým nedostatkem); 
zvýšit zájem o přírodu; zvyknout si na třídění odpadu, seznámit se 
s možnostmi jeho likvidace.

V naší minisérii představující nový systém nakládání s bioodpady ve 
Velkém Meziříčí se dostáváme ke druhému článku, který představí sa-
motný dotační projekt, prostřednictvím kterého je nový systém v našem 
městě spolufi nancován ze strukturálních fondů EU a Státního fondu 
životního prostředí.

Základní údaje o projektu
Jmenuje se „Nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí“ a dostal 

registrační číslo CZ.1.02/4.1.00/10.08650. Je zaměřen na vybudování 
systému nakládání s bioodpady na území mikroregionu Velkomeziříč-
sko-Bítešsko s centrem ve městě Velké Meziříčí. Zapojené tedy není jen 
samotné město Velké Meziříčí, ale také okolní obce v mikroregionu, 
které o to budou mít zájem.

Jaké části systém obsahuje?
V rámci projektu je cílem vybudování zázemí a pořízení technologií, 

které umožní sběr a svážení bioodpadů.
První část projektu tvoří pořízení a rozmístění nádob pro samotný 

sběr bioodpadů na místě jejich vzniku (zahrádky, veřejné plochy, bytová 
zástavba) a vozů zajišťujících svoz bioodpadu z těchto nádob. Konkrétně 
byly v rámci projektu pořízeny:

Kontejnery na sběr bioodpadu o objemu 770 l – jde o hnědé kontejne-
ry, které budou rozmístěny v zástavbě (na stanovištích pro tříděné složky 
komunálního odpadu) v celém městě a také v dalších obcích mikroregionu. 
Kontejnery jsou opatřeny nálepkou, na které je uvedeno, jaké odpady 
mohou občané do těchto nádob vyhazovat a jaké ne.

Velkoobjemové kontejnery na sběr bioodpadu – velkoobjemové kon-
tejnery o objemu 15 m3 budou rozmístěny podle požadavků města a obcí 
v regionu tak, aby pokryly místa se zvýšenou produkcí bioodpadu – tedy 
oblasti zahrádkářských kolonií, v průběhu údržby veřejné zeleně apod.

Vůz na svoz kontejnerů 770 l – svozový vůz uzpůsobený pro svoz 
bioodpadů má speciální těsnění nástavby a umožní svážet bioodpad 
z menších 770 l kontejnerů, které budou umístěny po městě a v regionu. 
Svozy budou probíhat v pravidelných intervalech, které budou nastaveny 
v průběhu zkušebního provozu projektu tak, aby vyhovovaly občanům 
města a zapojených obcí a jejich kapacita byla dostatečně využita.

Vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů – druhý svozový vůz je opat-
řen nosičem kontejnerů a bude zajišťovat svoz velkoobjemových kontejne-
rů. Tato služba bude řešena podle potřeby a naplněnosti těchto kontejnerů.

Druhá část projektu řeší zázemí svozového systému a technologii na 
úpravu bioodpadů do stavu, ve kterém mohou být bioodpady nejlépe 
využity. Zázemí bylo vybudováno v novém areálu technických služeb 
(bývalý areál Agados), kde vzniklo překladiště bioodpadů. Zde bude 
bioodpad upraven tak, aby mohl být po krátkodobém skladování převe-
zen ke konečnému využití do kompostárny, popř. do bioplynové stanice. 
V žádném případě na tomto překladišti nebude bioodpad dlouhodobě 
skladován nebo kompostován.

Pro překladiště bioodpadu byla pořízena následující technika:
Štěpkovač – bude využíván zejména pro úpravu bioodpadů z údržby ve-

řejné zeleně, popř. ze zahrádek. Větve z prořezávky veřejné zeleně, zbytky 
keřů a tvrdých zbytků rostlin je totiž vždy vhodnější štěpkovat a snížit tak 
jejich objem pro další manipulaci, což má pozitivní dopad na cenu.

Manipulátor – víceúčelový manipulátor bude umístěn na překladišti 
a bude sloužit ke shrnování bioodpadu, jeho nakládání a všem ostatním 
činnostem, které souvisí s jeho manipulací v rámci areálu a systému 
nakládání s bioodpady v regionu.

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie u státní maturity uspěla!

ZŠ Měřín se zapojila do projektu Comenius

OKÉNKO RADNICE  566 781 111

Českobratrská 
církev evangelická

25. 6.: 20 hodin – promítání fotek 
z cesty do Holandska
26. 6.: 9 hodin – bohoslužby, 16 ho-
din – setkání rodin s dětmi na 
sborové zahradně
Zveme k účasti na bohoslužbách 
a dalších setkáních v Husově domě 
(U Světlé 24). Více: www.velke-me-
zirici.evangnet.cz                   -PJ- 

Připomeňme si
● 21. června uplynulo 390 let od popravy 27 českých pánů na Staroměst-

ském náměstí v Praze
● Ferdinand II. Habsburský se tak vypořádal s účastníky stavovského 

povstání, kteří byli v listopadu 1620 poraženi v bitvě na Bílé hoře
● soudní tribunál zasedal i na Moravě, kde však z 20 odsouzených nako-

nec nebyl popraven nikdo – trest jim byl změněn na doživotí
● mezi moravskými odsouzenými byl také vnuk Aleny Meziříčské 

z Lomnice – Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Popraven sice nebyl, ale 
přišel o majetek a zemřel ve vězení na Špilberku.                       -ripp-

Samostatnou část systému tvoří stavební práce spojené s vybudováním 
překladiště bioodpadů v novém areálu technických služeb. Stavbu samot-
nou tvoří několik betonových boxů a zázemí pro zaparkování techniky. 
Technické služby mohou boxy využít také pro uskladnění posypových 
materiálů pro zimní údržbu a podobně.

Financování investic souvisejících se zavedením systému
Žádost o dotaci na technologii sběru a svozu popsanou výše podaly 

Technické služby VM, s. r. o., a jsou tedy příjemcem dotace. Celkové 
výdaje na projekt dosáhly bez DPH bezmála 9 milionů korun a v rámci 
operačního programu Životní prostředí byla získána dotace ve výši téměř 
90 %. Důležitou součástí celého systému bylo i vybudování překladiště 
bioodpadu v areálu Technických služeb (dříve Agados), které fi nancovalo 
v plné výši ze svých zdrojů město Velké Meziříčí. Částka na vybudování 
překladiště se pohybovala okolo 6 milionů korun bez DPH.

Harmonogram projektu
Projekt byl předložen v květnu 2010 a na podzim začala jeho realizace. 

V první polovině 2011 byly dodány kontejnery na bioodpad, oba svozové 
vozy i manipulátor a štěpkovač. V květnu 2011 byly ukončeny také staveb-
ní práce na překladišti v areálu technických služeb. Během června 2011 
začne rozmísťování nádob na stanoviště ve městě i v obcích zapojených 
do projektu a proběhnou schvalovací procesy týkající se zahájení provozu 
překladiště. Ihned po dokončení těchto prací již budou moci občané ve 
Velkém Meziříčí i v okolí využívat systém tak, jak byl nastaven.

Rozmístění nádob na bioodpad
Občané Velkého Meziříčí najdou hnědé plastové kontejnery na bio-

odpad na běžných stanovištích pro sběr tříděných složek komunálního 
odpadu, kam budou kontejnery přidány. Každý kontejner bude polepen 
samolepkou, která bude popisovat, které odpady do kontejneru mohou být 
vhazovány, a které ne. Kontejnery budou sváženy od počátku 1× týdně 
a po čase bude jejich svoz vyhodnocen a případně upraven dle potřeby.

Velkoobjemové kontejnery budou rozmístěny zpočátku ve spolupráci 
s obcemi na místa, kde budou nejvíce potřeba, popř. na místa, která určí 
zástupci jednotlivých obcí. Vyváženy budou ihned po jejich naplnění. Také 
na velkoobjemových kontejnerech budou umístěny informační nálepky.

Občané Velkého Meziříčí a zapojených obcí dostanou informační 
materiály o systému nakládání s bioodpady do svých schránek během 
příštích týdnů. Všechny důležité informace se tedy dozvíte tam.

Bc. Zdislava Oplatková, MěÚ

Obrázky nálepek, které budou umístěné 
na nádobách a kde je uvedeno přesně, 
které odpady mohou být do nádob od-
hazovány, a které ne.

Dotace na projekt sběru a svozu bioodpadu ve Velkém Meziříčí

náročné zkoušce neuspělo pouze 
8,3 % maturujících žáků. Je třeba 
zdůraznit 100 % úspěšnost při 
obávané zkoušce z matematiky. 
Hotelová škola Světlá a OA opět 
dokázala, že kvalitní přípravou 
a individuálním přístupem k žá-
kům obstojí i v současné velké 
konkurenci středních odborných 

škol. Všem úspěšným maturantům 
srdečně gratulujeme.

Mgr. Marie Paľovová, 
statutární zástupce školy

91,7 %
úspěšnost žáků HŠ Světlá 

a OA u státní maturity

2. na úrovni vzdělávání se žáci učí: vyrábět výrobky z recyklovaného 
materiálu (výtvarná výchova, pracovní činnosti); vyrobit mýdlo 
formou pokusu v hodinách chemie, přičemž cílem je dokázat, že olej 
znečišťující vodu by se měl odevzdat do sběrného dvora, neboť jej lze 
recyklovat; v rámci školních exkurzí navštívit chráněné oblasti, ale také 
skládky komunálního odpadu a čistírny odpadních vod.
O úspěších při plnění těchto základních cílů projektu se navzájem 

informujeme s našimi partnery na společných schůzkách. První setkání 
se uskutečnilo na podzim 2010 v Turecku, druhá schůzka proběhla na 
ZŠ Měřín od 23. do 27. května 2011. Pro naše hosty byl připraven pestrý 
program. Kromě prohlídky základní i mateřské školy to byl výlet do 
Velkého Meziříčí, Telče a nemohla chybět ani návštěva Prahy. Všichni 
zahraniční hosté obdivovali vybavenost obou měřínských školských 
zařízení, a dokonce si vyžádali několik pomůcek, které běžně užívají 
učitelé I. stupně pro zpestření a zkvalitnění výuky.

Hlavním účelem schůzky ovšem byla práce na pokračování společného 
projektu. Zde jsme hodnotili, jaké akce která škola uskutečnila, a rovněž 
jsme navzájem srovnávali i vztah společnosti k ekologii v jednotlivých 
zemích. A je třeba říci, že naše země dopadla ve srovnání s ostatními velmi 
dobře. Například v Turecku dosud nebylo zavedeno třídění domovního 
odpadu do barevných kontejnerů, v Polsku probíhá toto třídění jen ve 
velkých městech a ve Španělsku se mnoho lidí neřídí pravidly pro třídění 
a vyhazuje odpad do nesprávných kontejnerů. Tím dochází ke ztěžování 
procesu recyklace.

Závěrem je třeba zmínit, že význam těchto společných mezinárodních 
projektů je v tom, že se žáci i učitelé poznávají navzájem a mohou tak 
porovnávat svoje životní i pracovní zkušenosti.

Mgr. Alena Vítková
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Radní si prohlédli starou budovu domova důchodců
(Pokračování ze strany 1.)

Strop pod kaplí byl vyztužen a podepřen železnými nosníky, aby nespadl.
Foto: Martina Strnadová

Zbourat, prodat, rekonstruovat nebo 
zakonzervovat?

