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Setkání se starostou 
Setkání občanů se starostou měs-
ta Radovanem Necidem se koná 
6. června v 16 hodin na malé 
scéně Jupiter clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí. Třebíčská 74B (bývalá prodejna Husqvarny)

Velké Meziříčí 594 01, tel: +420 563 035 122
www.ikbike.cz   (více na str. 3)

I K b i ke. c z
– Prodej a servis motocyklů a skútrů
– Akční ceny vybraných skútrů

– Přilby Lazer, Bell

Sportovní 
odpoledne 
s Theodorem Gebre Selassi-
em, odchovancem FC Velké 
Meziříčí a  reprezentantem 
ČR, nyní hráčem německého 
týmu Werder Brémy.
Sobota 8. 6. od 14 hodin na 
Tržišti, Velké Meziříčí.

Více čtěte na straně 12

Svezte se 
RegioSpiderem
Slavnostní představení vlaku  
v barvách Velkého Meziříčí 
a bohatý doprovodný pro-
gram, včetně jízdy drezínou.
Sobota 8. 6. od 14.50 hodin 
na vlakovém nádraží ve Vel-
kém Meziříčí.

Více čtěte na straně  6
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Přítomní si mohli prohlédnout jednu z oceněných zahrad - na Ostrůvku 
ve Velkém Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Ostrůvek dostal plaketu 
za přírodní zahradu

Na celém území města Velké 
Meziříčí je zakázán takzvaný 
podomní prodej. Lidé, kteří se 
s tímto jevem setkají, mají upo-
zornit městskou policii, proto-
že nemůže jít o legální aktivitu. 
Řekl to starosta Necid s tím, že 
podomní prodej zakazuje tržní 
řád, vydaný v roce 2011. 

„Chtěli jsme zamezit nejrůzněj-
ším aktivitám, které naše obyva-
tele obtěžují a  mnohdy hraničí 
s nějakou formou trestné činnos-
ti. Proto pouliční prodej povo-
lujeme výhradně na  městském 
tržišti, tedy na  náměstí. Jakéko-

liv další prodejní aktivity nejsou 
ve  Velkém Meziříčí přípustné,“ 
vysvětlil starosta. 
Jedinou výjimkou jsou prode-
je v  rámci charitativních sbí-
rek, protože ty povoluje zvláštní 
legislativní úprava na  základě 
ohlášení sbírky na  jakémkoliv 
městském úřadě. „Je jasné, že 
prodej drobných předmětů, jehož 
výtěžek má být použit na charita-
tivní účely - a  takováto sbírka 
podléhá státnímu dohledu -, 
má městskou podporu. Naopak 
nabízení zboží pochybné kvality 
na  parkovišti u  supermarketu, 
nebo obtěžování vytipovaných 

seniorů nesmyslnými nabídkami 
přímo doma, je jev, na  který je 
třeba okamžitě upozornit naše 
strážníky,“ řekl starosta s tím, že 
v poslední době zaznamenal ně-
kolik dotazů právě na téma podo-
mního prodeje. „Republikou ten-
to jev hýbe. Buď se v našem městě 
nějaká taková činnost nevyskytla, 
nebo jsou naši lidé na  nelegál-
ní prodejní praktiky více citliví 
kvůli neuvěřitelnému chování 
prodejců–šmejdů k seniorům, já 
jsem je skutečně nezaznamenal. 
Opakuji, že v  našem městě nic 
podobného netrpíme,“ uzavřel R. 
Necid.                                     -ran-

V našem městě vyrůstá nové obchodní centrum 
Panorama. Slibuje neotřelou nabídku i vyhlídku

 Pokračování na straně 3

Připr.: Iva Horká

Nové obchodní centrum Panorama vyrůstá na Třebíčské ulici. 
Stavbu realizuje firma Paramont CZ Velké Meziříčí, jejíž jednatel 
Petr Fejt pro náš týdeník sděluje podrobnosti, které zajímají 
i obyvatele našeho města. Podle jeho slov vzniká centrum s ob-
chody, restaurací a kulturním vyžitím, které v tomto městě chybí. 
První návštěvníky by podle předpokladu mělo přivítat  ještě letos. 

Odkud vzešel impulz pro vznik stavby tohoto typu?
Vnímáme absenci podniků typu restaurace-kavárna s  kulturním 
programem, tancem a živou hudbou zaměřenou na střední generaci.
Jde o  poměrně rozsáhlou stavbu, tedy alespoň na  poměry malého 
města, jako je to naše. Co vás k tomuto kroku vedlo?
Napadlo nás, že v této části města není ani patřičné množství obcho-
dů s oděvy, obuví, dárkovým zbožím apod. Stejně tak, domnívám se, 
chybí místo pro relaxaci mladých lidí.
Co všechno bude možné v budově najít?
Stavba má pět podlaží. V prvním bude prodejna o rozsahu 550 m². 
Druhé podlaží nabídne multifunkční diskotéku, ve  třetím podla-
ží pak zákazníci najdou sedm butiků s  atriem a  dětským koutkem, 
ve čtvrtém bude restaurace, kavárna s tanečním parketem a v pátém 

podlaží jsou naplánovány pokoje hotelového typu a  také částečně 
krytá terasa.
Čili došlo ke změně… Proč bylo tedy stavební povolení původně vy-
staveno pro provoz mateřské firmy Paramont? 
Vzhledem ke  stávajícímu územnímu plánu nebylo možné stavební 
povolení (dle informace stavebního odboru) vydat na tento účel stav-
by. Požádali jsme proto o  změnu územního plánu, která nám byla 
přislíbena. 
Nemáte obavy, že je to příliš daleko z centra města? Proč jste zvolili 
právě tuto lokalitu?
Jak už jsem zmiňoval, v této části města je malý počet obchodů a tím-
to dojde k oživení v této oblasti, dále pak je zde dobrá dopravní do-
stupnost, velká frekvence občanů, zastávka MHD, k objektu přísluší 
35 parkovacích míst na pozemku zřizovatele. 
Důležité je také to, že nehrozí narušování klidu občanů hlukem a zvý-
šeným pohybem lidí i aut. Taktéž není nepodstatné, že se Panorama 
nachází v dosahu sportovního centra – hřiště s umělou trávou u zá-
kladních škol v  sídlišti Čechovy sady či dopravního hřiště opodál. 
Takže jeho návštěvníci jistě uvítají, když se budou moci někde, a to 
i o víkendu, občerstvit. 

Nové obchodní centrum vyrůstá v areálu firmy 
Paramont CZ na Třebíčské ulici. Foto: Iva Horká 

Velké Meziříčí vytáhlo proti šmejdům

B. Machátovi vychází již čtvrtá kniha
Rybář, fotbalista a v neposlední 
řadě spisovatel Bohumír Ma-
chát z Velkého Meziříčí napsal 
svoji čtvrtou knihu povídek 
o lidech od vody a rybolovu.  
Pod názvem O rybářích a ry-
bách ji vydává nakladatelství 
Akcent Třebíč a na pultech 
knihkupectví by měla být 
do konce letošního června. 

Kniha je napsána ve stejném du-
chu jako tři předchozí – Minis-
terští pstruzi, Jak se krotí sumec 
a  Kouzelný úhoř. Obsahuje 37 
povídek, které zachycují příběhy 
odehrávající se na  březích řek 
Oslavy, Balinky, Jihlavy či Dyje. 
Jejich hrdiny jsou lidé, které mů-
žeme denně potkávat v  ulicích 
našeho města, ale i ti, s nimiž se 
už, bohužel, nikdy nesejdeme. 
„Na stránkách této knížky se tak 

můžeme i  dnes setkat kupříkla-
du s panem Hrbkem, Kolkopem, 
Michlíčkem, Janíčkem či s vyhlá-
šeným silákem od Pálavských vr-
chů – Matějem,“ přibližuje  dílo 
jeho autor, „nechybí ani příběhy, 
které jsem prožíval se svými sou-
časnými kamarády od  dětství. 
Jsou tu i dva poněkud strašidelně 
a  neuvěřitelně vyznívající příbě-
hy, které kdysi zažil můj kamarád, 
jenž strávil své dětství na dnes už 
neexistující hájence v Nesměři.“ 
Krom toho čtenář může v knížce 
najít i  zamyšlení a  postesknutí 
si nad smutným osudem loso-
sů v našich řekách, kterým dnes 
po  mnoha letech přece jen svítá 
na lepší časy. 
Jedna z  povídek se kupříkladu 
jmenuje Silvestrovská štika a bo-
rovička. Bohumír Machát totiž 
podle svých slov chtěl, aby se jeho 

čtvrtá kniha jmenovala Silvest-
rovská štika. Bohužel se mu ale 
toto pojmenování u  nakladatele 
prosadit nepodařilo. Další povíd-
ka nese název Jak jsem se nestal 
fotografem. Ale právě fotky jeho 
novou knihu zdobí a  pocházejí 
od místních lidí jako je Pavel Pso-
hlavec ml., Ladislav Dřímal, Pa-
vel Chybík či Machátova manžel-
ka Jaroslava. Mnohé další názvy 
pak slibují mimořádné čtenářské 
zážitky – Setkání aristokratů, 
Růžový candát, Pytlákovy ztráty, 
Jak utopit svého ředitele, Etika 
pomyslná i  ta opravdová, Hrůz-
ný zážitek, O vodníkovi, který se 
cítil dlužníkem či Jak jsem se stal 
přítelem hastrmana a další. 
Bohumír Machát údajně napsal 
na téma ‚ryby a rybáři‘ zatím nej-
více povídek u nás.