Proč tedy v minulosti město souhlasilo s převzetím budovy 
domova od kraje, když její stav je neutěšený a jde v podstatě 
o danajský dar? „V té době to mělo logiku. O špatném stavu ne-
věděl ani kraj ani město. Navíc byla stavba ve třicátých letech 
postavená jako sídlo okresního úřadu. Chápu tedy svého před-
chůdce, že sem chtěl radnici přestěhovat,“ vysvětluje R. Necid 
a uvažuje, „Teď aktuálně říkám, že sám nevím, co s tou budovou 
dál. Dá se prodat za korunu, ale to koupí spekulant a máme 
problém.“ Oprava objektu by přitom byla nákladná. Odhady 
na rekonstrukci se pohybují kolem 150–155 milionů korun. 
„Jestli se bude rekonstruovat, předpokládám, že to nebude 
město Velké Meziříčí, protože na to prostě nemáme peníze,“ 
konstatuje starosta. Přitom jde o obrovské prostory – víc jak 4 
tisíce metrů užitné plochy. „Prakticky pro úřad i mnoho dalších 
institucí téměř nevyužitelné,“ podotýká ještě s tím, že třeba jen 
za plyn a elektřinu kraj, coby zřizovatel domova, platil ročně 
2,3 milionu korun. Zakonzervovat objekt a ročně platit stovky 
tisíc korun za to, aby nechátral, také rozhodně není ideálním 
řešením. V případě demolice budovy by tak podle něj město 
získalo alespoň dobrý pozemek s infrastrukturou, který by 
v budoucnu mohlo třeba i výhodně prodat.   Martina Strnadová

Juraj Kaman představil lesk a bídu Asie
Cestovatel, fotograf a publicista Juraj Kaman pochází ze Lhotek u Vel-

kého Meziříčí, odkud vyrážel na většinu svých exotických cest. O těch 
pohovořil také v rámci Evropského fi lozofi ckého festivalu v kinosále 
v sobotu 11. 6. odpoledne. Součástí besedy na téma Život a víra Asie byla 
videoprojekce jeho snímků. V patnácti asijských zemích strávil celkem 
rok života. Na besedě se zaměřil na Indii, Barmu a Jemen. Kromě krásy 
scenérií je ale v těchto zemích vidět také nesmírná bída i žebráci.

Do třicátého června můžete v Jupiter clubu zhlédnout fotografi ckou 
výstavu Juraje Kamana.

Pokud jste se nedostali na přednášku, ani neuvidíte výstavu Ze Lhotek až 
na kraj světa v Jupiter clubu do 30. 6., můžete se s jeho tvorbou seznámit 
prostřednictvím autorových osobních internetových stránek na adrese 
www.kaman.cz.                                                                        Iva Horká
► Juraj Kaman získal za svoje fotografické snímky řadu oceně-
ní. Velkomeziříčští se mohli s jeho fotkami seznámit na filozofic-
kém festivalu či ve výstavní síni Jupiter clubu.   Foto: Iva Horká

Filozofi cký přednáškový blok na téma Věda a víra – jiné světy proběhl 
v pátek 10. 6. v Jupiter clubu. Se svými názory do diskuze, kterou mode-
roval Martin Burgr, přispěli (zleva) Tomáš Hříbek (Věda a náboženství 
v konfl iktu), Otakar Antoň Funda (Věda a víra, dvě odlišné sféry), Petr 
Dvořák (Historické pokusy o syntézu rozumového vědění a víry) a Ondřej 
Štěch (Věda a víra – jiné světy).                       Foto: Martina Strnadová

Koncert cembalistky Zuzany Lapčíkové a jejího kvintetu proběhl v neděli 
12. 6. večer v koncertním sále Jupiter clubu v rámci 16. ročníku Mezinárod-
ního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae a současně uzavřel 
Evropský festival fi lozofi e ve Velkém Meziříčí.    Foto: Martina Strnadová

Miloš Štedroň přednášel o opeře a oratoriu, coby dvou nových formách 
vzniklých v době konfl iktu katolicismu, kdy se lámala zbožnost, vztah 
k Bohu. Svá slova podložil ukázkou jedné z nejranějších oper vůbec – L’Or-
feo – italského skladatele Claudia Monteverdiho.    Foto: Martina Strnadová

Středeční (8. 6.) program přednášek EFF se přesunul na gymnázium, kde 
vystoupil Radek Kalousek a poté probíhal studentský panel moderovaný 
Markem Pichou. V živé diskuzi se vedle studentů fi lozofi cké fakulty MU 
neztratili ani zdejší gymnazisté.                       Foto: Martina Strnadová

Evropský festival fi lozofi e
Vážení čtenáři,
s odstupem týdne jsme o stručnou rekapitu-

laci 5. ročníku Evropského festivalu fi lozofi e 
požádali ředitele Milana Dufka.

Jak hodnotíte průběh festivalu ve srovná-
ní s předchozími ročníky?

 Letošní ročník považuji za velmi zdařilý. 
Potvrdila se správnost naší volby rozšíření 
festivalu ze tří dnů na osm. Myslím si, že 
i začátky jednotlivých přednášek či doprovod-
ného programu po 17. hodině umožnily účast 
širokému spektru návštěvníků. Téma letošního 

festivalu nabídlo mnoho zajímavých podnětů k diskuzi a také se nám 
podařil výběr přednášejících.

Jakou měl festival návštěvnost?
Festival navštívilo cca 3 800 návštěvníků, což představovalo proti 

minulému roku nárůst o 800 až 1000 osob. Výrazně vyšší bylo zastoupení 
mladé generace a zaznamenali jsme daleko více příchozích z Vysočiny, 
především z Jihlavy, Třebíče, Žďáru, ale i dalších obcí a měst. Nejvyšší 
návštěvnost měla vystoupení Tomáše Sedláčka, Václava Bělohradské-
ho, Marka Váchy. Z doprovodného programu slavil úspěch z hlediska 
návštěvnosti Muzikál pod hvězdami a Přicházení v podání divadelního 
uskupení A.I.D.S. při JC.

Jak hodnotí svou účast na festivalu přednášející osobnosti?
Celá řada osobností, která se představila meziříčskému publiku v prů-

běhu pětiletého trvání festivalu, byla vždy mile překvapena organizačním 
zajištěním, vyspělým publikem, ale především tím, že tak malé město na-
bízí zcela ojedinělou událost, jíž bezpochyby festival fi lozofi e je. Dovolte 
mi tento stav dokumentovat několika výroky některých z nich. Ředitel FÚ 
AV Pavel Baran: „Není mnoho měst v Evropě, která se mohou prezentovat 
takovouto akcí“. Václav Bělohradský při svém příchodu do kinosálu: 
„Není ten sál pro těch 60 lidí, co na mně přijdou, příliš velký?“ Otakar 
Antoň Funda: „Myslel jsem si, že na přednášku dovezete dva autobusy 
učitelů a koukám, tady jsou úplně normální lidi“.

Pro mne, jako organizátora je důležité, že všichni, kteří přislíbili 
účast, bez jediné omluvy přijeli. Jednat s přednášejícími začínám již 
v průběhu října. Většina těchto lidí je enormně vytížena, přednáší na 
našich i zahraničních univerzitách, účastní se celé řady konferencí, proto 
je třeba s nimi udržovat neustálý kontakt až vlastně do jejich příjezdu na 
festival. Cením si, že jsme mohli přivítat celou řadu zvučných a uzná-
vaných jmen: Václava Bělohradského (žije trvale v Itálii), A. O. Fundu, 
J. Šmajse, J. Peregrina, M. Štědroně, Josefa Kroba, Tomáše Sedláčka, 
Marka Orku Váchu, Michala Viewegha a řadu dalších. Ne vše se také 
povedlo. Vedl jsem jednání o účasti např. s Jiřím Grygarem, Dominikem 
Dukou, Tomášem Halíkem, Václavem Cílkem, Erazimem Kohákem. Jejich 
vystoupení ve Velkém Meziříčí zabránilo pracovní zaneprázdnění nebo 
povinnosti v zahraničí. Oslovil jsem i Václava Havla, který se omluvil 
ze zdravotních důvodů.

Jaká bude další budoucnost festivalu?
Samozřejmě jsme připraveni v načaté tradici pokračovat. Jsem přesvěd-

čen, že představitelé města festival fi nančně podpoří i v dalších letech. 
Již nyní přemýšlím o tématu příštího ročníku. V hlavě mám zatím dvě 
témata: „Morálka a etika“, „Umění a technika“. V roce 2012 bychom 
rádi pokračovali v navázané spolupráci s německým Hannoverem, který 
chystá svůj třetí ročník obdobného festivalu. Od června vedu také jednání 
v rámci mezinárodního projektu partnerství o možnosti zařadit v roce 
2013 do programu festivalu problematiku venkova. Nabízí se tak zajímavé 
téma s celou řadou otázek z oblasti přírody, ekologie, sociologie. Zájem 
vystoupit ve Velkém Meziříčí projevili Irové, Finové i Němci.

V nejbližších dnech však musíme nejprve uzavřít letošní festival 
účetně a dokumentačně. Je třeba také zkvalitnit festivalový web, kde 
bychom chtěli umístit např. knihu návštěv, aby naši návštěvníci měli 
možnost reagovat na festivalové dění, sdělit svoje postřehy, názory, 
doporučení. Rádi bychom co nejdříve vydali v elektronické podobě 
nejzajímavější přednášky letošního festivalu.                                      -red-

Ve dnech 5. až 12. června se 
v našem městě konal už pátý ročník 
Evropského fi lozofi ckého festivalu. 
Záležitost, která nemá v rámci 
celé České republiky obdoby a do 
které se nepouští ani velká města. 
Předložit posluchačům taková esa, 
jako je jeden z nejvýznamnějších 
současných fi lozofů profesor Václav 
Bělohradský, nebo významný mak-
roekonom nové generace Tomáš 
Sedláček, či profesor Univerzity 
Karlovy Otakar Antoň Funda, spi-
sovatel Michal Viewegh a mnoho 
dalších, to zaslouží uznání. V tomto 
případě patří řediteli Jupiter clu-
bu Mgr. Milanu Dufkovi a jeho 
pracovnímu týmu. A také městu 
a všem, kteří tuto jedinečnou akci 
podpořili finančně. Nikdy a ni-
kde jsem ještě neviděl přeplněný 
sál kina na přednášce fi lozofa či 
ekonoma. Až u nás ve Velkém Me-
ziříčí při vystoupeních zmíněných 
Bělohradského či Sedláčka. Nikdy 
jsem ještě neviděl tak pestrý průřez 
posluchačů – generačně, vzděla-
nostně a profesně. Jen se mně zdá, 
že v jejich řadách mohlo být více 
učitelů. Pak možná by žáci osmých 
a devátých tříd na besedě s panem 
starostou odpovídali trochu jinak 
na otázku, kam že půjdou po zá-
kladní škole studovat. Respektive, 

Příští rok si vezmu dovolenou
že nepůjdou do škol u nás ve městě.

Hlavním letošním tématem fi -
lozofi ckého festivalu byla debata 
o pojmech „věda a víra“. Ať jsme 
nebo nejsme věřící, jsou to v dneš-
ním konzumním světě témata 
výsostně aktuální a potřebná. Mám 
názor, že životní hodnoty nemohou 
vycházet z majetku a peněz, nýbrž 
že na počátku musí být hodnoty 
duchovní, z nichž se odvíjí naše 
morálka a naše konání. A právě ty 
v této době tak chybí, a proto naše 
současná společnost vypadá jak 
vypadá. Velmi si vážím toho, že 
při této parádní duchovní akci bylo 
vzpomenuto v kontextu s fi lozofi í 
a historií jméno našeho velkého 
rodáka Boba Mikuláška. A sice ve 
studentském panelu „Jak to vidíš 
ty?“, kde byla oceněna cenou Bohu-
slava Mikuláška nejlepší studentská 
práce na téma „Věda a víra“. I to je 
třeba ocenit. 

Závěrem chci poznamenat, že 
mohu jen litovat, že jsem nemohl při 
svém velkém pracovním vytížení 
absolvovat na letošním festivalu 
všechny přednášky, které mne za-
jímaly. Proto jsem si předsevzal, 
že příští rok si vezmu na tuto akci 
dovolenou. Takže Milane Dufku – 
bylo to výborné a díky!

Ing. Jan Veleba



■ Prodám pozemky č. 2359 
– 224 m2 – stavební parcela, 
č. 2360 – 148 m2  – zahrada, 
velmi blízko centra Velkého 
Meziř íčí. Nabídky na tel.: 
723 565 274.

■ Prodáváme ve Vel. Meziříčí 
rodinné domy na ul. Novosady a ul. 
Vrchovecká, garáž na ul. Záviško-
va, rodinné domy v Oslavici, Krás-
něvsi, Jabloňově. Reality Vysočina. 
Tel: 777 636 157.
■ Prodám nový mezonetový 
byt (92,3 m2) v lokalitě Hliniště 
ve Velkém Meziříčí. Kuchyňská 
linka v ceně. Cena 2,1 mil. Kč, při 
rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
731 510 813.
■ Prodám rekreační chatu u obce 
Cyrilov po kompletní rekonstrukci, 
tel.: 737 657 694.

■ Prodám nadstandardně vy-
bavený byt 4+kk, 98 m2, v osob-
ním vlastnictví na ulici U Svět-
lé. Prodej včetně vybavení. Tel.: 
777 025 847.

■ Prodám řadový RD 4+1 v Bob-
rové, s garáží, koupelna, ústřed-
ní topení. 1,499 mil. Kč. Tel.: 
777 587 965.
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nejen zahradní nábytek

Vrcholí sezona prodeje zahradního nábytku.
Přijďte si vybrat, čeká vás více jak 300 m2 kryté 
prodejní plochy s nejširší nabídkou v regionu.

Provozní doba v podnikové prodejně
pracovní dny 7–17 hodin

soboty 8–12 hodin

Nepřehlédněte:
Ke každému nákupu dřevěného zahradního 

nábytku dostanete dárek.

INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Tel.: 566 523 414 • www.ingeld.cz

STOP fi nančním problémům 
a exekucím!
Pracuji pro 1. věřitele.

Tel.: 733 224 414, 732 547 490

● Kurzy prázdninové výuky budou zaměřeny pro začátečníky 
a pro zájemce o konverzační hodiny, kde si osvojí základní 
zdvořilostní fráze a témata.

● Studijní materiály zdarma! V jednom kurzu max. 6 účastníků!
● Více informací vč. rozpisů výuky zašlu na vyžádání.
● Příjem přihlášek vč. platby do 24. června 2011.

Kontakt: ECO Velké Meziříčí – p. Procházková, tel.: 602 325 108.
e-mail: eco-prochazkova@seznam.cz

Angličtina, němčina, italština s českými lektory
Angličtina s britským lektorem

na www.hubnete.cz/mikes.

Prodám
■ Pálenou střešní tašku – starou 
červenou. Cena dohodou. Tel.: 
606 387 899.
■ Sklenice zavařovací šroubo-
vací i s víčkem. 8 Kč/ks. Dále 
prodám malé stromky ořešáku, 
cena dohodou. Tel.: 731 572 709, 
739 250 021.
■ Lesní med tmavý ve skleni-
cích. 1 kg/75 Kč, 5 kg/360 Kč. 
Vě tší množství dovezu. Tel.: 
777 882 467.
■ Dveře 80 cm pravé, barva olše. 
Cena 400 Kč. Tel.: 732 376 342, 
e-mail: petrm306@seznam.cz.
■ Starší ložnici z pozůstalosti, ve 
velmi dobrém stavu, levně. Volejte 
po 18. hodině na tel.: 731 829 953.
■ Nádherná štěňátka jorkšíra, 
očkovaná, odčervená, bez PP, 
čistokrevná, vychovaná v bytě 
s dítětem. Ve Velkém Meziříčí, za 
rozumnou cenu, k odběru ihned. 
Tel.: 733 654 884.
■ Felicii 1,9 GLX, r. v. 1996, 
v dobrém stavu. Nové zimní pneu. 
Eko daň zaplacena. Cena dohodou. 
Tel.: 739 228 752.
■ Čalouněnou postýlku s komo-
dou, která slouží i jako přebalovací 
pult. Cena 3.400 Kč. Při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 739 448 755.
■ Vjezdová vrata do dvora, dvou-
křídlová š. 4 m, v. 1,8 m, branka 
1 m. Tel.: 606 157 522.
■ Jawu 21 Pionýr, r. v. 1971, 
modrou, STK do r. 2015, dobrý stav, 
cena dohodou. Tel.: 737 466 628.
■ Dvoukolovou káru masivní 
konstrukce, hodící se za traktor 
i za osobní auto bez SPZ. Dále 
nosníky ocelové, pozinkované 
4,3 m, š 35 cm. Tel.: 723 402 098 
po 19 hodině.
■ Sloupovou vrtačku zámečnické 
výroby. Pět rychlostí otáček, kužel 
Morse 3. Cena 8.000 Kč. Tel.: 
737 847 595.
■ Hoblovku š. 20 cm. Volejte po 
19. hodině na tel.: 732 901 199.

■ Kozu po kůzlatech a březové 
fošny. Tel.: 604 438 841.
■ Ford Ka 1,3 44 kW, r. v. 97, po 
STK, černá metalíza, nové pneu, el. 
okna, rádio s CD, sada zimních pneu. 
Velmi nízká spotřeba. Cena 33.000 
Kč, možná dohoda. Tel.: 777 948 887.
■ Disky kol na Fiata, 13 a 14 
palců, disky na Ford 14 palců, na 
Mondeo a Escord, disky na Škodu 
Felicia a pneu letní 165/70-13, 
155/70-13. Tel.: 608 034 567.
■ Škodu Felicii 1,3 nově po STK na 
dva roky, nové brzdy, čepy, výfuk, bez 
koroze, vystříkané dutiny a spodek. 
Cena 20.000 Kč. Tel.: 775 054 444.
■ Med. Smíšený, ne řepkový, cena 
80 Kč. Tel.: 603 321 271.
■ Dveře vchodové plastové bílé 
a hnědé a různá okna. Dále zahrad-
ní domek, bránu, branku a pletivo. 
Vše nové z neuskutečněné stavby. 
Přivezu. Tel.: 777 106 709.
■ VAZ 2106, r. v. 1978, nové brzdo-
vé potrubí, čepy řízení, karburátor. 
Tažné zařízení, střešní okno. Najeto 
27000 km. STK do 9/2012. Cena 
dohodou. Tel.: 731 670 262.
■ Loňské seno, malé balíky 10–
15 kg/ks za 35 Kč/ks. Balíky jsou 
v Měříně, cca 100 ks. Tel.: 606 712 
174.
■ Dvě ovce Suffl ok po prvním vrhu. 
Tel.: 608 273 918, 605 257 973.
■ Plně funkční šuplíkový mra-
zák Zanussi ZV 180 R, zakoupen 
3/2001, rok je nevyužíván. Rozmě-
ry š+v+hloubka 124+55+60, spotře-
ba 0,75, energetická třída B. Cena 
3.000 Kč. V případě zájmu volejte 
tel.: 603 179 020 (Blízkov).
■ Automatickou pračku zn. Cro-
sley. Zachovalá. Tel.: 739 239 134.
Koupím
■ Želvu suchozemskou. Tel.: 
777 145 277.
■ Kompresor Orlík, lit. vrtačku 
a kovadlinu. Tel.: 733 502 674.
Nemovitosti
■ Prodám garáž na ul. Bezru-
čova, montážní jáma, nová ipa, 
elektřina 380/220 V. Cena 135 
tis. Kč. Tel.: 732 376 342, e-mail: 
petrm306@seznam.cz.

Okamžitě koupíme za hotové 
váš dům, chalupu, byt!
Do 48 hodin vyplatíme i exekuce, 
hypotéku a další vaše dluhy.
Volejte zdarma 800 100 576.

Dostali jste se do fi nanční tísně?
Vykoupíme vaši nemovitost, vy-
platíme vaše exekuce popř. jiné 
pohledávky. Peníze i do 24 hodin, 
platíme hotově. Tel.: 737 657 694.

Provedeme
– stavební práce:

zdění, betony atd.
– bourací práce

vč. likvidace odpadů
– vyklizení objektů a domů
– prodej a rozvoz písků 

a štěrků
Tel.: 731 651 034.

Lesy a rybářství
Velké Meziříčí, s. r. o.,

manipulačně-expediční sklad 
ul. Třebíčská (za starým nádražím)

PRODEJ
MULČOVACÍ KŮRY

Cena 600 Kč/prm (vč. DPH). 
Tel.: 566 522 642, 737 860 746.

VELKOMEZIŘÍČSKO
®

Firmám a organizacím nabízíme:
1. Plošnou inzerci při opakování se slevami od 10 do 30 %
2. Bonusy k této inzerci: 

– ZDARMA PR článek
– ZDARMA umístění inzerátu na našem webu
Slevy při opakování inzerce: 3 až 5 opakování – 10 %, 6 až 11 opakování – 20 %, 12 a více 
opakování – 30 %.

3. Celostránkovou prezentaci (texty s fotkami) za výhodnou 
cenu
Lze ji využít při různých oslavách a výročích firem a organizací, při představování nového 
sortimentu a produktů, při rozšíření služeb či činnosti nebo při otevírání nových prostor. 

Týdeník Velkomeziříčsko s nákladem cca 3 100 ks je distribuován do regionu Velkomeziříčsko, 
Bítešsko, Měřínsko, Křižanovsko a Tasovsko s počtem obyvatel asi 40 tisíc. Jde zhruba o osmdesát 
prodejních míst v tomto regionu. Noviny jsou také zasílány předplatitelům po celé České republice 
včetně moha knihoven a dalších institucí. Náklad týdeníku ověřila auditorská firma ABC Praha.

Více informací získáte na redakčním telefonu: 566 782 009 (007), 739 100 979 nebo v redakci 
Velkomeziříčska – v budově Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí – či na webových stránkách 
www.velkomeziricsko.cz.

Restaurant Na Obecníku vás srdečně zve na

Každý pátek a sobotu vždy od 18 hodin.

Stálá nabídka: 
vepřový steak
+ 1 pivo ZDARMA
kuřecí steak
+ 1 pivo ZDARMA
pečené koleno
+ 1 pivo ZDARMA

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem zákazní-
kům, že prodejna s dětským 
zbožím CHARLIE, KOMEN-
SKÉHO 4/8, Velké Meziříčí 

bude v červenci
v rekonstrukci.

Opět se na vás těšíme v srpnu.

Nepůjde el. proud
Budou vypnuty tyto oblasti: 
► 22. 6. od 7.30 do 15 hodin obec Dolní Radslavice (až po dálniční 

most)
► 23. 6. od 7.30 do 15 hodin oblast sídliště Hliniště – ulice U Statku 

od č. p. 1272 
► 27. 6. od 7.30 do 16.30 hodin obec Svařenov a část Hrbova po 

č. p. 43
► 29. 6. od 7.30 do 15 hodin oblast Mostiště – přehrada, Povodí, část 

města Velké Meziříčí napájená z trafostanice s energetickým ná-
zvem „Loupežník“, FVE Vakuum, obec Mostiště – trafostanice: 
Mostiště družstvo (č. 200485), Mostiště Mero (č. 201253), obec 
Vídeň – trafostanice Vídeň družstvo (č. 201077), Vídeň vodojem 
(č. 201083).                                                                             E.ON

Zubní 
pohotovost
Sobota 25. 6. MUDr. Mila-
da Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 
566  688 231. Neděle 26. 6. 
MUDr. Tomáš Konečný, Žďár-
ská 73, Nové Město na Moravě, 
tel.: 533 618 060. Před vyhledá-
ním stomatologické pohotovos-
ti je nutné telefonicky ověřit, 
zda nebyly služby prohozeny. 

Zdroj: http://www.nnm.cz

Potřebujete nový spotřebič???
Navštivte ELEKTRO KOSOUROVI 
– poradíme vám s výběrem výrobku  
Prodej, montáž a servis
elektrospotřebičů.