Nově vyhlášení majitelé a tvůrci přírodních 
zahrad v Kraji Vysočina převzali ve čtvrtek 30. 
května na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí plakety, 
certifikáty a knihy.

Včetně šestnácti nových certifikovaných přírodních 
zahrad jich je nyní na Vysočině již sedmdesát. Z toho 
je třiapadesát soukromých, patnáct je dílem škol, jed-
na je obecní a jedna soukromé firmy. Mezi aktuálně 
vyhlášenými se objevila i zahrada hostitele – chalou-
peckého pracoviště Ostrůvek ve  Velkém Meziříčí. 
Jeho zástupkyně Jana Audy spolu se Zdeňkou Po-
láškovou tak z rukou starosty Radovana Necida pře-
vzaly vedle certifikátu a plakety také příručky Moje 
přírodní zahrada a Živá zahrada jako dárek. Násle-

dovala komentovaná prohlídka zahrady a  diskuze, 
při níž si zúčastnění majitelé nových zahrad mohli 
vyměnit zkušenosti či pozvat ostatní k návštěvě své-
ho přírodního díla. „Zahradu jsme začali budovat 
postupně už od  počátku založení našeho střediska 
na Ostrůvku, což už je deset let,“ uvedla Jana Audy, 
která stála u zrodu Ostrůvku i jeho zahrady, „přetvá-
řeli jsme ji tak, aby vyhovovala našim potřebám. Už 
tehdy to bylo v duchu přírodních zahrad.“ Na počát-
ku procesu proběhlo komunitní plánování, po něm 
první návrh od zahradníka Čestmíra Holuši a začala 
realizace. „Na  zahradě chyběl stín, je otočená proti 
jihu, v první fázi jsme proto hodně vysazovali stro-
my,“ popisuje kroky Jana Audy a vysvětluje koncept 
zahrady.  Pokračování na straně 4
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Podporují zdravý životní styl u předškolních dětí
Že je nutná zvýšená péče o děti, a to 
zejména v útlém věku, každý ví. Ale 
uvést do praxe, aby děti vyrůstaly 
ruku v ruce se zdravým životním 
stylem, už je mnohem těžší. Mateř-
ská škola Velké Meziříčí se v rámci 
svého poslání do tohoto nelehkého 
úkolu pustila a v září tohoto školního 
roku 2012/2013 vytvořila celoškolní 
projekt, ve kterém se zaměřila právě 
na podporu zdraví a zdravého život-
ního stylu u dětí předškolního věku.

„V mateřské škole máme jedinečnou mož-
nost pomoci dětem vytvořit a podporovat 
správné postoje, návyky a  dovednosti 
v této oblasti a jsme přesvědčeni o tom, že 
je to zapotřebí,“ říká ředitelka příspěvkové 
organizace Mateřská škola Velké Meziří-
čí Božena Suchánková, „navazovali jsme 
na  celostátní projekt, který se celkově 
zaobírá aktivitami pro podporu zdravé-
ho životního stylu dnešní populace. Náš 

projekt se nazývá „Každý strůjcem svého 
zdraví“ a je obsažen ve čtyřech modulech. 
Celoročně byl tento projekt - zabývají-
cí se problematikou zdravého životního 
stylu - aplikován do stávajících školních 
vzdělávacích programů naší mateřské 
školy. Realizovali jsme ho ve čtyřech blo-
cích, které se vzájemně propojovaly a vy-
tvářely „Kruh zdraví“ – S pohybem každý 
den, Jíst zdravě zvládneme hravě, Když 
svítí červená, vím, co to znamená a po-
slední Radost a pohoda, to není náhoda.“
Úkoly projektu plnily učitelky a vedoucí 
učitelky po  celý školní rok. Se zdravou 
výživou pomáhaly kuchařky, ale spolu-
pracovali také hasiči, záchranka, policie 
města Jihlavy, DDM ve Velkém Meziříčí 
či fotbalový klub FC Velké Meziříčí. Děti 
absolvovaly řadu besed, exkurzí, náměto-
vých her, soutěží, divadelních představe-
ní, a to vše k tématu projektu. Na zákla-
dě prožitých aktivit pak organizátorky  
uspořádaly výstavu výtvarných prací dětí 

k  tématům projektu. Slavnostní otevření 
proběhlo ve čtvrtek 30. 5. v přízemí Obec-
níku a  zpestřilo je kulturní vystoupení 
dětí z MŠ Sokolovská – kupříkladu i  te-
matickou písničkou o tom, že se každému 
nepodaří dožít se ve zdraví stáří a  jak je 
důležité se o svoje zdraví starat vpodstatě 
od početí. Což je úkol hlavně pro matky, 
rodiče i prarodiče. Pak je dobré, když se 
zapojí i školka a škola. Poté by už dospě-
lému člověku měly zažité návyky být sa-
mozřejmostí.
Výstavu v budově Obecníku na náměstí 
můžete navštívit do 12. 6. 2013. 
Závěrečným vyvrcholením projektu 
pak bude sportovní olympiáda mateř-
ské školy, která bude ve spolupráci s FC 
Velké Meziříčí probíhat 6. 6. od  15.00 
na Tržišti. 
„Touto cestou děkuji všem, kteří se na re-
alizaci projektu podíleli, odborně i spon-
zorskými dary jej podpořili,“ dodala Bo-
žena Suchánková.

Velká voda se většině území Vysočiny (zatím) vyhnula

Martina Strnadová

Výstava dětí na téma Každý strůjcem svého zdraví byla otevřena na 
Obecníku minulý týden. (Více foto na našem webu.) Foto: Iva HorkáIva Horká

Škola na Sokolovské potřebuje fasádu, na Komenského okna
Základní škola na Sokolovské ulici ve Velkém Meziříčí potřebuje 
novou zateplenou fasádu a vyspravit část střechy. Budova v ulici 
Komenského se zase letos dočká nových oken a střecha tělocvičny 
u kostela opravy.

Radní navštívili objekty Základní školy Sokolovská Velké Meziříčí. Ře-
ditel školy Petr Hladík je seznámil se stavem obou budov na Komen-
ského i Sokolovské, stejně jako tělocvičen – u kostela i na Bezděkově –, 
a jídelny na Poštovní. Za problém, jenž je nutno řešit prioritně, označil 
fasádu budovy školy na Sokolovské. „V této budově jsme postupně vy-
měnili díky podpoře zřizovatele všechna okna, a zbývá fasáda,“ uvá-
dí Petr Hladík. „Mohli jsme ji udělat už letos. Náklady na její opravu 
byly spočítány asi na 1,8 milionů korun,“ říká starosta Radovan Necid 

a dodává, „shodli jsme se však, že to nemá žádnou přidanou hodnotu. 
Když už budeme stavět lešení, bylo by dobré fasádu i zateplit.“ Město 
tedy připraví projekt na opravu fasády včetně zateplení a k realizaci by 
mohlo dojít letos, ale spíš až v příštím roce. Navíc v části zmiňované 
budovy do ulice je rovná střecha, kterou zatéká. I ta vyžaduje opravu. 
V dobrém stavu nejsou ani šatny. „Jde o starší klece, které jsou již ne-
vyhovující, mnohokrát opravované,“ podotýká Hladík.
Co má být hotovo určitě již letos, je výměna oken v budově na Ko-
menského ulici. Na ni město vyčlenilo z letošního rozpočtu částku 2,4 
milionu korun. „Budova je památkově chráněná, tak ještě uvidíme, 
co na okna řeknou památkáři, “ podotýká ředitel Hladík. Hned vedle 
na tělocvičně u kostela by mělo dojít k opravě střechy, kterou také za-
téká. Z rozpočtu města jde na ni částka 396 tisíc korun. Dalším problé-

mem této tělocvičny jsou praskliny ve zdech. Budova má kostru ze že-
lezobetonových pilířů, prostory mezi nimi jsou vyzděné a zdi praskají. 
Již dřív objekt posuzoval statik, který neshledal špatné základy, naznal 
pouze, že stavba sedá. Přesto by ředitel školy chtěl stavbu nechat znovu 
prověřit, což vedení města přislíbilo.
Z plánů do budoucna Petr Hladík zmínil přestavbu školního dvora bu-
dovy v Komenského ulici na hřiště s umělým povrchem. „Máme na to 
projekt někdy z roku 2008, kde byly náklady vyčísleny asi na 2,5 mil. 
korun,“ informuje P. Hladík. Děti dlážděný dvůr při pěkném počasí 
využívají, jsou na něm prolézačky i domečky. „Časem by k  realizaci 
požadavku dojít mohlo,“ připouští starosta Necid, avšak připomíná, 
že školním sportovištěm, které město hodlá řešit prioritně a ve spolu-
práci s krajem, je hřiště za gymnáziem.