Nábřežní 27
594 01 Velké Meziříčí
prodej: 737 716 527
opravy: 602 753 049

Pronájem
■ Pronajmu byt 3+1, ul. Mírová. 
Tel.: 608 882 252.
■ Pronajmu byt 3+kk a 2+kk od 
1. 7. 2011 na ul. Hornoměstská. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu byt 3+1 ve Velkém 
Meziříčí, nájem 5.500 Kč + spotře-
ba, nezařízený, nová kuchyň, volný 
ihned. Volejte po 15. hodině na tel.: 
602 837 411.
■ Nabízím levně k pronájmu 
dvoupodlažní, dřevěnou a čás-
tečně podsklepenou rekreační 
chatu pro 4–6 osob. Chata se 
nachází v lokalitě Amerika u Vel-
kého Meziříčí a samostatně stojí 
na vlastním zalesněném pozemku 
4500 m2. Objekt je vhodný k letní 
rekreaci. Bližší informace na tel.: 
739 061 486.
■ Pronajmu byt 2+1 zděný v klid-
né lokalitě. Vše na dohodě. Telefon 
v redakci.
■ Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu byt 3+1 na  ul. Gen. Jaroše, 
částečně zařízený, od 1.8.2011. Tel.: 
774 495 876
Různé

O letních prázdninách doučím 
NJ. Tel.: 606 479 785.

■ Hledám práci – přivýdělek. 
Úklid, hlídání dětí, cokoliv. Prosím, 
ozvěte se. Tel.: 723 079 923.
■ Zdarma nechám na navážku 
vlastního pozemku uložit kamení 
a hlínu např. z výkopu atd. Tel.: 
731 447 196.
Daruji
■ Starší nábytek ve velmi dobrém 
stavu za odvoz. Tel.: 724 593 699.
Seznámení
■ Hledám ženu do 50 let, k ob-
časným schůzkám, nejlépe s autem. 
SMS na tel.: 775 948 185.
■ Už nechci být sama. Zatím 
občasné schůzky a pak se uvi-
dí. VM a okolí. SMS na tel.: 
777 658 059.

Nábytek
Od 25. 6. 2011 proběhne
v Nábytku Neko
Velké Meziříčí

Nábytek
d 25. 6. 2011 proběhne
Nábytku Neko
lké Meziříčí výprodej

vystavených kuchyňských linek

s 50 % slevou.
Sestavy

je možno zhlédnout
na našich stránkách
www.neko-vm.cz.

Informace na tel.: 608 144 567.
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Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze 
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gra mu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Poděkování

Vzpomínka

KINO JUPITER – ČERVEN 2011DIVADELNÍ SEZONA PODZIM 2011

Letovisko Rimini, hotel Trinidad, termín 26. 8. – 2. 9. 2011. Návštěva 
San Marina a Benátek. Vhodné pro všechny, nejen pro dříve narozené 
a invalidy. Plná penze All inclusive. Cena 6.000 Kč. Přihlášky, bližší 
info na tel.: 777 606 471, Čestmír Čermák st., Uhřínov 2 (pořádá Klub 
Parkinson – jsou ještě volná místa). 

Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi
pobočka Velké Meziříčí, Ostrůvek 2
tel.: 777 183 388, www.zdar.charita.cz 
e-mail: kopretina.velmez@charita.cz, 
pořádá

program v indiánském duchu
pro děti od 6 do 10 let ve dnech 8. – 12. 8. 2011, 
po – pá 8 – 16 hodin. 
Tvůrčí a sportovní aktivity (malování na trička, 
korálkování, výroba lapače snů, hry, soutěže, výlet 
po okolí). Cena za tábor/týden je 1.350 Kč na jedno 
dítě. V ceně je zahrnut celodenní pitný režim, oběd, 
svačina, materiál na tvůrčí dílny, pojištění. Informač-
ní schůzka bude ve čtvrtek 30. 6. 2011 v 16 hodin 
v Kopretině. Po domluvě i v jiný den během otevírací 
doby.                                                                                  -zd-

Čtvrtek 15. září 2011 v 19.30 hodin, Divadlo Ungelt

Příběh o lásce a válce. On ostří-
lený lodník, který už prožil na 
své lodi Africká královna kdeco, 
a jediné po čem touží je v klidu 
a závětří si užívat. Ona v závětří 
prožila celý svůj dosavadní život. 
Těžko byste hledali nesouroděj-
ší pár než jsou oni dva… Hrají: 
Linda Rybová, Hynek Čermák.

Hra je monologem starší dámy, kte-
rá prožívá ve věku, kdy se většina 
jejích vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýcha-
vou, dychtivou a stejně intenzivně 
opětovanou lásku k muži ještě o de-
set let staršímu, než je ona sama. 
V dnešní době tvrdého kultu mládí 
a povrchní, fyzické krásy, kdy je 
věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk 
ještě žije a možná vás překvapí jak! Hraje: Hana Maciuchová.

Listopad, prosinec 2011 v 19.30 hodin, AP PROSPER

Starý mládenec Manuel pravidelně 
chodí ke hrobu své maminky, poví-
dá si s ní a každý týden jí vypráví, 
co nového se mu přihodilo. Sku-
tečnost si lehce přibarvuje, některé 
věci raději zamlčí, jenom aby se 
matce jevil v lepším světle. Když jí 
jednoho dne oznámí, že se konečně 
chystá oženit, očekává ho po návra-
tu domů neuvěřitelné překvapení. 
Jeho matka Fanny po deseti letech vstane z hrobu, aby na situaci osobně 
dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická žena se tak znovu začne plést 
do života svého dospělého syna. Protože maminky jsou tu od toho, aby 
svým dětem pomáhaly ukazovat správnou cestu. Hrají: Václav Vydra, 
Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.

Listopad 2011 v 19.30 hodin, Agentura Jaroslavy Svobodové

Cena permanentky 1.000 Kč a 900 Kč, jednotlivé vstupné 290 Kč. 
Rezervace na tel.: 566 782 004 (001) nebo program. oddělení JC. 
Změna programu vyhrazena!                                                    -zh-

Hořce vtipná hra o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Všechny 
tři postavy o životě především vášnivě diskutují. Pojďme se společně vžít 
do pocitů těch, kteří toho mají víc před sebou než za sebou… Hrají: Linda 
Rybová/Martina Delišová, David Švehlík a Richard Krajčo (za tuto roli 
dostal Cenu Thálie v roce 2004)

Říjen 2011 v 19.30 hodin, Agentura Hanzlíček

Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 27. června uplyne 35 let od 
úmrtí pana
Jana Netolického
z Mostišť.
Dne 1. června jsme vzpomněli jeho 
nedožitých 85 let.

Vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Děkujeme poctivému nálezci, panu
Františku Polovi
z ulice Kolmá, za vrácení ztracené peněženky s fi nanční částkou a do-
klady. Děkuji. 

Jaroš Metoděj

Programové oddělení Jupiter clubu oznamuje, že šesté závěrečné před-
stavení divadelní sezony 2010–2011 Horáckého divadla Jihlava pro sku-
pinu O (platí pouze pro předplatné) se uskuteční ve středu 22. června 
2011 od 19 hodin

Hudba Jerry Herman – Libreto a dialogy Michael Steward. 
Upozornění: Odjezd autobusu od Jupiter clubu v 17.45 hodin. Prosíme, 
přijďte včas!                                                                                  -prog-

Zveme rodiče, kteří hledají pro své dítě s handicapem (školního i staršího 
věku – od 7 do 60 let) náplň všedních dní, a měli by zájem o jeho denní či 
týdenní umístění v Dětském středisku Březejc, 
na

v dětském středisku Březejc v pátek 24. 6. 2011 od 14 hodin.

17. 7. 6tet pod letní oblohou
21.–23. 7. Fajt fest – open air festival
23. 7. Bike skok – bike závody v slopestylu (bike park)
5.–7. 8. Moto pokec na Fajťáku
5. 8. Arboc, Fortix – taneční zábava
6. 8. Bad Victim, Mawataki
26. 8. Šikmá plocha – taneční zábava

Středa 22. v 19.30 hodin
CZECH MADE MAN
S poctivostí leda pojdeš.
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny 
alkoholika ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají nor-
my, konvence, pravidla. Černá komedie ČR. Režie T. Řehořek.V hlavní 
roli Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Milan Šteindler, 
Pedja Bjelac, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Antonín Duchoslav, Jana 
Krausová, Petr Čtvrtníček, Veronika Hong, Tomáš Matonoha. Mládeži 
přístupný od 15 let.
Vstupné: 75, 77 Kč 90 minut
Čtvrtek 23. v 19 hodin
Filmový klub
GOMORA
Zapomeňte na Kmotra! Gomora je nejpravdivější a nejsyro-
vější fi lm o mafi i, jaký byl natočen. Román Gomora, který je 
předlohou fi lmu, vyšel již ve 33 zemích a stal se celosvětovým bestsel-
lerem. Brutálně syrová freska Mattea Garroneho líčí s až neuvěřitelnou 
výstižností, jakými způsoby ovládá neapolská větev mafi e zvaná camorra 
všední život lidí. Je to svět, kde jediným zákonem je násilí, jedinou hod-
notou moc, jediným snem peníze a jediným dorozumívacím prostředkem 
zbraně. V souboji klanů jde o nadvládu nad trhem s narkotiky, nebez-
pečným odpadem, s prostitucí, turistikou, ale i s oděvním průmyslem. 
Na nedávném festivalu v Cannes byl oceněn Velkou cenou – druhým 
nejvyšším oceněním po Zlaté palmě.
Zajímavosti: Autor románu Roberto Saviano žije od vydání románu pod 
policejní ochranou. Mafi ánská větev camorra mu totiž za zveřejnění jejích 
nekalých aktivit neustále vyhrožuje smrtí. Několik herců, kteří ve fi lmu 
ztvárnili členy camorry, jsou podezřelí, že se i ve skutečném životě s mafi -
ány stýkají a provozují nelegální činnost. Giovanni Venosa, který ztvárnil 
šéfa jednoho klanu camorry, byl zatčen při vymáhání výpalného. Krimi 
fi lm Itálie, původní znění, české titulky. Mládeži přístupný od 15 let.
Vstupné: 49, 75 Kč 137 minut
Sobota 25. v 19.30 hodin
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
V komedii plné citů hraje Anne Hathawayová Maggie, svůdnou volno-
myšlenkářku, která se nenechá ničím spoutat, nepoloží ji ani imponující 
osobní výzva. Režie Edward Zwick. V hlavní roli Jake Gyllenhaal, Anne 
Hathawayová, Oliver Platt. Romantická komedie USA, původní znění, 
české titulky, mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 72, 74 Kč, 112 minut
Středa 29. v 19.30 hodin
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po 
svobodě.
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk me-
zinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze 
sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí 
Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají ještě mnohem krutější 
zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání 
se až po 4 000 mílích v Indii. Film Útěk ze Sibiře je založen na pamětech 
Slawomira Rawicza popisujících jeho útěk ze sibiřského gulagu. Spolu 
s tisíci dalšími vězni podstoupil Rawicz krutý tříměsíční transport do 
pracovního tábora na Sibiři. Režie Peter Weir. V hlavní roli Colin Farrell, 
Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan. Drama USA, původní znění, 
české titulky. Mládeži přístupný od 12 let.
Vstupné: 74, 76 Kč 133 minut

Městský psí útulek daruje:

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, Náměstí 17,

nabízí k pronájmům následující prostory:
Salonek

v 1. patře naproti restauraci, kapacita max. 40 osob (vhodný k pořádá-
ní abiturientských srazů, rodinných oslav, slavnostních i smutečních 
hostin, prezentačních a předváděcích akcí apod.).

Učebna velká
2. patro, kapacita max. 30 osob.

Malá učebna
2. patro, kapacita max. 15 osob.
(prostory vhodné k uspořádání školení, přednášek, pracovních po-
rad, seminářů, kurzů apod.) – variabilní uspořádání dle požadavků 
zákazníka.

Koncertní sál
koncertní, přednáškové a konferenční uspořádání – max. kapacita 
120 osob (vhodný k zasedání valných hromad, pořádání konferencí, 
seminářů, oslav, svatebních hostin s možností obsluhy z restaurace, 
realizaci rautů, koncertů apod.), k dispozici bar, koncertní křídlo.

Kinosál
max. kapacita 284 míst, pódium o rozměrech 7×3,5 m
(vhodný k pořádání koncertů, besed, přednášek, konferencí, divadel 
pro děti).

Malá scéna – loutkové divadlo
max. kapacita 100 osob,
(prostory vhodné k přednáškám, seminářům, besedám, netradičním 
divadelním formám apod.).

Velký sál
max. kapacita – konferenční uspořádání 250 míst, společenské s ta-
nečním parketem 380 míst (vhodný pro plesy, přednášky, konference, 
fi remní akce, koncerty, větší rodinné oslavy apod.).

K prostorám nabízíme tyto služby:
catering dle požadavku zákazníka (coffee break, obědy, rauty atd.)
Ozvučení, osvětlení, dataprojekce. Připojení na internet. Akce na 
klíč (kulturní program apod.). Propagace (výlep plakátů, týdeník 
Velkomeziříčsko).

Podrobnější informace: Miloslav Čech, tel. 566 782 005,
pronajem@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz            -prog-

* křížence jezevčíka, 3 roky starý
* foxteriéra, 5 let starý
* fenku křížence, 8 let stará, černé 

barvy
* půlroční štěňátko křížence
* čistokrevnou drsnosrstou fenku 

jezevčíka, 1,5 – 2 roky stará.

Tel.: 723 778 248.

Co zažijete?
– život na divokém západě – divadlo
– country tanec
– soutěže pro malé i velké
– raut a barmanskou show Hotelové školy Světlá VM
– opékání buřtů s indiány v tee-pee
– rýžování zlata
– po celé odpoledne budeme hrát a zpívat v saloonu
Dobové obleky hostů vítány.

Těší se na vás klienti a zaměstnanci DS Březejc.

Děti se s Chaloupkami vypraví do dávných 
dob Kavkazu nebo pod Žižkův prapor

Prázdninové tábory budou na Chaloupkách opět ve znamení výprav 
do historie a tentokrát i za hranice naší vlasti. Děti poznají, jak se žilo 
dříve na dalekém Kavkaze, naučí se pár arménských her, nakouknou pod 
pokličku pro nás exotické kuchyně. Tábora se budou účastnit i armén-
ské děti se svými učiteli. O týden později se vydáme proti proudu času 
a zkusíme si, jak se žilo lidem v době husitské, kdy se sláva naší vlasti 
a hrůza před jejími bojovníky šířily celou Evropou. Podíváme se na život 
v husitských Čechách nejen z pohledu šlechticů a měšťanů, ale zaměříme 
se zejména na radosti i strasti obyčejných lidí, kteří přes řádění různých 
armád museli neustále bojovat o holý život. Děti si vyrobí dobové nástroje 
i ošacení a také ochutnají nějaký typický středověký pokrm. Letní tábory 
pořádá organizace Chaloupky o. p. s. v jižních Čechách u rybníka Nový 
Kanclíř. Od 7. do 14. 8. se zde uskuteční experimentálně-archeologický 
tábor „Kavkazské hry“ a od 14. do 21. 8. historicko-tematický tábor 
„Pod Žižkovým velením“. Pokud vás tábory zaujaly, máte ještě možnost 
své děti přihlásit. Na prvním táboře zbývá pět volných míst, na druhém 
ještě patnáct. Oba turnusy lze spojit. Více informací najdete na stránkách 
www.chaloupky.cz.                                                                                   -sev-
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VÝSTAVY

JUPITER CLUB UVÁDÍ

25. 6. a 8. 7.
Nárameč–Doubí

Koncert houslisty

Muzeum Velké Meziříčí do 30. 6. 2011

25. 6. 2011 v 15 hodin výletiště Lhotky
Setkáním provází Iva Horká a Zdeňka Poláková.

Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
Předprodej: Smíšené zboží Lhotky, Nápoje Homola VM.

Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko.

Předprodej:
Music Data Velké Meziříčí,
H u sq u a r n a ,  B r něn ská 
390/55 Třebíč, Trafika na 
Hliništi, Falco Computer 
Žďár nad Sázavou, Horní 
2233/6.

Mediální partner
týdeník Velkomeziříčsko. 

22. – 23. 7. 2011
Fajtův kopec
Open air festival
Velké Meziříčí
www.fajtfest.com
Stanové městečko. Areál otevřen od 
15 hodin. Prvních 100 piv zdarma. 
BikePark otevřen od středy + sobota 
závody ve Slopestylu.
Mediálním partnerem je týdeník 
Velkomeziřičísko.

Výstava velkoformátových fotografi í z cest Jaroslava Stohla (Kuřim)
Cestovatelská přednáška s promítáním – 26. června v 18 hodin
Irán – cesta tajemnou zemí. Cafe Time, pasáž IMCA, Náměstí 12, 
Velké Meziříčí. 

studenti@gvm.vv
Výtvarné práce studentů vel-
komeziříčského gymnázia s in-
formací o náhledu na současný 
svět.
Městská knihovna Velké Meziříčí, 
červen 2011

Pěvecký sbor Magna Diesis, orchestr a hosté.
Vstupné: 90 Kč, děti a senioři 50 Kč.
Předprodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu, 
koncert se koná ve spolupráci s Jupiter clubem. 
Mediální partner týdeník Velkomeziříčsko. 

Študáci a kantoři
24. 6. 2011
v 19.30 hodin
ve velkém sále
Jupiter clubu.

Režie 
Libuše Mílková.
Dramat ické studio DDM 
ve spolupráci s Jupiter clubem 
Velké Meziříčí.
Vstupné dobrovolné.

Kruh přátel hudby Velké Meziříčí 
2011–2012

Jupiter club, s. r. o., ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart, s. r. o., 
pro vás připravily cyklus šesti koncertů pod záštitou starosty města 
Velkého Meziříčí ing. Radovana Necida. Koncerty se konají za podpory 
kraje Vysočina a Nadace Českého hudebního fondu Praha.

V rámci KPH se představí: 
Jiří Stivín, Souboj klavírních improvizátorů 
(klavíristé Zdeněk Král a Tomáš Ibrmajer), 
Moravské klavírní trio, Romantické kytary 
Karla Fleischlingera, Trombonový recitál, 
Beladona Quartet. 

Ceny předplatné-
ho: zlevněná pře-
nosná abonentka pro 
1 osobu 350 Kč (dítě 
do 15 let, student 
do 26 let), přenosná 
abonentka pro 1 oso-
bu 590 Kč, přenosná 
abonentka pro 2 oso-
by 990 Kč.
Výhody předplatné-
ho: výběr nejlepších 
míst v sále a jejich 
rezervace na všech-
ny koncerty, úspora 
440 Kč př i koupi 
dětské či studentské 
abonentky, úspora 
440 Kč př i koupi 
abonentky pro 1 
osobu, úspora až 
535 Kč na osobu při 
koupi abonentky pro 
2 osoby, zasílání po-
zvánek a informa-
cí k předplatnému 
e-mailem. 
Dárek k abonentce: 
Ke každé zakoupené 
abonentce obdrží-
te jako dárek CD 
s hudbou klavírního improvizátora Zdeňka 

Krále. Slevy: 50 % ze vstupného na jednotlivé koncerty a ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné doprovodné 
osobě (abonentka je nepřenosná).
Předprodej vstupenek a abonentek a bližší info: Jupiter club, 
s. r. o., Náměstí 17, Velké Me-
ziř íčí , programové oddělení, 
tel.: 566 782 004, 566 782 001, 
e-mail: program@jupiterclub.cz, 
www.jupiterclub.cz

Výstava 
fotografií 
cestovate-
le, fotografa 
a publicis-
t y  J u r a j e 
Kamana. 
Výstavní 
síň Jupiter 
clubu, pra-
covní dny 
8–16 hodin 
do 30. 6. 
2011. (více 
na  w w w.
kaman.cz)
Reprofoto: 
Iva Horká

a cembalistky
Jitky Navrátilové
neděle 17. července 2011
ve 20 hodin
kostel sv. Mikuláše
Studenti a důchodci 180 Kč,  v před-
prodeji 220 Kč, na místě 280 Kč.

Koncert

pátek 21. října 2011 
19.30 hodin, velký sál JC. 
Vstupné 350 Kč. 
Rezervované vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpozději 
do 28. 9.
Rezervace a prodej vstupe-
nek na programovém od-
dělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004, 566 782 001.
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Velkomeziříčský závodník
mistrem republiky

Mistrovství České republiky v ori-
entačním běhu na krátké trati se 
konalo o víkendu 11. a 12. června 
2011 v okolí rekreačního střediska 
Nesměř nedaleko Velkého Meziříčí. 
Zúčastnila se ho více než tisícovka 
závodníků všech věkových kate-
gorií z celé republiky včetně všech 
reprezentantů.
Pro vrchol sezony orientačních 
běžců nabídli pořadatelé z třebíč-
ského oddílu orientačního běhu 
těžké terény po obou březích řeky 
Oslavy, plné skalních útvarů, bal-
vanů, členitých lesních porostů, 
nepřehledných údolí a erozních rýh, 
které opravdu důkladně prověřily 
běžecké i mapařské schopnosti 
všech účastníků. Nesměřské stře-
disko poskytlo pro všechny závod-
níky i pořadatele vynikající zázemí. 
Také díky podpoře místních fi rem 
Alpa a RentalPro se z uplynulého 
víkendu stal doslova festival tohoto 
nádherného, moderního sportovní-
ho odvětví.
Mistrem republiky v hlavní mužské 

kategorii se stal turnovský Tomáš 
Dlabaja před Janem Procházkou 
a Janem Šedivým, oběma z TJ Pra-
ga Praha. Z žen byla nejrychlejší 
Bohdana Heczková z Liberce, která 
porazila dvojnásobnou mistryni 
světa a českou reprezentantku Danu 
Brožkovou i třetí v pořadí pardubic-
kou Ivetu Duchovou.
Skvělého úspěchu dosáhl velkome-
ziříčský závodník Jaromír Pospíšil 
(viz foto dole), který v současnosti 
hájí barvy klubu UNITOP Žďár nad 
Sázavou. Jako favorit této věkové 
kategorie nezklamal a bezpečně 
získal titul mistra republiky.
Pro řadu závodníků byla krásná 
krajina v údolí řeky Oslavy velikým 
a příjemným překvapením stejně 
jako přívětivost a malebnost centra 
města. Mistrovství České republiky 
v orientačním běhu se tak stalo 
nejenom významnou sportovní 
událostí, ale také výbornou propa-
gací Velkého Meziříčí i jeho okolí. 
Mediálním partnerem sportovní 
akce byl týdeník Velkomeziříčsko.

Text a foto: Martin Klusáček, 
Oddíl orientačního běhu Třebíč

Přebor České obce sokolské
Starší žákyně

Třetí červnovou sobotu se sjela do 
našeho města družstva mladých 
házenkářek, aby soutěžila o titul 
Přeborník České obce sokolské na 
rok 2011. Pražské ústředí největší 
dobrovolné sportovní organizace 
pověřilo uspořádáním této akce 
Tělocvičnou jednotu Sokol Velké 
Meziříčí. Řada sokolských týmů 
dala přednost po náročné sezoně 
odpočinku, a tak pořadatelé mohli 
umožnit účast mladému domácímu 
B-týmu, který doplnil počet na 
pětici účastníků. Úvodní turnajové 
utkání svedlo proti sobě oba domácí 
celky. V něm po vyrovnaném sou-
boji nakonec zvítězily nejtěsnějším 
poměrem hráčky A-družstva. 
Ve svém druhém souboji A-tým 
vlažným výkonem podlehl hráč-
kám Poruby pětigólovým rozdílem 
a značně si tak vysokou prohrou 
zkomplikoval cestu mezi trojici 
nejlepších. Jako dosud neporažený 
týme se nám postavily hráčky Pís-
ku. Vyrovnaná partie se hrála pouze 
v prvním poločase. Po změně stran 
jsme nedokázali udržet nasazené 
tempo hry, soupeřky si postupně 
vytvořily dostatečný náskok, kte-
rý jim stačil na plný počet bodů. 
Poslední duel našeho A-týmu proti 
hráčkám Kobylis mohl ještě zamo-
tat pořadím na druhém až čtvrtém 
místě. Naše hráčky si vedly po 
většinu hrací doby velmi dobře. 
Škoda, že si v závěru nedokázaly 
lépe poradit s vysunutou obranou 
Pražanek, chybovaly a zbytečně 
inkasovaly z brejků. Nakonec se 
zrodilo „pouze“ třígólové vítězství, 
což v závěrečné minitabulce zname-
nalo pouze bramborovou medaili, 
když ke třetímu místu chyběly dva 
přesné zásahy.
B-družstvo se představilo ve svém 
druhém utkání proti hráčkám 
Písku. Bojovným a sympatickým 

výkonem dokázaly se soupeřkami 
držet krok první poločas. Po změ-
ně se projevila výrazná fyzická 
převaha Jihočešek a v celkovém 
vyjádření z toho byla šestibranková 
prohra. Třetí turnajové vystoupení 
s hráčkami Kobylis bylo vyrov-
nanou a dramatickou partií až do 
závěrečné fáze, v níž se opět pro-
jevila výšková převaha soupeřek. 
Výsledek posledního turnajového 
souboje s týmem Poruby mohl 
ještě „pomoci“ našemu A-týmu 
ke třetímu místu. Heroický výkon 
našich mladých hráček znamenal 
neustálé vedení. Ostravské až v úpl-
ném závěru proměnily většinu šancí 
a po vydřeném vítězství mohly 
slavit bronz.
Titul Přeborníka České obce so-
kolské na rok 2011 nakonec bez 
ztráty „kytičky“ získaly hráčky TJ 
Sokol Písek.