S ohledem na mimořádnou si-
tuaci, kterou v současné době 
v souvislosti s vydatnými deš-
ti řeší sousední kraje, infor-
muje vedení Kraje Vysočina, 
že situace na tocích v Kraji 
Vysočina během víkendu, ani 
nyní (3. 6.) nevyžaduje žádná 
mimořádná opatření.

I  přesto jsou však složky Inte-
grovaného záchranného systé-
mu Kraje Vysočina v  pohoto-
vosti. „V tuto chvíli považujeme 
za  důležité, aby profesionálové 
i  dobrovolní hasiči z  Vysočiny 
pomáhali v  těch krajích, kde 
vlastní síly nestačí,“ uvedla tis-
ková zpráva z  kraje. Hejtman 
Běhounek a  jeho náměstci byli 
celý víkend v  kontaktu s  ope-
račním střediskem Hasičské-

ho záchranného sboru (HZS) 
Kraje Vysočina, průběžně do-
stávali nejnovější informace 
z celé České republiky a  sdíleli 
informace ústředního krizo-
vého štábu ČR a  příslušných 
povodí. Také byl monitorován 
stav v sousedních krajích a 3. 6. 
2013 proběhla videokonference 
hejtmanů krajů s cílem koordi-
novat a specifikovat další formy 
pomoci.
„Ze strany ORP Kraje Vyso-
čina k  3. 6. 2013 nebyly vzne-
seny na  Kraj Vysočina žádné 
požadavky pomoci,“ sdělila 
v tiskové zprávě z pondělka Eva 
Neuwirthová z krajského úřadu 
v  Jihlavě. Podle ní se lokální 
potíže s přívalovým deštěm tý-
kaly některých oblastí Pacovska 
a  Pelhřimovska. Povodňová 

situace však nebyla kritická 
a  starostové ji řešili operativně 
s  HZS Kraje Vysočina. Nebyl 
důvod na  území našeho kraje 
vyhlašovat žádný z  krizových 
stavů. „Pokud se občasné cítí 
ohroženi, žádáme je, aby se 
neprodleně obrátili na  vedení 
obce nebo na operační středis-
ko HZS Kraje Vysočina. V rám-
ci všech zákonných kompetencí 
jsou pracovníci příslušných 
odborů Krajského úřadu Kraje 
Vysočina připraveni pomoci 
s  řešením mimořádných situa-
cí,“ dodala Neuwirthová.

Očekávají zmírnění 
situace
Tisková mluvčí Povodí Mo-
ravy Gabriela Tomíčková in-

formovala v  pondělí ráno 3. 6. 
média, že Povodí preventivně 
předpustilo vodní nádrže Vra-
nov a  Nové Mlýny. „V  sou-
časné době máme dosaženy 
první stupně povodňové akti-
vity pouze na  řece Dyji  a  pak 
na  řece Svratce – konkrétně 
v  Brně – Poříčí, většinou ale 
jde o  kulminační stav, někde 
dokonce průtoky mírně klesají. 
Neočekáváme, že by měly toky 
v  Jihomoravském, Zlínském 
nebo Olomouckém kraji  bě-
hem pondělního dne dosáh-
nout vyšších stupňů povodňové 
aktivity.  Podle aktuálního mo-
delu, který vydal ČHMÚ se má 
v  povodí Moravy situace spíše 
mírnit.  Vše ale záleží na vývoji 
počasí,“ upřesnila Tomíčková.

Zprac.: Iva Horká

Stavba protipovodňové ochrany ve městě 
pokračuje, proinvestováno je téměř 40 milionů

Dočasné zajištění stavební jámy při stavbě protipovod. 
ochrany u Ostrůvku. Foto: Martina Strnadová

Stavba protipovodňové ochrany Velkého Meziříčí pokračuje podle 
předpokladů. Potvrdil to za dodavatele stavby ředitel stavební 
výroby firmy Hochtief CZ Přemysl Kusiak.

„Vypadá to, že práce na protipovodňové ochraně města do konce roku 
stihneme, jak jsme plánovali,“ sdělil Přemysl Kusiak a dodal, že ohro-
zit hladký průběh akce by mohla mimořádná událost, jako třeba po-
vodeň. Jinak se zatím žádné výrazné komplikace na stavbě nevyskytly. 
„Na výstavbě protipovodňové ochrany města Velké Meziříčí již bylo 
proinvestováno 39,3 milionu korun. Tento údaj je ke konci dubna to-
hoto roku,“ doplnil za  investora Jiří Macík z útvaru vnějších vztahů 
a marketingu státního podniku Povodí Moravy.
Vzhledem k tomu, že velká část prací probíhá přímo v centru města, 
jejich postup je proto nepřehlédnutelný. Po metrech přibývají ochran-
né betonové zídky kolem Oslavy i Balinky. Tam, kde je nutno praco-
vat přímo v korytech řek, jsou vidět dočasná zajištění stavební jámy. 
Železné prvky trčí například z koryta Balinky u Ostrůvku či z Oslavy 
na Moráni v místě bývalého Jeřábkova jezu.  Pokračování na straně 4

Na křižovatce u Světlé 
změní přednost v jízdě
Křižovatka komunikací U Světlé a K Novému světu ve Velkém Meziříčí 
dozná změn. Nové dopravní značení v ní upraví přednost v jízdě. Hlavní 
silnicí bude ta v ulici K Novému světu a U Světlé bude vedlejší. 
Návrh na změnu přednosti v jízdě, který obsahuje Bílá kniha dopravy Vel-
kého Meziříčí, schválili radní již nyní. Důvodem změny je fakt, že většina 
obyvatel lokality K Novému světu, Jana Zahradníčka a Luční jezdí ke svým 
domovům spojovací komunikací z ulice Záviškova dál nahoru do kopce. 
Na křižovatce pak musejí dávat přednost vozidlům jedoucím ulicí U Svět-
lé. Zastaví-li, tak zejména v zimním období mají problém znovu se rozjet.
Na změnu v přednosti v jízdě budou řidiči upozorněni výrazným znače-
ním informačními tabulemi, které budou doplněny i vodorovným doprav-
ním značením. Odhadované náklady jsou asi 10 tisíc korun.

Martina Strnadová

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo 14. 5. o 10 laureátech – regionál-
ních osobnostech –, kteří letos získají nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. Po-
šesté v historii předá hejtman J. Běhounek dřevěné, skleněné a kamenné 
originály nejvyšších ocenění. „Výbor vybíral z 21 došlých návrhů. O všech 
nominovaných lze říci, že je jejich dráha spojena s Vysočinou. Vybrat ne-
bylo jednoduché,“ prozradil hejtman. Mezi laureáty je z našeho regionu 
Štěpán Axman z Tasova, autor speciální techniky modelování pro lidi se 
zdravotním postižením, tzv. Axmanovy techniky modelování. Vyhlášení 
je naplánováno na 24. 10. v Horáckém divadle Jihlava,“ dodala E. Neu-
wirthová z KrÚ Kraje Vysočina.

Š. Axman je nominován

Křižovatka U Světlé a K Novému Světu dozná změn. 
Foto: Martina Strnadová

Zprac.: Iva Horká
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Legislativní změny na odboru životního prostředí  

Jaké změny proběhly loni a co na nás čeká letos - XV. díl 
Dnes přinášíme 15. díl seriálu Zhodnocení roku 2012 a nastínění plá-
nů na rok 2013. Připravil je vedoucí odboru životního prostředí MěÚ 
VM ing. Jiří Zachar. V tomto čísle najdete první část jeho příspěvku. 

V příštím čísle pak další. Tímto odborem náš seriál skončí. Předchozí 
díly najdete v letošních číslech našeho týdeníku.

Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Odbor má ve své kompetenci široké 
spektrum činností v  oblasti výkonu 
státní správy. Na území celého správ-
ního obvodu ORP Velké Meziříčí za-
bezpečuje činnosti na úseku vodního 
hospodářství, vodovodů a kanalizací, 
ochrany zemědělského půdního fon-
du, státní správy lesů, ochrany příro-
dy a krajiny, ovzduší, rybářství, vete-
rinární péče, rostlinolékařské péče, 
ochrany veřejného zdraví, ochrany 
zvířat proti týrání, na  úseku mysli-
vosti a  na  úseku odpadového hos-
podářství. V  takto širokém spektru 
se každoročně vyskytnou legislativní 
změny a mezi hodné zvláštního zře-
tele patří kupříkladu oblast stavební-
ho řádu, které se vedoucí odboru výstavby v tomto seriálu již podrobně 
věnoval. 
Vodní hospodářství, vodovody a kanalizace
Obsáhlé a  bohužel velmi časté legislativní změny se promítají rovněž 
do  působnosti speciálního stavebního úřadu, kterým je náš vodoprávní 
úřad. Do krátce zažitých zásad a principů tak vstupuje i nový občanský 
zákoník. Z nově koncipované legislativy za zmínku např. stojí:
Stavba (vodní dílo) je součástí pozemku.
Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní 
dílo vybudované před 1. lednem 2002.
Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě 
o náhradě za užívání pozemku do 31. 12. 2015, rozhodne na návrh vlastní-
ka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud. 
Vodní díla vybudovaná v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013 
není povinnost strpět bez právního titulu.
Vodní dílo se stává součástí pozemku, pokud bylo součástí pozemku již 
před 1. lednem 2014 nebo pokud je ve vlastnictví vlastníka pozemku. Po-
kud vodní dílo není součástí pozemku a není ve vlastnictví vlastníka po-
zemku, nestává se součástí pozemku a vznikají vzájemná předkupní práva. 
Do katastru nemovitostí se i nadále zapisují pouze vybraná vodní díla. 
Vodovody a kanalizace jsou vodními díly - stavbami a jsou samostatným 
předmětem právních vztahů.
Vodovody a kanalizace a přípojky k nim včetně provozně souvisejících sta-
veb a zařízení nejsou součástí pozemku. 
Vodovody a  kanalizace jsou nemovitostmi, neevidují se však v  KN, ale 
v majetkové evidenci vodovodů a kanalizací.
Ve společném modelu státní správy a samosprávy se nezabýváme pouze 
přenesenou působností, tedy činnostmi orientovanými vůči klientům, kte-
ří na radnici přicházejí tzv. zvenku. Mnohé agendy mají větší či menší podíl 
roviny samosprávné. 

Její rozsah je dán buď přímo z legislativy nebo vychází z organizační struk-
tury úřadu.  V uplynulých dvou letech se k pravidelným jednáním scházel 
jedenáctičlenný pracovní tým, jehož úkolem je řešit 2 okruhy problémů 
města v oblasti komunálních služeb a vodního hospodářství. Prvním úko-
lem je identifikace a pasportizace dešťových kanalizací včetně kanalizač-
ních vpustí a následně i nalezení optimálního modelu provozování, údržby 
a obnovy tohoto rozsáhlého infrastrukturního majetku města. Dešťových 
kanalizací je téměř 4,5 kilometrů, počet dešťových vpustí přesahuje 1000 
kusů. Výstupy analýz a navrhovaná řešení se budou po jejich dopracování 
vyhodnocovat v orgánech města.    
Druhým okruhem je napravení do  budoucna těžko udržitelného stavu 
odvádění splaškových vod v  místních částech Hrbov, Svařenov, Lhotky, 
Kúsky a Dolní Radslavice. Do doby, než bude na území jmenovaných míst-
ních části vybudována odpovídající splašková kanalizace a odpadní vody 
přivedeny na ČOV Velké Meziříčí (jak se např. dnes děje v m. č. Mostiště), 
musíme v souladu s pravidly Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, jehož 
je město členem, tuto v současné době naši kanalizaci do majetku SVK 
Žďársko vložit. Svaz zajistí cestou standardizovaných postupů provozová-
ní těchto kanalizačních systémů oprávněnou osobou a požádá náš vodo-
právní úřad o vydání příslušného povolení k vypouštění odpadních vod 
do  vod povrchových. Dospějeme tím k  legislativou přípustnému stavu, 
kdy po přechodnou dobu můžeme vypouštět nevyčištěné odpadní vody 
do vodotečí nebo rybníků, přičemž současně budeme pracovat na přípra-
vě legální technologické koncovky. Jde o dočasné řešení, kterým se m. j. 
vyhneme riziku sankcí. Jeho dočasnost však může přetrvávat léta a souvisí 
s komplikovaností projektové přípravy výstavby sběračů a jejich napojení 
na stávající systém v Meziříčí, projednávání a povolování akce, ale zejména 
nalezení optimálního způsobu financování takto rozsáhlé investice. 
Na provozovatele přejde řada dosud nevykonávaných povinností: 
a) provádění pravidelných rozborů odpadních vod a předávání výsledky 
analýz vodoprávnímu úřadu, 
b) vedení majetkové a provozní evidence včetně předávání dat na vybrané 
instituce, 
c) zpracování provozních a kanalizačních řádů kanalizací,
d) zpracování a realizace plánu financování obnovy kanalizací (zpracovává 
se na 10 let),
e) provádění vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových 
předpisů pro vodné a stočné.  
V místní části Olší je situace lepší v tom smyslu, že kanalizace je zakonče-
na čistírnou. Vodárenská akciová společnost pracuje na identifikaci a pa-
sportu kanalizace a připravuje vyhodnocení stavebně technického stavu 
a provozní způsobilosti kanalizace. Z místních částí je z hlediska legislativ-
ního, technického a provozního situace dobrá v Mostištích, které se poda-
řilo společně s obcí Oslavice a intenzifikací ČOV Velké Meziříčí začlenit 
do projektu Dyje II. Po dokončení této stavby bude původní kanalizace 
vrácena zpět do majetku města a bude sloužit pouze pro odvádění dešťo-
vých vod.                                                              Jiří Zachar (Pokračování příště.)

Nová prodejna malých 
motorek a skútrů IKBIKE

Takto by mělo podle vizualizace vypadat nové obchodní centrum, které – 
pokud vše proběhne v souladu s územním plánem – bude otevřeno letos 
v prosinci. Foto: archiv Paramont CZ Velké Meziříčí Připr.: Iva Horká

Na Třebíčské ulici byl před 
nedávnem otevřen nový obchod 
se zaměřením na malé motorky 
a skútry. 

Bývalá prodejna zahradní techniky 
Husqvarna prošla velkou rekon-
strukcí, a přestože fasáda ještě čeká 
na  svoji finální barvu, uvnitř pře-
kvapí moderní interiér plný moto-
cyklů, skútrů, přileb a všemožných 
doplňků pro motorkáře. Přímo 
z prodejny vidíte i do servisní dílny, 
kde se o váš stroj dozajista pečlivě 
postarají.
Nejen tváří rodinné firmy je mno-
honásobný účastník rallye Dakar 
Ivo Kaštan, o volbě vhodného mo-
tocyklu se můžete fundovaně pora-
dit i s jeho manželkou Vierou, která 
celému podniku vládne.
„Naše firma není nic nového, už 
od  roku 2006 se zabýváme takřka 
výhradně prodejem, úpravami, 
restaurováním legendárních mini-
motorek Monkey, Gorilla a  Dax, 
ve  světě nesmírně oblíbených, 
protože jejich historie se datuje 
od  šedesátých let,“ říkají manželé 
Kaštanovi, „zatímco u  nás všichni 
začínali na  takzvaných fichtlech 
- Jawa Pionýr-, všude na západě 
to byly tyto malé Hondy. Skýtají 
neskutečné množství úprav, jsou 
to zkrátka hračky nejen pro velké 

kluky, dá se na nich jezdit od čtyř 
do sta let, kolem věže i kolem Evro-
py (a jeden Japonec i kolem světa). 
Od  loňského roku jsme dovozci 
belgické firmy Skyteam by Queen-
garden, která se zabývá prodejem 
replik dnes již nevyráběných ja-
ponských motocyklů, celkem de-
seti modelů v  mnoha variantách. 
K  těmto motocyklům jsou tisíce 
položek tuningových dílů. My jsme 
po  dlouhém pátrání konečně na-
lezli ten správný prostor pro široký 
sortiment zboží – naši prodejnu 
snů. Díky nové legislativě značně 
stoupl zájem o  skútry, a  tak jsme 
využili nabídky importéra značek 
Benelli, SYM a Keeway a zákazníci 
si tak mohou vybrat asi ze čtyřiceti 
typů skútrů a  odjet třeba v  přilbě 
BELL či Lazer.  Zatím se chceme 
nadále specializovat pouze na mo-
torky a  skútry 50 a  125 ccm, ale 
do budoucna bychom v našem are-
álu rádi vybudovali i  ‚velký servis 
na velké motorky‘, a třeba i motor-
kářskou hospůdku. Nejsme univer-
zální motoshop, takže každého asi 
nedokážeme uspokojit, ale ctíme 
individuální přístup a nadřazujeme 
kvalitu nad kvantitou. Věřím, že 
díky našim zkušenostem dokáže-
me dobře poradit a u nás platí, že 
za zeptání se neplatí.“                 -vik-
(Článek je součástí placené inzerce.)                                     

V našem městě vyrůstá nové obchodní centrum Panorama. Slibuje kvalitu
Pokračování ze strany 1
Co vás inspirovalo k výběru názvu – PANORAMA?
To, že se obchodní centrum nachází v  jednom z  nejvyšších 
bodů Velkého Meziříčí a  výškou stavby umožňuje opravdu 
hezký výhled na naše město a přilehlé okolí. 
Jak se dostanou informace o novém zařízení k lidem?
Se stavbou a dokončováním, stejně jako s kulturními záměry 
v tomto centru budeme veřejnost seznamovat na našem face-
booku a internetových stránkách, ale také v místních médiích.
Očekáváte přínos obchodního centra PANORAMA pro měs-
to? 
Ano, chceme tímto rozšířit kulturní a  stravovací nabídku 
v  tomto městě o  typ zařízení, které zde postrádáme. Navíc 
jsme náš záměr konzultovali s vedením města a dotčenými or-
gány, kde jsme se setkali s podporou tohoto projektu.   
A vaše přání na závěr?
Věříme, že  obchodní centrum PANORAMA si získá přízeň 
občanů už proto, že v něm chceme pořádat tradiční i netra-
diční akce s podporou výborné kuchyně, v příjemném a pro-
fesionálním kolektivu a s kouzelným výhledem na naše krásné 
město. (Článek je součástí placené inzerce.)