Výsledky:
Sokol VM A – Sokol Písek 16:19, 
– Sokol Kobylisy II 17:14, – Sokol 
Poruba 14:19, – Sokol VM B 15:14, 
Sokol VM B – Sokol Písek 8:14, – 
Sokol Kobylisy II 10:14, – Sokol 
Poruba 13:16

Pořadí:
1. Písek 65:47 8
2. Praha Kobylisy II 54:54 4
3. Ostrava Poruba 57:57 4
4. Velké Meziříčí A 59:63 4
5. Velké Meziříčí B 45:59 0

Hrály:
A: Rosová Terezie – Kratochvílová 
Hana (21), Studená Kateřina (13), 
Zezulová Kristýna (8), Janečková 
Denisa (7), Sedláčková Klára (5), 
Koudelová Eliška (3), Koudelová 
Tereza, Partlová Markéta (2).
B: Hleba Inna – Škrdlová Renata 
(13), Nejedlá Michaela (10), Záviš-
ková Kateřina (7), Fialová Eliška 
(6), Doležalová Romana (5), Uhlí-
řová Eva (4), Bačová Soňa.
Trenéři Záviška Vincenc, Partlová 
Edita, Vidlák Tomáš.
http://www.hazenavm.estranky.cz/

-záv-

I. B třída mužů skupina B
Vrchovina B – Křižanov 2:1
Herálec (ZR) – Měřín 2:2
 1. Štěpánov n. S. 26 18 4 4 75:34 58
 2. Žďár n. S. B 26 16 6 4 61:37 54
 3. Herálec (ZR) 26 14 4 8 66:49 46
 4. Vrchovina B 26 12 6 8 43:42 42
 5. Rozsochy 26 10 5 11 42:35 35
 6. Želetava 26 10 5 11 52:56 35
 7. Měřín 26 8 11 7 46:40 35
 8. Studenec 26 11 1 14 48:54 34
 9. Šebkovice 26 9 3 14 44:56 30
10. Jakubov 26 8 6 12 36:44 30
11. Křižanov 26 8 6 12 35:49 30
12. Mohelno 26 7 6 13 38:53 27
13. Bítovčice 26 7 6 13 44:56 27
14. Borovina-Opatov 26 7 5 14 45:70 26

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Nová Ves B 1:1 (0:0)
Branky: Dvořák Milan – Zdražil 
Martin; Rozhodčí: Dvořák Ondřej, 
Mikyna Jaroslav; ŽK: 3:4; ČK: 1:0
Vír – V. Bíteš B 4:2 (2:2)
Branky: Hovorka Zdeněk 2, Piskač 
Lukáš, Šenkýř David – Rašovský 
Marek, Císař Martin; Rozhodčí: 
Soukup Jiří, Soukupová Věra, Myš-
ka Roman; ŽK: 1:4; ČK: 0:1
Bory – Bystřice B 1:3 (1:0)
Branky: vlastní – Bytovský, König 
František, Lukš Marek; Rozhodčí: 
Čech Mojmír; ŽK: 2:0; ČK: 1:0
Rovečné – Radostín 0:3 (0:1)
Branky: Promberger Jaroslav, Ko-
zel Josef, Kozel Lukáš; Rozhodčí: 
Mareš František, Tomášek Petr
 1. Bystřice B 26 19 2 5 77:27 59
 2. Bory 26 17 3 6 70:37 54
 3. Radostín 26 14 8 4 67:44 50
 4. Rad. Svratka 26 13 7 6 62:45 46
 5. Nedvědice 26 13 4 9 62:51 43
 6. Nová Ves B 26 12 5 9 59:45 41
 7. Bobrová 26 9 7 10 44:46 34
 8. Svratka 26 8 6 12 36:46 30
 9. Rovečné 26 9 3 14 32:56 30
10. V. Bíteš B 26 8 3 15 36:65 27
11. O. Bítýška 26 7 6 13 40:59 27
12. D. Rožínka 26 7 5 14 41:47 26
13. Ujčov 26 6 5 15 42:63 23
14. Vír 26 6 4 16 32:69 22

MSDD
Mladší dorost

FC VM – Pelhřimov 0:3 (0:1)
Rozhodčí: Dobrovolný; bez ž. k.; 
diváci 30. Sestava FC VM: Řeháček 
– Benda, Rosický (55. Pazderka), 
Nápravník, Procházka – Ostrý M., 
Láznička, Bárta, Bradáč – Zsiho-
vics (62. Ostrý Š.), Komínek.
Domácí vstoupili do zápasu velmi 
vlažně a toho hosté využili ve 12. 
min. ke vstřelení gólu. Po dvaceti 
minutách Velkomeziříčští hru vy-
rovnali a vytvořili si i šance. Jenže 
ani ty nejvyloženější Komínek 
a Bradáč nedokázali proměnit. Po 
deseti minutách druhé půle vyrobil 
„hrubku“ Rosický a hosté ji potres-
tali druhým gólem. Po inkasované 
brance domácí zcela rezignovali 
a hosté s přehledem dovedli zápas 
do vítězného konce.               -kol-
Mezinárodní turnaj fotbalových 

přípravek
Velkomeziříčský fotbalový klub 
pořádal tuto sobotu další ročník me-
zinárodního turnaje přípravek. Ten 
byl určen pro mladší i starší příprav-
ky. V obou kategoriích startovalo 
osm týmů, celkem se tedy turnaje 
zúčastnilo šestnáct mužstev. Letos 
jako jediný zahraniční host přijel již 
tradiční účastník turnaje, a to tým 
ŠK SFM Senec.

Konečné pořadí 
starší přípravka: 1. Starý Lísko-
vec; 2. ŠK SFM Senec; 3. HFK 
Třebíč; 4. FC VM B; 5. FŠ Třebíč
6. FC VM A; 7. Sokol Radostín n. 
O.; 8. Sokol Předín
mladší přípravka: 1. ŠK SFM 
Senec;2. Sokol Předín; 3. Sokol 
Radostín n. O.; 4. FŠ Třebíč; 5. FC 
VM B; 6. HFK Třebíč; 7. FC VM 
A; 8. Starý Lískovec

Jednotná přípravka
FC Velké Meziříčí – Nová Ves 
5:3 (0:1)
Branky: 2 Mirek Malata, 2 Nikola 
Bibr, Lukáš Bačák                  -ves-

Mužstvo starých pánů Old boys 
Velké Meziříčí se od 1. do 5. 6. 
opět zúčastnilo hokejového turnaje 
ve francouzském Toulounu společ-
ně s týmy Finska, Paříže, Toulonu, 
Marseille a dalších. Vybojovalo 
stříbrnou medaili, což je vyni-
kající výsledek, protože porazilo 
pozdějšího vítěze, hráče Finska. 

Všichni hráči podali dobrý výkon, 
bojovali velice obětavě a k pr-
venství scházelo skutečně velmi 
málo. Náš brankář Jan Vrba byl 
vyhlášen nejlepším brankářem 
turnaje. To vše dokazuje, že stará 
garda nerezaví a dělá našemu 
městu dobrou reklamu i v dalekém 
zahraničí.

Vlastimil Zachoval 
Foto: Jiří Zelníček

10. ročník cyklistického závodu
Uplynulou sobotu proběhl v Rudě 
již 10. ročník cyklistického závodu 
Zlaté kolo Vysočiny. I přes oblačné 
počasí se do závodu zaregistrovalo 
dohromady 446 závodníků, což je 
rekord v celé historii této akce.
Rekordy padaly i na jednotlivých 
tratích, ať se už šlo o počet startu-
jících na 50, 100 nebo 200 km nebo 
výsledné časy. Pro cyklisty byly 
připraveny jako obvykle tři tratě 
50, 100 a 200 km, které vedly nejen 
po našem kraji, ale zasáhly i do 
Jihomoravského a Pardubického 
kraje. Pro zpestření závod odstar-
tovali na dřevěných drezínách hosté 
Ivan Křivánek a Miroslav Kuda. 
Nejúspěšnější závodníky na 50 km 
dekoroval Josef Augusta, bývalý 
trenér hokejového reprezentačního 
družstva, se kterým dokázal získat 
2 tituly mistra světa. Nejmladšímu 
účastníkovi bylo letos 7 let a nej-
staršímu 68. Závodu se zúčastnil 
i jeden jezdec na koloběžce. Na 
handbiku dokázal trať 50 km zdolat 

i handicapovaný Milan Bartůněk. 
Na nejdelší trasu na 200 km se při-
hlásila třetí žena v historii závodu 
Veronika Míčová. Ta závod dokon-
čila již v dešti v čase 12:15:00 hod. 
a dostalo se jí největšího aplausu 
toho dne.
Závěrem můžeme konstatovat, že 
akci se vyhnula i četnější zranění. 
Závod se mohl v takovém rozsahu 
konat díky přibližně čtyřicítce 
sponzorů, kteří přispěli pořadateli 
Obci Ruda buď fi nanční částkou 
nebo materiálem, který byl použit 
při uspořádání tomboly pro účast-
níky. Poděkování patří tedy jim, ale 
i dobrovolným pořadatelům nejen 
z Rudy, ale i z Pyšele, Kamenné 
a dalších obcí, kterých dohromady 
bylo už přes sto. Výsledky závodu, 
fotogalerie z akce, diskuzní fórum, 
ale i seznam sponzorů letošního 
ročníku můžete najít na webových 
stránkách zlatekolo.webpark.cz.
Mediálním partnerem akce byl 
týdeník Velkomeziříčsko.     

-dvo-

Vodníci existují
V sobotu 4. 6. 2011 se konečně ukázal vodník Pavel Brekeke. Skupina 

dětí a rodičů ho spatřila na vlastní oči u rybníčka pod Fajtovým kopcem. 
Už dlouho se o něm hovořilo, ale nikdo ho nikdy neviděl. Všichni byli 
překvapeni – děti vyjukány, dospělí potěšeni. Vodníci opravdu existují! 
A tenhle, jak řekl dobré lidi nechává být, ale ty zlé stahuje pod vodu. 
Tak pozor na vodníky!                                                   Text a foto: -pál-

Prezence: od 8 do 11 hodin
Spanilá jízda: sobota – odjezd 11.30 hodin (Šeborov-Uhřínov-Otín-Měřín-
Stránecká Zhoř-Velké Meziříčí-Březejc-Ořechov – Křižanov-Martinice-Velké 

Meziříčí-Uhřínov-Šeborov).
Hlavní soutěž o nejhezčí kamion. Vedlejší soutěže: jízda zručnosti, silové 
soutěže, tahání kamionu na laně, koulení pneumatiky, soutěž v páce, ukázka 

odborné manipulace s lesáckou rukou.
Bohatý doprovodný program, občerstvení po celý víkend zajištěno. V sobotu 
večer živá hudba se skupinou Start 02. Ukázky letů ultralehkých letadel, 

vyprošťovací techniky atd.
Chalupa R.: 739 062 922, Dvořák D.: 604 897 679, Uchytil P.: 777 972 919.