Petr Fejt. 
Foto: I. Horká 

Jiří Zachar.
Foto: archiv měú

Ivo Kaštan v nové prodejně s malými motocykly 
a skútry. Foto: Iva Horká

Velké Meziříčí ušetří na úvěru na 
opravu Jupiter clubu miliony
Nabídku úvěru na rekonstrukci Jupiter clubu se 
městu podařilo získat za mimořádně výhodných 
podmínek. 

Ve výběrovém řízení zvítězila banka, která Vel-
kému Meziříčí nabídla sazbu 1,15 procenta, bez 
jakýchkoliv dalších poplatků, podmínek a jištění. 
„Zjednodušeně řečeno to znamená, že nás stomi-
lionový úvěr přijde na šest a půl milionu korun, 

rozložených do celé desetileté doby splácení úvě-
ru. Je to mimořádně dobrá cena a financování 
rekonstrukce Jupiter clubu významně pomůže,“ 
řekl starosta Radovan Necid. 
Obvyklé úrokové sazby úvěrů, soutěžené ve vý-
běrových řízeních, se pohybují kolem tří pro-
cent. Městská rada proto jednomyslně doporu-
čila zastupitelstvu schválit s vítězem výběrového 
řízení smlouvu.                                               -ran-

V lednu bude ve městě závěrečný 
olympijský ceremoniál
Obyvatelé Velkého Meziříčí se mohou těšit 
na závěrečný ceremoniál zimní olympiády dětí 
a mládeže přímo na náměstí. 

Rada města doporučila zastupitelstvu zařadit 
do rozpočtu příštího roku sto tisíc korun na za-
jištění této akce. Už šestý ročník mezikrajské 
zimní olympiády dětí a mládeže se bude v lednu 
příštího roku konat na  Vysočině, část sportov-

ních aktivit přímo na  velkomeziříčské sjezdov-
ce. Město bude také hostit závěrečný ceremoni-
ál olympiády s  předáváním medailí. „Už známe 
od  pořadatelů konkrétní podobu ceremoniálu, 
jasný je také termín, a  to 21. ledna 2013 večer. 
Předběžně se počítá s doprovodným programem 
včetně vystoupení místních umělců,“ nastínil 
starosta Radovan Necid. Režie celého večera při-
tom je pod taktovkou kraje a města.             -ran-
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Ostrůvek dostal plaketu za přírodní zahradu

Pohled na přírodní zahradu na Ostrůvku. 
Foto: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1
Ten je takový, že blíž k  budově 
je spíš domácké prostředí a  dál 
od  ní je prostor věnován víc 
přírodě a  ukázkám k  výuce dětí 
a  mládeže, neboť Ostrůvek má 
přírodní učebnu. Nechybí proto 
drobné lesní stanoviště, Ostrů-
veckým se podařilo získat peníze 
i  na  jezírko a  hmatovou stezku. 
V  tomto roce přibude díky čes-
ko-rakouskému projektu Přírod-
ní zahrady bez hranic další sta-
noviště – trvalkový záhon, který 
bude lákat motýly, nový kompo-
stér pro pozorování života hmy-
zu, stanoviště mrtvého dřeva pro 
brouky. Peníze na  tyto činnosti 
pocházejí částečně z chaloupecké 
sbírky, částečně z dotace města, či 
z nějakého projektu.
A  co vlastně musí taková certi-
fikovaná přírodní zahrada spl-

ňovat? „Pro získání ocenění Pří-
rodní zahrada musí každý majitel 
splnit tři základní kritéria – žád-
ná rychle rozpustná umělá hno-
jiva, žádné pesticidy či jiné che-
mické postřiky a žádná rašelina,“ 
vysvětlila chaloupecká koordiná-
torka přírodních zahrad pro Kraj 
Vysočina Iveta Machátová. Vše 
lze totiž nahradit přírodní a při-
rozenou formou. Rašelina pak 
není povolena zejména proto, že 
při její těžbě dochází k devastaci 
přírody. „Naše pracoviště se roz-
víjí, nyní máme česko-rakouský 
projekt, který souvisí s přírodní-
mi zahradami – Zahradní terapie. 
V jeho rámci vznikne v Balinách 
terapeutická zahrada. Podaří-li 
se vše, jak má, příští rok v dubnu 
nebo v  květnu vás pozvu na  její 
otevření,“ uzavřela Jana Audy.

Martina Strnadová

Dolní Heřmanice čekají letos podstatné změny
Kanalizace a ČOV
Letošním rokem v Dolních Heřmanicích očekávají podstatné změny 
z důvodu velké investice do výstavby nové splaškové kanalizační sítě 
a čističky odpadních vod. Tato akce byla započata 1. února a termín 
dokončení je plánován na 30. listopad. Je to šibeničný termín, jak říká 
starosta obce Josef Prudík, ale pokud chtějí využít 80 % dotace z mi-
nisterstva zemědělství, musejí stavbu v letošním roce zkolaudovat. Jde 
doslova o jednu z posledních žádostí, které bylo vyhověno v loňském 
roce na ministerstvu zemědělství z programu Podpora výstavby a tech-
nického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu.
Celkové náklady na výstavbu budou činit 56,5 mil. Kč. Obec je po-
vinna uhradit 20 % nákladů, což je 11,3 mil. Kč. Zastupitelstvo obce 
rozhodlo vzít na dofinancování akce úvěr ve výši 10 mil. Kč.
Na novou kanalizaci budou napojeny 100 % všechny rodinné domy 
v Dolních Heřmanicích a kapacitně se počítá i s místní částí Oslava, ze 
které se budou odpadní vody dovážet. Za tuto cenu bude zhotoveno 
4 380 m hlavního řádu, 900 m přípojek se šachtou u každého rodin-
ného domu.
Stavbu provádí firma Syner VHS Vysočina, a. s., z Jihlavy, která byla 
vybrána ve výběrovém řízení ze 17 uchazečů. Vedení obce je s pracemi 
zatím spokojeno, spolupráce je na  dobré a  vstřícné úrovni. K  dneš-
nímu dni je hotovo 50 % hlavních řádů. Ty vedou převážně krajskou 
komunikací 392 a v místních komunikacích, proto dochází k celé řadě 
dopravních omezení, za  což se vedení obce občanům projíždějícím 
Dolními Heřmanicemi omlouvá.
Na  podzim po  výstavbě kanalizace budou na  krajské komunikaci 

(průtah obcí) provedeny opravy dle informací z Krajského úřadu by 
v  příštím roce mělo dojít také k opravě krajské komunikace II. tř. 392 
z Velkého Meziříčí do Tasova.

Okružní křižovatka
Společně s  výstavbou kanalizace se připravuje druhý velký projekt, 
a  to kruhový objezd – okružní křižovatka – na návsi u požární ná-
drže. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu a chodců přistoupilo 
zastupitelstvo obce k tomuto řešení. Úpravy křižovatky budou zaháje-
ny na podzim letošního roku po výstavbě kanalizační sítě, kde budou 
společně opraveny povrchy komunikací po kanalizaci, tak i povrchy 
pro novou okružní křižovatku. Stavba bude provedena na  zkušební 
dobu jednoho roku. Pokud bude kladné hodnocení, mohlo by se při-
stoupit k úpravě okolí křižovatky, chodníků, popřípadě i návsi.

Základní škola 
Budova základní školy v Dolních Heřmanicích díky dotaci z minis-
terstva životního prostředí na zateplení veřejných budov dostane také 
nový „kabát“. Obec obdržela dotaci na zateplení celého obvodového 
pláště budovy školy. Stropní prostory byly zatepleny v  tomto obdo-
bí a na obvodové zdivo dojde v průběhu prázdnin v měsíci červenec 
a srpen. Stavbu provádí Jiří Bednář z Dolních Heřmanic za částku 852 
tis. Kč, kterou nabídl jako nejnižší ve výběrovém řízení z 12 uchazečů. 
Nejen budova školy dostane nový vzhled. Na základě konkurzního ří-
zení zde od 1. 5. 2013 působí nová ředitelka Základní a Mateřské školy 
v Dolních Heřmanicích – Pavla Kamanová z Velkého Meziříčí.