Členové kynologického cvičiště AD Astra Dolní Heřmanice opět sr-
dečně zvou všechny pejskaře nebo jen milovníky dlouhých procházek 
na již druhý hromadný vejšlap v tomto roce. Délka tratě je předběžně 
stanovena na 10–15 km dle fyzické zdatnosti pochodníků a vašich 
čtyřnohých šelem. Trasa povede z lokality VM Loupežník–Lavič-

ky–přehrada Mostiště–Vídeň–Martinice–VM.
Sraz na parkovišti u Zámku Velké Meziříčí, 2. 7. 2011 ve 14 hodin.

Srdečně zve AD ASTRA team (www.utulekvm.estranky.cz)

TJ Sokol Hodov pořádá dne 25. 6. 2011 oslavu

30 let od založení oddílu kopané.
Program oslav bude následující: 13.00 zahájení ● 13.30 Sokol 
Hodov – bývalí hráči Hodova – přátelské utkání ● 15.30–16.15 
ocenění zakládajících členů fotbalového oddílu ● 16.30–18.15 FC 
Velké Meziříčí A – Výběr regionu – přátelské utkání ● od 19.00 
taneční zábava v místním KD – hraje skupina N&S band.

Běh do Křibu v Pucově 
slaví čtvrt století

V sobotu 25. 6. 2011 se v Pucově koná již pětadvacátý ročník běžecké-
ho závodu jednotlivců Běh do Křibu. Běžci budou rozděleni do osmi 
kategorií podle věku a pohlaví. Obzvláště napínavé je vždy zápolení 
v kategorii Super, ve které se utkávají běžci nad sto kilogramů. První 
závodník vyběhne do osmdesátimetrového kopce, jehož povrch 
pokrývá převážně tráva a jehličí, přesně dvě hodiny po poledni, 
poslední odstartuje v 16.30. Závodník s absolutně nejrychlejším 
časem vyhraje živého čuníka. Pořádající sbor dobrovolných hasičů 
připravil pro startující bohatou tombolu, pěkné ceny a pro všechny 
vynikající občerstvení.                                                        -JDV-

Foto: archiv OÚ Ruda
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FOTBAL B

FOTBAL A ATLETIKA

140 LET SDH VM

MSD sk. D
FC VM – FK Pelhř imov 0:4 
(0:1)
Střelci: Liška (12., 66.), Průcha 
(60.), Krtek (63.). Rozhodčí: Hájek 
– Beneš, Stehlík, ž. k. 2:2, bez č. 
k. Diváků 280. Sestava FC VM: 
Invald (57. Kruba) – Dufek, Večeřa, 
Hort, J. Krejčí – Bouček, L. Němec, 
Pokorný, Veselý – Beran (Ďurica 
70.), Jaroš (46. Berka). 
Utkání posledního kola jarní části 
předznamenala zpráva z nejsmut-
nějších, navíc zcela neočekávaně. 
Při výkonu pracovních povinností 
tragicky zahynul bývalý vynikající 
fotbalista, hráč Velkého Meziříčí 
a později Velké Bíteše, Petr Mucha. 
Jeho světlou památku uctili všichni 
přítomní minutou ticha. Vzhledem 
k této tragické události z pochopi-
telných důvodů nenastoupili k utká-
ní Z. a P. Muchovi. Omluven byl 
rovněž z osobních důvodů i Netrda 
a trenér Volf tak musel improvizo-
vat. Nicméně to byli domácí, kteří 
už v 1. min. zahrozili Boučkovým 
průnikem. Ten už hluboko v poli 
Pelhřimova skončil v postranním 
autu, následně však Dufek po vhozu 
přesně našel hlavu Jaroše, ten však 
v gólové pozici minul. Hosté našli 
odpověď čtyři minuty nato, když 
se prokombinovali až do výhodné 
střelecké pozice, jenže Invald 
vytáhl parádní zákrok a ránu jako 
z praku vyrazil do bezpečí k boční 
lajně. Hned vzápětí nastartovala 
domácí záloha odvetnou akci pasem 
přes střed hřiště na Jaroše, ten už 
ve vápně vyslal do čisté šance na-
bíhajícího a osamoceného Berana, 
který ji ovšem trestuhodně zmařil. 
Prohospodařit dvě velké šance 
hned v úvodních minutách je příliš 
velký luxus. Že se to nevyplácí, se 
domácí přesvědčili o šest minut 
později, kdy při přechodu do úto-
ku ztratili na půlce míč, a smrtící 
brejk Pelhřimova zakončil Liška 
úvodní brankou. Další podobný 
nájezd krátce potom zlikvidoval 
pozorný Invald. Hosté svou další 
herní iniciativu završili postupně 
třemi rohovými kopy bez vážněj-
šího ohrožení soupeřovy branky 
a taktovku pro druhou část první 
půle převzal Velmez. Pro jeho hrá-
če byl však problém dostat míč do 
vápna hostů, natož pak do střelecké 
pozice. Potvrdily to i dva tr. kopy po 
faulech v blízkosti šestnáctky FKP, 
zahrávané téměř z jednoho místa, 
po nichž sice vznikl pro hosty 
nepříjemný závar, ale žádné za-
končení ze strany domácích. Hned 
po přestávce pokračovali domácí 
v započatém díle a útočnou hrou si 
vynutili tři po sobě jdoucí rohové 
kopy, z nichž ten poslední završil 
stoper Z. Večeřa na první pohled 

nádherným prudkým volejem, 
míč však přece jen branku minul. 
Tím jako by Velmez svůj prach 
vyčerpal a hosté začali opět kou-
sat. V 60. min. se jim podařilo po 
rychlém výpadu do otevřené obrany 
své vedení pojistit Průchou, ovšem 
z jasné ofsajdové pozice, kterou asi-
stent č. 1 přehlédl. Nebyla to první 
nepřesnost ze strany rozhodčích, 
tato však ovlivnila průběh utkání. 
Meziříčští se tímto stavem nedo-
kázali vyrovnat a soupeř pak už jen 
vcelku pohodlně svůj náskok zvy-
šoval. „Zhruba v polovině prvního 
poločasu, za bezbrankového stavu, 
Vlasta Beran ukázal všem přítom-
ným divákům, proč jsme nemohli 
na jaře pomýšlet na bodový zisk, 
když branku nevstřelí Jirka Jaroš. 
V tisíciprocentní šanci, kterou mu 
vypracoval a připravil Jirka, totiž 
ani nezakončil… To Pelhřimov pak 
z jediné vážné akce dokázal skóro-
vat. Ačkoli jsme nastoupili s někte-
rými hráči na nezvyklých postech, 
navíc ke zraněným hráčům přiby-
la absence Miloše Netrdy a Zdeňka 
Muchy, hráli jsme s Pelhřimovem 
v prvním poločase vyrovnanou 
partii. Když jsem musel o poločase 
střídat pro zranění Jirku Jaroše, 
bylo mně jasné, že branku nevstře-
líme. Po inkasovaném druhém gólu 
Pelhřimov ovládl hru a utkání do-
vedl v pohodě do vítězného konce. 
Chtěl jsem se rozloučit s trenérskou 
prací v Meziříčí bodovým ziskem, 
ale dnes jsme na něj neměli. Navíc 
výsledek pro nás nebyl vůbec důle-
žitý, protože smutný sled událostí 
posledních hodin před utkáním 
zapříčinil, že dnes byl fotbal pro 
nás bezvýznamný,“ řekl po zápase 
trenér Milan Volf. Současně tím 
připomněl, že poslední utkání jara 
bylo současně i posledním pro něj 
v roli trenéra Velmezu. Proč k tomu 
došlo a jaké jsou záměry vedení 
klubu pro nastávající období, bylo 
již publikováno jinde. Nezbývá než 
poděkovat Milanovi za jeho přístup 
a úspěšnou práci s mužstvem, ve 
kterém dostali příležitost i mladí 
(Z. Večeřa, M. Bouček, E. Smej-
kal, M. Souček) a popřát mu pevné 
zdraví, hodně elánu a potřebnou 
dávku štěstí v další trenérské práci 
v Brně.                                   -ber-
 1. Rosice 30 16 5 9 62:35 53
 2. Vikt. Otrokovice 30 16 5 9 54:35 53
 3. Pelhřimov 30 15 7 8 60:44 52
 4. Vyškov 30 14 8 8 44:27 50
 5. RSM Hodonín 30 14 7 9 55:37 49
 6. Třebíč 30 11 14 5 44:31 47
 7. Žďár n Sáz. 30 13 7 10 61:48 46
 8. Tasovice 30 11 7 12 51:50 40
 9. Velké Meziříčí 30 10 9 11 38:54 39
10. DOSTA Bystrc 30 10 9 11 38:54 39
11. Vrchovina 30 10 8 12 26:30 38
12. Sparta Brno 30 8 10 12 33:45 34
13. Napajedla 30 7 11 12 43:50 32
14. Uherský Brod 30 7 7 16 28:55 28
15. Blansko 30 7 7 16 31:58 28
16. Konice 30 5 11 14 34:49 26

I. A třída mužů skupina B
FC VM – Sokol Bohdalov 4:1 
(1:1)
Střelci: 26. a 59. Vítek, 86. Be-
ran, 89. Pól – 29. Musil. Sestava 
domácích: Kruba – Netolický, 
Halámek, Střecha, Mucha O. – 
Smejkal (45. Kaminaras), Berka, 
Jedlička, Kafka (70. Pól) – Vítek, 
Beran. Rozhodčí: Stehlík – Straka, 
Vidlák.
Páteční rozlučkový zápas zastihl na 
stadionu U Tržiště Benfi ku v dob-
rém rozmaru. Beran brzy napálil 
tyč a několik minut poté vytáhnul 
bohdalovský brankář Velín koneč-
ky prstů jeho pohotovou střelu po 
prodlouženém autovém vhazo-
vání na rohový kop. Postupně ale 
hosté hru vyrovnali a bojovalo se 
o každý centimetr trávníku. Kafka 
sice svým centrem zasáhl břevno 

branky Bohdalova, ale gólový účet 
utkání zůstával nadále neotevřen. 
Co Bohdalovu chybělo ve fotba-
lovosti, nahrazovali jeho hráči 
fyzickými dispozicemi a patřičným 
nasazením. Naopak domácí půso-
bili místy až příliš bohorovným 
dojmem. Přesto šla ale přeci jen po 
zásluze do vedení velkomeziříčská 
rezerva – Beran rychle rozehrál 
roh, našel hlavu zcela osamoce-
ného Vítka, a ten otevřel svojí 
první jarní brankou skóre zápasu. 
Jenomže o tři minuty později si 
Musil zpracoval nenápadný nákop, 
prošel nebývale snadno v této chvíli 
poněkud statickou domácí obranou 
a přesnou střelou k tyči Krubovy 
svatyně vyrovnal. Benfi ka po sou-
peřově gólu sice herně přidala, ale 
její další střelecký úspěch to už do 
poločasu nepřineslo.
Po přestávce se pokračovalo v po-
dobném duchu, přeci jen to ale byli 

domácí, kdo postupně „utahoval 
šrouby“. Rozehrál se zejména Be-
ran, který častěji a častěji „větral“ 
bohdalovskou obranu – právě on 
se po pohledné křídelní kombinaci 
s agilním Kaf kou individuálně 
prosadil u postranní čáry a před-
ložil Vítkovi v 59. minutě výzvu 
ke druhému gólovému zápisu. 
Hosté museli chtě nechtě vylézt 
z obranné ulity a postupně ote-
vírat hru, a právě to byla voda na 
mlýn velkomeziříčské rezervy, 
která si hru založenou na poctivém 
bránění a rychlých protiútocích 
v letošní sezoně osvojila velmi 
dobře. Bohdalov byl, museje tvořit, 
prakticky bezzubý, přesto si ale 
domácí gólové rozuzlení schovali 
až na samotný závěr, když nejdří-
ve utekl v 86. minutě z půli hřiště 
Beran a jeho samostatná akce dala 
domácím tříbodový klid. Tentýž 
hráč pak vyzval v samém závěru 

výbornou příhrou ke skórování za 
zraněného Kafku vystřídavšího 
Póla. Beranova bodová bilance 1+3 
podtrhuje výborný výkon tohoto 
útočníka v daném zápasu, stejně tak 
jako bilance 2+2 Vítka z posledních 
dvou utkání (jenž po dlouhé době 
obě odehrál na pozici útočníka) 
možná otevírá znovu diskuze o op-
timálním herním postu pro tohoto 
šikovného hráče. To už ale bude 
otázka pro jiné…                   -kre-
 1. Čáslavice-Sádek 26 18 2 6 69:37 56
 2. Hartvíkovice 26 13 7 6 57:43 46
 3. Kouty 26 11 11 4 63:41 44
 4. V. Meziříčí B 26 12 8 6 46:25 44
 5. Třešť 26 12 6 8 51:41 42
 6. Křoví 26 11 5 10 63:63 38
 7. Náměš-Vícenice 26 11 4 11 49:48 37
 8. Rantířov 26 11 2 13 59:57 35
 9. Stonařov 26 9 7 10 34:52 34
10. Bohdalov 26 9 5 12 48:51 32
11. Bedřichov 26 7 8 11 51:66 29
12. Budišov-Nárameč 26 7 6 13 56:76 27
13. Rapotice 26 8 2 16 63:77 26
14. Přibyslavice 26 4 5 17 36:68 17