Mlynářská cyklostezka
Pro cyklisty a turisty z Velkého Meziříčí a okolí obec upravila v těchto 
dnech cestu podél řeky Oslavy Nesměřským údolím ve svém katastru. 
Byla opravena přírodní část od rekreačního střediska Nesměř po toku 
řeky směrem k Řihákovu mlýnu, až do místní části Oslava. Touto tzv. 
Mlynářskou stezkou jezdí značné množství cyklistů, a proto byla opra-
vena přírodním materiálem. Dojde i k novému značení zříceniny hra-
du Templštejn. Pro cyklisty a turisty v obci Dolní Heřmanice a místní 
části Oslava přibudou nové informační cedule, kde budou základní 
informace o současnosti obce Dolní Heřmanice.

-jopr-, foto: archiv obce

Stavba protipovodňové ochrany ve městě 
pokračuje, proinvestováno je téměř 40 milionů

Pokračování ze strany 2
Ten je kompletně zbouraný a probíhá první fáze stavby základu pro 
budoucí vakový jez. „Musí se to dělat postupně po částech – nejpr-
ve jedna a pak druhá půlka,“ upřesnil P. Kusiak a dodal, „v minulém 

týdnu už byla namontována i část technologie k vakovému jezu a brzy 
bude následovat jez samotný.“ Nejnáročnějšími částmi stavby protipo-
vodňové ochrany města jsou právě zmiňovaný vakový jez na Moráni 
a nový most v areálu nkt cables. „Jeho stavbu jsme již zahájili, založení 
mostu je hotové a pokračujeme dál,“ doplnil Kusiak s  tím, že i pev-
ný jez s odběrným objektem, jenž zásoboval provozní vodou výrobu 
v areálu nkt cables, je již zbourán.                                  Martina Strnadová

Základní informace o stavbě PPO Velké 
Meziříčí
Zahájení akce: listopad 2012
Náklady: 170 milionů Kč bez DPH
Investor: Povodí Moravy, s. p.
Financování: Program MZe – Podpora prevence před povodněmi, II. 
etapa
Zhotovitel: sdružení firem Hochtief CZ, a. s. (vedoucí účastník), 
a Metrostav, a. s. 
Předpokládaný termín ukončení: závěr roku 2013.
PPO zahrnují: úpravy koryt řek Balinky a Oslavy, úpravy mostních 
objektů, výústí kanalizační sítě, vybudování ochranných zídek či zvýšení 
dosavadních nábřežních zdí podél obou koryt, úpravu Jeřábkova jezu 
na vakový, zrušení jezu a přeložení mostu v areálu nkt cables.

Jez v nkt cables je již zbourán a místo něj je 
provedeno zpevnění břehů koryta. Foto: archiv firmy 
Hochtief CZ

O titul Vesnice roku 
bude soupeřit 28 obcí
Do letošního ročníku soutěže 
Vesnice roku 2013 se na Vysočině 
přihlásilo celkem 28 obcí. Od 29. 
5. 2013 navštíví jednotlivé přihlá-
šené obce krajská hodnotitelská 
komise, jež rozhodne o tom, 
která z obcí z Vysočiny postoupí 
do celostátního finále. 

„Vítězná obec z  našeho regionu 
získá navíc titul Vesnice Vysoči-
ny, a s tím spojený finanční bonus 
100 tisíc korun. Výsledky krajské-
ho kola budou známy 18. června,“ 
upřesnil Martin Hyský, radní Kraje 
Vysočina pro regionální rozvoj. Ce-
lostátní výsledky budou oznámeny 
14. září v Luhačovicích.
Desetičlenná hodnotitelská komise 
složená ze zástupců vítězných obcí 
z minulých let, Spolku pro obnovu 
venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR, 
Sdružení místních samospráv ČR, 
Společnosti pro zahradní a  kraji-
nářskou tvorbu, Sdružení knihov-
níků a  informačních pracovníků 
a  také zástupců participujících 
ministerstev v čele s ministerstvem 
zemědělství a  ministerstvem pro 
místní rozvoj bude v průběhu pěti 

dnů hodnotit obce z Kraje Vysočina 
v následujících oblastech: koncepč-
ní dokumenty, společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, péče 
o  stavební fond a  obraz vesnice, 
občanská vybavenost, inženýrské 
sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň 
v obci, péče o krajinu, připravované 
záměry a  informační technologie. 
„Každá obec má 90 minut na  to, 
aby předvedla to nejlepší,“ doplnil 
Hyský. Nyní se budou prezentovat 
obce na Pelhřimovsku, Havlíčkob-
rodsku a  Žďársku, třetí červnový 
týden zavítá komise do deseti obcí 
na Třebíčsku a Jihlavsku.
Letošní novinkou je doprovod-
ná kategorie Video Vesnice roku. 
Obce v ní mohou prostřednictvím 
krátkých snímků představit svoji 
historii, obyvatele i spolkový a spo-
lečenský život. V  Kraji Vysočina 
se soutěž koná už podevatenácté 
a  loni se do  ní přihlásilo 33 obcí. 
Krajský titul Vesnice roku 2012 
vybojovaly Křižánky, které doká-
zaly uspět i v celostátním kole, kde 
skončily na třetím místě.

Eva Neuwirthová, KrÚ Vysočina

Lidé si stěžovali na 
technoparty u Meziříčka
V souvislosti s technoparty, 
která se konala uplynulý víkend 
na soukromém pozemku 
u obce Meziříčko v místě a oko-
lí dohlíželi policisté především 
nad veřejným pořádkem. 
Na místě se shromáždilo zhru-
ba 300 návštěvníků.

Policisté na  integrovaném ope-
račním středisku Krajského ře-
ditelství policie kraje Vysočina 
přijali v  průběhu víkendu cel-
kem čtyři telefonická oznámení 
od  občanů, kteří upozorňovali 
na  protiprávní jednání ze strany 
účastníků akce. Všechna ozná-
mení se týkala stížností na  nad-
měrný hluk z hudební produkce.  
V jednom případě oznámení při-
jali v noční době, ostatní během 
dne. 
Policisté porušení obecně zá-
vazné vyhlášky obce Meziříčko 
projednali s  pořadatelem akce. 
„Porušení obecní vyhlášky jsme 
zadokumentovali jako přestupek 
proti pořádku ve věcech územní 
samosprávy a oznámili jej k dal-
šímu projednání místně přísluš-
nému správnímu úřadu – tedy 
Městskému úřadu Moravské 
Budějovice. V místě konání akce 

jsme také dohlíželi nad plynulostí 
a  bezpečností provozu.  Několik 
automobilů parkovalo v  místě, 
které nebylo určeno pro par-
kování vozidel.  Policisté proto 
na  místě majitele automobilů 
vyzvali, aby si svá vozidla přepar-
kovali. V  rámci běžného výko-
nu služby a  zvýšeného dohledu 
v oblasti bezpečnosti a plynulosti 
provozu jsme v průběhu víkendu 
v této lokalitě zadrželi řidiče, kte-
rý řídil pod vlivem návykových 
látek," uvedli zástupci policie.  
V sobotu kolem půl druhé v noci 
při výkonu služby hlídka doprav-
ního inspektorátu Třebíč zastavi-
la v obci Meziříčko vozidlo Mer-
cedes, které řídil třiadvacetiletý 
řidič. Policisté u  řidiče provedli 
dechovou zkoušku s  negativním 
výsledkem. Následně policisté 
řidiče vyzvali k  provedení ori-
entační zkoušky na  přítomnost 
návykových látek. Tato zkouška 
vykázala přítomnost návyko-
vých látek. Proto byl řidič vyzván 
k  lékařskému vyšetření, kterému 
se podrobil. Další opatření bude 
provedeno na  základě výsledků 
lékařského vyšetření.