Trenéři Kamil Krejčí a František 
Komínek opouštějí velkomeziříč-
ské B-mužstvo s pocitem dobře 
vykonané a hotové práce, jež se 
primárně snažila navázat na tre-
néra Jana Dvořáka. Ten vytvořil 
základní koncept úspěšné Benfi ky. 
Děkujeme všem hráčům rezerv-
ního i prvního týmu, kteří v této 
i uplynulých sezonách oblékli dres 
„béčka“, nezapomínaje ani na ty, 
kteří v tomto týmu již v letošní 
sezoně nebyli. Speciální dík patří 
matadorům Marku Ambrožovi, 
Karlovi Kružíkovi a Lukáši Kuče-
rovi, jejichž role byla v minulosti 
neocenitelná. Díky nim mohli 
vyrůst noví lídři mužstva a učitelé 
mladých hráčů jako Ladislav Stře-
cha a Lukáš Halámek, „vykopaly 
se“ nejzdařilejší „produkty“ Benfi -
ky – Jaroslav Dufek, Milan Souček, 
Vlastimil Beran. Na ně mohou 
navázat nové naděje, které rezerva 
vypustila či možná vypustí o patro 
výš v brzké době – Michal Bouček 
a Jakub Vítek. I další hráči odvedli 
v barvách B-týmu v uplynulých 
letech své – Jan Netolický, Josef 
Kafka, Libor Jedlička – kvalita 
těchto hráčů je „átřídní“ takříkajíc 
přinejmenším, a bez nich by tohle 
mužstvo nebylo tam, kde je… Není 
možno jmenovat všechny. V dresu 
Benfi ky nastoupilo letos i v minu-
lých sezonách mnoho poctivých, pro 
tuto chvíli tak trochu bezejmenných 
hráčů, jež třeba (někteří jen proza-
tím) nepřekročili stín tohoto celku, 
odvedli či odvádějí zde ale celých 
sto procent své práce, na rozdíl od 
pár promarněných talentů, kteří 

v kontextu reálných nároků soutěže, 
již možná někteří nepovažují za 
náročnou, nedokázali dlouhodobě 
pracovat, odevzdávat navíc něco 
ze svého ega, zábavy nebo pohodlí 
a vše po pár překážkách vzdali.
Nelze nevyslovit velký dík i celému 
vedení FC Velké Meziříčí, zejména 
pak předsedovi klubu ing. Petrovi 
Ostrému, místopředsedovi Liboru 
Smejkalovi, sekretáři Liboru Deke-
tovi a v neposlední řadě i bývalému 
místopředsedovi ing. Radovanu 
Necidovi. Za vstřícnou spolupráci 
děkujeme všem dnes již bývalým 
trenérům A-mužstva. No a konečně 
děkujeme osobám nám nejdražším, 
našim manželkám Jarce a Katce, 
obě to s námi (nebo spíše bez nás) 
neměly díky fotbalu jednoduché, 
a které si nás teď, jak pevně věříme, 
budou nyní moci patřičně užít. Ved-
le nich patří dík i rodinám a všem 
současným i bývalým přítelkyním 
hráčů, protože i oni potřebují stejně 
jako trenéři klidný přístav, zázemí 
a jejich podporu, ať už doma či 
v hledišti – všechny se tak stávají 
chtě nechtě nedílnou součástí celé-
ho širokého týmu.
Dost bylo díků. Přichází doba, 
doufejme, zaslouženého odpo-
činku. Jak bude dlouhý, to ukáže 
čas. Fotbal je radost, vášeň, droga 
i démon. Jedna z nejglobálnějších 
věcí na světě. Ten žije dál a bude 
tady pořád. Je teď ale na našich 
následovnících, aby „převzali míč“ 
a hráli tuhle soutěž s Benfi kou dál. 
Nechť se jim daří alespoň tak dobře, 
jako se dařilo nám.                         

 Kamil Krejčí

Tento víkend ve Velkém Mezi-
ř íčí bude patř it hasičům, kteř í 
v letošním roce oslavují 140. vý-
ročí založení SDH, u jehož zrodu 
stál třebíčský rodák Titus Krška 
(1842–1900).
Ten založil v roce 1871 ve Velkém 
Meziříčí první hasičský sbor s čes-
kým velením na Moravě.
V sobotu 25. června bude od 
10 hodin otevřena hasičská zbroj-
nice pro veřejnost a výstava historie 
sboru v budově HZ.
V 17 hodin uctí hasiči za přítom-
nosti hejtmana kraje Vysočina 
MUDr. Jiřího Běhounka a dalších 
pozvaných hostů památku svého za-
kladatele položením věnce ke hrobu 
Tita Kršky na starém hřbitově ve 
Velkém Meziříčí. Na slavnostní val-
né hromadě se po osmnácté hodině 
sejdou nejen členové sboru, pozvaní 
hosté, ale také zástupci sponzorů 
a spolupracujících organizací. Po-

zvání přijal hejtman kraje Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek, starosta 
města Velké Meziříčí ing. Radovan 
Necid, člen VV SH ČMS a starosta 
krajského sdružení hasičů Jan Slá-
mečka, ředitel HZS kraje Vysočina 
plk. ing. Drahoslav Ryba a další 
představitelé OSH ČMS ve Žďáře 
nad Sázavou.
V neděli 26. června od 8.30 bude 
na náměstí připravena výstava 
hasičské techniky od historické po 
současnou a od 13.00 slavnostní 
průvod od hasičské zbrojnice na ná-
městí, kde posléze proběhnou ukáz-
ky s touto technikou. Je připravena 
i ukázka spolupráce integrovaného 
záchranného systému – hasičů, po-
licie a zdravotní záchranné služby.
Sbor dobrovolných hasičů tímto zve 
všechny spoluobčany ke zhlédnutí 
výstavy techniky a ukázek s touto 
technikou.

-jág-

Za Petrem Muchou
Když přijde zpráva o skonu známého 
člověka, zavládne v naší duši smutek. 
Když nás opustí mladý muž, je smutek 
o to větší. V pátek 17. června nás za-
stihla tato nečekaná zpráva o tragickém 
úmrtí, při výkonu povolání, pana Petra 
Muchy, který odešel z našich řad ve věku 
43 let.
Petr následoval příkladu svých starších 
bratrů a ve Velkém Meziříčí prošel 
ve fotbalovém klubu všemi věkovými 

kategoriemi. V celku mužů se pak stal dlouholetou oporou. Závěr své 
aktivní kariéry zakončil ve Velké Bíteši. Přestože s aktivní kopanou 
musel na svůj věk velmi brzo skončit, neustále jí žil. A stejně jako 
ve sportu, tak i v životě neznal slovo nemohu. Jeho kamarádská 
a nekonfl iktní povaha jej provázela celý život. Ne nadarmo se říká, 
že člověk nám začne nejvíce chybět, když nás opustí. Vzpomínka 
na upřímného kamaráda však zůstane natrvalo.
Poslední rozloučení s Petrem Muchou se uskuteční v pátek 24. června 
2011 v 11 hodin ve farním kostele ve Velkém Meziříčí a po něm bude 
uložen do rodinného hrobu.
Čest jeho památce.                                     Výbor FC Velké Meziříčí

Mistrovství ČR v mládežnic-
kých kategoriích

V Ostravě proběhl tento víkend at-
letický šampionát v dorosteneckých 
a juniorských kategoriích. Atleti 
předvedli řadu velice kvalitních 
výkonů a několik splněných limitů 
na nadcházející ME juniorů v Tal-
linnu, ME do 21 let v Ostravě a MS 
do 17 let v Lille.
Petru Holánkovi se podařilo obhájit 

2. místo a stříbrnou medaili z loň-
ského šampionátu ve steeplu – běhu 
na 3000 m překážek. Titul junior-
ského mistra ČR mu těsně unikl až 
v závěrečném fi niši.
Ke splnění limitu na ME juniorů ve 
steeplu mu chybí necelých 20 s, což 
není vzhledem k jeho letošní výkon-
nosti nereálné. Příležitost k tomu 
bude mít ještě na dvou závodech 
– o nadcházejícím víkendu na 3. kole 
1. ligy družstev mužů a na M ČR 
dospělých 2.–3. 7. v Brně.      -vill-

Krajský přebor žactva
Tento víkend také proběhly boje 
o tituly krajských přeborníků v ka-
tegorii žactva v Třebíči.
K nejúspěšnějším atletům celého 
přeboru patřili Šimon Pokorný 
a Agáta Uchytilová.
Šimon „vládne“ sprinterským disci-
plínám v kraji naprosto suverénně. 
Vyhrál sprint na 60 m, 150 m a na 
300 m byl druhý.
Agáta směřuje spíše k víceboji – vy-
hrála vrh koulí a obsadila dvakrát 
3. místo v dálce a ve sprintu.
Pěkného výsledku dosáhla i Adéla 
Strnadová – po třech 4. místech 
ve svých disciplínách v kategorii 
mladšího žactva. Navíc běžela 
i 200 m překážek se staršími žáky-
němi a obsadila 2. místo.
Ve středu 22. 6. budou v Olomouci 
zahájeny Hry 5. olympiády dětí 
a mládeže ČR. Do krajského výběru 

jsou nominováni Martina Homolová 
(60 m, 300 m), Šimon Pokorný (60 m, 
300 m), Agáta Uchytilová (800 m, 
dálka) a Hana Kratochvílová (oštěp).
Pokud naši závodníci předvedou 
výkony na hranici svých osobních 
rekordů, mohli by výrazně při-
spět k bodovému zisku a dobrému 
umístění kraje Vysočina na této 
„olympiádě“.

Z výsledků:
Mladší žactvo

Agáta Uchytilová 1. koule 8,42 m
 3. 60 m 8,91 s
 3. dálka 406 cm
Eliška Běhounková 3. 800 m 2:51,81

Starší žactvo
Šimon Pokorný 1. 60 m 7,68 s
 1. 150 m 18,74 s
 2. 300 m 40,29 s
Tomáš Všianský 1. 200 m přek. 32,64 s
Adéla Strnadová 2. 200 m přek. 36,64 s

-vill-

HORSKÁ KOLA prezence 10–11 hodin, trénink 11–12 hodin, 
start 13 hodin, TERÉNNÍ TROJKOLKY prezence 12–14 hodin, 
trénink 14–15 hodin, start 15 hodin.
Startovné 100 Kč
Afterparty s kapelou Sulin (TR)                         www.skivm.cz

Petr Holánek s č. 510 
Foto: archiv Atletika TJ Sokol VM

Druhý ročník závodu

Fajtův duel
v sobotu 25. června 2011
na sjezdovce
Fajtův kopec
Velké Meziříčí

Kamil Krejčí a František Komínek
se loučí s Benfi kou