Dana Čírtková, tisková mluvčí, 
KŘ policie kraje Vysočina

SOS – pravidelná poradna (sdružení obrany spotře-
bitelů) otevřena každou středu 
14—17 h v  nové budově MěÚ 
(obecní živnostenský úřad, dve-
ře č. 4).
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 5. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., DPS 10.00 mše sv. – o. L. Sz., La-
vičky 18.00 mše sv. – o. Prajka. Čtvrtek 6. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 
17.30 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 18.00 mše sv. – o. Prajka. Pátek 7. 6.: 
8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření, 
16.30 mše sv. – o. L. Sz., Domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka.  
Sobota 8. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 svatba se mší sv. – o. B. Po-
láček, 18.00 mše sv. – o. Prajka, Mostiště 9.00 mše sv. – o. L. Sz. Neděle 
9. 6.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. 
L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L.Sz. Bory mše sv.: 7. 6. – Dolní Bory 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., 9. 6. – 9.45 mše sv. – o. Prajka, 16.30 – o. Prajka, 
Radenice 11.00 poutní mše sv. – o. Prajka.
Farní oznámení: Středa 18.00 setkání dětí a mládeže, kteří nemají ná-
boženství. Čtvrtek 9.00 návštěva nemocných, 17.30 modlitby za nová 
kněžská povolání, po večerní mši sv. teologická hodina. Pátek celo-
denní a celonoční adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.00 příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.30 příprava před křtem, 19.30 
bude 2. příprava na svátost manželství. Děkujeme všem, kteří pracova-
li v kostele. Skupina mladých křesťanů pořádá křesťanskou chaloupku 
v Osové Bítýšce pro děti 7–12 let, 3.–10. 8. 2013, cena 1.300 Kč (více 
info Mgr. Eva Dvořáková – kontakt na nástěnce pod věží).
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

25. hodina

V neděli 12. 5. 2013 se již potře-
tí představili dobrovolní hasiči 
a  zdravotničtí záchranáři z  Vel-
ké Bíteše v  rámci doprovodného 
programu na 7. žehnání motorek. 
Svojí účastí se snažili preventivně 
působit na motoristy. Letošní pro-
gram byl za  účasti Besip Teamu. 
K  vidění byl simulátor nárazu, 
který slouží především k  tomu, 
aby řidiči ani spolucestující nebyli 
líní se v  autě poutat bezpečnost-
ními pásy. A případně, aby řidiči 
jezdili o něco opatrněji. Návštěv-
níci si mohli vyzkoušet jízdu auto-
mobilem nebo na motocyklu bez 
rizika zranění, a  to prostřednic-
tvím interaktivního simulátoru. 
Velice atraktivní částí programu 
byly tzv. alkoholové brýle, kte-
ré věrně navodily pocit opilosti 
a  každý si tak mohl ověřit, čeho 
všeho je člověk (ne)schopen pod 

vlivem alkoholu. Jako tradičně se 
mohli diváci naučit základy prv-
ní pomoci. V průběhu akce hrála 
rocková kapela Robur. 
Motorkáři patří do  velmi ohrože-
né skupiny účastníků silničního 
provozu. Dopravní nehody s účastí 

motorkářů vykazují dlouhodobě 
nejvyšší závažnost. Nejtragičtěj-
ší, z  pohledu motorkářů, byl rok 
2007, kdy jich bylo usmrceno 
134, naopak nejméně jich zemře-
lo v  roce 1994 (73). Na  celkovém 
počtu usmrcených osob v  období 

1993–2011 činil podíl motorkářů 8  
%, tj. přibližně každý 12.–13. V roce 
2012 bylo usmrceno 90 motorkářů. 
Z celkového počtu dopravních ne-
hod s účastí motorkářů (2 971) bylo 
v  loňském roce 1 308 dopravních 
nehod zaviněno motorkáři, tj. 44  %. 
Ve  44 případech z  90 usmrcených 
motorkářů byl viníkem dopravní 
nehody motorkář. Pokud vezmeme 
celkový počet usmrcených v  roce 
2012, musíme konstatovat, že každý 
8. byl motocyklista. Závažnost do-
pravních nehod motorkářů v  roce 
2012 činila 30,3 usmrcených osob 
na 1 000 dopravních nehod. To zna-
mená, že dopravní nehody motocy-
klistů vykazují 3,6× vyšší závažnost, 
než je celkový průměr. Jde o vůbec 
nejvyšší závažnost ze všech druhů 
vozidel. 

Bc. David Dvořáček, 
foto: Otto Hasoň

Hasiči a záchranáři seznámili motorkáře s nástrahami

Vážený pane starosto,
dovolujeme si obrátit se na  Vás 
tímto otevřeným dopisem a ape-
lujeme na Vaše stanovisko ohled-
ně dopravy v  našem městě, kte-
ré jste zveřejnil dne 27. 9. 2011 
v  týdeníku Velkomeziříčsko č. 
34/2011– viz archiv:
Vyjímáme z textu: 
...dokud stát a  kraj neuznají, že 
Velké Meziříčí je jedním z  nejslo-
žitějších dopravních uzlů na silnici 
602 a nezačnou s námi spolupraco-
vat na odstranění všech problémů, 
sami nemůžeme ve městě v otázce 
dopravních komplikací nic udělat. 
Město nemůže zakázat vjezd kami-
onů a nemůže k takovému opatření 
nijak přemluvit či donutit kraj ani 
stát proti jejich vůli.
...chce to jen jedinou věc, uznat 
konečně, že obyvatelé našeho 
města mají právo na  normální 
život, nikoliv na neustálé problé-
my s ucpaným údolím, ve kterém 
žijeme...
Při našem setkání s  Vámi jsme 
vznesli námitky proti výstavbě 
bioplynové stanice v  k. ú. Vel-
ké Meziříčí. Opětovně jsme Vás 
upozornili na  negativní dopady 
provozu BPS na  dopravu a  ži-
votní prostředí v  našem městě. 
Naše námitky vůči výstavbě jsou 
podloženy našimi konzultacemi 
s odborníky z řad odborné veřej-
nosti. V podstatě se shodují s Va-
ším výše uvedeným článkem.
Opakovaně jsme požadovali pí-
semnou formou na  stavebním 
odboru možnost nahlédnutí 

do  dokumentace výstavby BPS 
a nikdy nám to nebylo umožně-
no. Z  hlediska svobodného pří-
stupu občanů k informacím toto 
jednání stavebního odboru VM 
považujeme za protiprávní.
Přesto proběhlo vydání územní-
ho rozhodnutí za  cenu porušo-
vání zákona. Krajským úřadem 
bylo nařízeno přezkumné říze-
ní. O přezkumném řízení a  jeho 
výsledku nemáme žádné infor-
mace. V  současné době probíhá 
stavební řízení, jehož oznámení 
nebylo vyvěšeno na  úřední des-
ce města VM, ani na  webových 
stránkách města. Je s  podivem, 
proč jsou tyto informace před 
občany utajovány! 
Jako občanské sdružení nemů-
žeme s  takovýmto postupem 
souhlasit, neboť stavební povo-
lení nelze vydat, jestliže by došlo 
k  porušení územně technických 
požadavků na  stavby a  jejich 
umisťování – viz vyhláška č. 
501/2006 Sb., O  obecných poža-
davcích na využití území
§ 23 
Obecné požadavky na umisťování 
staveb
(1) ...Připojení staveb na  pozem-
ní komunikace musí svými para-
metry, provedením a  způsobem 
připojení vyhovovat požadavkům 
bezpečného užívání staveb a bez-
pečného a  plynulého provozu 
na  přilehlých pozemních komu-
nikacích. Podle druhu a  charak-
teru stavby musí připojení splňo-
vat též požadavky na  dopravní 

obslužnost, parkování a  přístup 
požární techniky.
Vzhledem k velké dopravní nároč-
nosti v  našem městě nelze o  sta-
vebním povolení vůbec uvažovat.
Opakovaně uvádíme stručný pře-
hled našich připomínek:
– petice občanů proti výstavbě
– navážení a  vyvážení materiálu 
do BPS přes město – vysoká do-
pravní zátěž v našem městě (více 
než dvanáct tisíc projíždějících 
vozidel denně), v  případě poru-
chy na dálnici D1 navýšení o dal-
ší desítky tisíc vozidel (město 
vlastně slouží jako obchvat D1), 
oprava místních komunikací, za-
čínající oprava D1
– v případě zvýšené dopravní zá-
těže značně ztížena dostupnost 
záchranné služby a  požárního 
sboru
– v důsledku zplodin z dopravní 
zátěže negativní vliv na  zdraví 
občanů (dle informací lékařů ka-
ždý sedmý občan v našem městě 
trpí dýchacími potížemi, město 
leží v údolí)
– nebylo posouzeno podloží 
v  historické části našeho města 
(na soutoku řek Oslavy a Balinky)
– umístění BPS v  bezprostřední 
blízkosti Chráněné krajinné ob-
lasti Balinské údolí
– zamítavé vyjádření zastupite-
lů obce Oslavice, vzdálené cca 
300 m
– město Velké Meziříčí nemá 
žádnou zemědělskou činnost
– umístění BPS v blízkosti měst-
ského sídliště

– opomenutý účastník – vlastník 
lesa dotčeného výstavbou BPS
– negativní dopad na  zeměděl-
skou půdu 
– porušení Listiny základních 
lidských práv a  svobod čl. 35. 
odst. 2 – Každý má právo na včas-
né a úplné informace…
– porušení Občanského zákoní-
ku (40/1964 Sb.), § 3, § 6 a § 11 
a § 415 – Každý je povinen počínat 
si tak, aby nedocházelo ke škodám 
na zdraví, na majetku, na přírodě 
a životním prostředí.
Je třeba si uvědomit, že v přípa-
dě vydání stavebního povolení 
nemá městský úřad již možnost 
do  dalšího provozu schvále-
né stavby zasahovat! Tzn., že 
smlouvy uzavřené na  dodávky 
krmiva pro BPS jsou záležitostí 
provozovatele a  veškerá dopra-
va by pak klidně mohla směřo-
vat přes město, čemuž by nemo-
hl nikdo zabránit!
Úřad starosty, kterému byla dána 
důvěra voličů, by neměl spočívat 
v tom, že oprávněné námitky ob-
čanů nejsou brány v úvahu. Svým 
rozhodováním by měl zamezit 
snahám o  devastaci životního 
prostředí, ohrožení majetku ob-
čanů a zajistit normální život ob-
čanů ve městě.

Velké Meziříčí 30. 5. 2013
Za Občanské sdružení na ochra-

nu přírody a krajiny ve městě 
Velké Meziříčí a jeho blízkém 
okolí Dana Tvrdá, ing. Marie 

Benešová, Václav Bradáč, 
ing. Josef Beneš

Otevřený dopis občanů starostovi města

K  článku paní Jitky Kůpové v  týdeníku Velkomeziříčsko ze dne 
22. května 2013, strana 5:
Plně souhlasím s  paní Kůpovou. Popisovaný plánovaný záměr 
zbudovat u pošty kruhový objezd považuji, slušně řečeno, za vy-
ložený nesmysl a  plýtvání finančními prostředky. Nevím, proč 
není využita komunikace Pod Strání, která by řešila i  Sokolov-
skou ulici. Nebo se chceme vyrovnat Žďáru nad Sázavou a Nové-
mu Městu na Moravě, kde jsou též kruhové křižovatky? Realizace 
projektu by naopak zpomalila průjezd Novosady a  Sokolovskou 
a byl by to velký zásah do životního prostředí v tomto prostoru.
Konečně se podívejte, kolik aut projede po  novém obchvatu 
od Draka Kabelů ke křižovatce u Kozů a na Třebíčské ulici. Za-
tímco Třebíčská silnice je přeplněná, takže se u mostu přes Balin-
ku tvoří z obou stran fronty vozidel, nový obchvat je poloprázdný 
– to vám nic neříká? 
Je třeba chodit po zemi a nestavět vzdušné zámky.

Vladimír Makovský

Reakce na Bílou knihu 
dopravy

Sbor dobrovolných hasičů v Křo-
ví v  sobotu 25. 5. 2013 odhalil 
u  příležitosti 80. výročí úmrtí 
pamětní desku zasloužilému ha-
sičskému funkcionáři Vincenci 
Broži – zakladateli sborů ve Křo-
ví, Křižínkově, Níhově, Milešíně 
a  Osové Bítýšce, starostovi župy 
č. 41 okresu Velkobítešsko a  dr-
žiteli zlatého Záslužného kříže 
hasičstva MZJH. Po položení 
květin na hrob a mši následovalo 
žehnání hasičské techniky na ná-
vsi. Liturgii doprovázel chrámo-
vý sbor z  Níhova. Poté odhalili 
pamětní desku na  hasičském 
domě. Zahájení se ujal br. Josef 

Bartošek ml. z  SDH Křoví. Pro-
jev o  hasičském životě br. Brože 
přednesl okrskový starosta br. 
Ludvík Zavřel a  curriculum vi-
tae kronikář ing.  Alois Koukola, 
CSc. Protože Vincenc Broža byl 
i pedagog, tak proběhlo kulturní 
vystoupení dětí ze základní školy 
v  Křoví. Slavnostního odhalení 
pamětní desky se ujali br. Josef 
Bartošek st. z SDH Křoví a nestor 
hasičů v Kraji Vysočina br. Karel 
Herold. Slavnost uzavřel starosta 
OSH Žďár nad Sázavou br. Luboš 
Zeman. Následovalo okrskové 
cvičení v požárním sportu.

Bc. David Dvořáček

Hasiči uctili památku 
svého zakladatele

Jednoho dne andělé strážní in-
formovali Nebeskou radu, že se 
lidé málo modlí. Byla vytvořena 
speciální komise. Po  několika 
týdnech všichni došli k  závěru, 
že lidé jsou si vědomi, že se málo 
modlí, ale mají výmluvu: je málo 
času. Andělé hledali řešení. Je-
den mladý anděl dostal nápad, 
aby Bůh stvořil 25. hodinu – den 
bude delší o  hodinu věnovanou 
modlitbě. Pán Bůh souhlasil. 
Byla stvořena 25. hodina. 
Na  zemi si lidé všimli této no-
vinky. Hodiny začaly ukazovat 
dvacátou pátou hodinu. Sdělo-
vací prostředky zprávu vyhlásily 
do celého světa. Lidé byli nejdřív 
překvapeni, ale brzy i  spokojeni. 
Biskupové vyhlásili dvacátou pá-
tou hodinu pro Boha. 

Po určité době andělé konali kon-
trolu a  byli zvědaví, jak lidé tuto 
hodinu využívají pro modlitbu. 
Tentokrát byli šokovaní. Počet 
modlících se vůbec nezměnil. 
Lidé tuto hodinu věnovali jiným 
věcem a přitom si začali stěžovat, 
že nadále nemají čas na modlitbu.
Dnešní člověk v západní civiliza-
ci si neustále stěžuje, že má málo 
času…, že nestíhá mnoho věcí. 
Jenomže velmi často se problém 
skrývá ve  špatném určení jis-
tých priorit a  naplánování jed-
notlivých činností. Kdybychom 
tomu věnovali víc pozornosti, 
možná bychom měli klidnější 
život, méně bychom si stěžovali 
a všechno, co je důležité, bychom 
stihli udělat.

P. Lukasz Szendzielorz

V  loňském roce realizovala Ko-
pretina – centrum pro rodiče 
s  dětmi úspěšný pilotní projekt 
terénní práce v rodinách s dětmi. 
Ten prvním lednem letošního 
roku dospěl v  registrovanou so-
ciální službu. Od roku 2013 tedy 
fungují v  rámci Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s  dět-
mi. Ze strany pracovníků orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí jsou 
tyto služby pro rodiny vítány.
Terénní služba působí přímo 
v  přirozeném prostředí rodiny. 
Pomáhá rodinám s  dětmi zmír-
ňovat následky různých obtíž-
ných životních situací, které 
nedokáží samy řešit. Pracovnice 
poskytují rodičům poradenství 
v oblasti péče o děti, vedení do-
mácnosti a  efektivního hospo-
daření s  rodinným rozpočtem. 
Doprovázejí uživatele při vyřizo-
vání běžných záležitostí, při ko-
munikaci s  úřady a  institucemi. 
Dle individuálních potřeb rodiny 
zajišťují návaznost dalších služeb.
Z  terénu... aneb Z  vyprávění 
jedné uživatelky
„Po narození syna jsem se ocitla 
v  těžké situaci. A  sama. Pro sa-
moživitelku s  dítětem je obtížné 
vše zvládat hlavně finančně. Trá-
pil mě pocit, že jsem neschop-
ná matka. Stále plačící dítě, byt 

vzhůru nohama, vlastní zdra-
votní potíže, staré dluhy, vydí-
rání bývalého přítele… Když se 
Martínkova babička rozhodla 
mého syna získat do  péče, ne-
měla jsem sílu na boj. Udala mě 
na sociálce, že se o malého nedo-
kážu postarat.
Obrátit se na  terénní službu pro 
rodiny od  Charity mi doporuči-
la sociální pracovnice z  našeho 
městského úřadu. Dostala jsem 
šanci. Už jen ten pocit, že nejsem 
na  všechno sama, že se můžu 
vypovídat… Pracovnice té služ-
by mi pomohly znovu najít sílu 
problémům se postavit. Společ-
ně jsme začaly pracovat na  tom, 
abych zvládala udržovat domác-
nost a  zároveň měla čas věnovat 
se správně Martínkovi. Podle 
paní doktorky byl opožděný. 
Než se podařilo vyřídit výživné, 
zapůjčily mi nejnutnější potře-
by pro miminko. Pracovnice mi 
také pomohly lépe si zorganizo-
vat den, naučila jsem se dobře 
a přitom levně vařit. Bude se mi 
to hodit, Martínek už začíná jíst 
první dětská jídla. Dělá velké 
pokroky. Ráda bych jednou byla 
úplně samostatná a  sebevědomá 
máma.“ (S. Z.)
Mgr. Kateřina Šouláková, sociální 
pracovnice sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi

Žďárská SASka pomáhá 
rodinám ve složité situaci
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Zubní pohotovost – Ověřte aktuální 
stav na  příslušném stomatol. pracovišti, informa-
ce naleznete také na www.nnm.cz – sekce Lékařská 
pohotovost LSPP. So 8. 6.: MUDr. M. Kozáková, Za-
hradní 271, Bystřice nad Pern., tel.: 566 552 332. 

Ne 9. 6.:  MUDr. R. Kozák, Zahradní 271, Bystřice 
nad Pern., tel.: 566 552 332. Ordinační doba 9–12 
hodin. Zubní LSPP poskytuje Úrazová nemocnice 
Brno, Ponávka 6, po–pá 17–7 hodin, víkendy, svátky 
nepřetržitě, tel.:  545 538 421.                (www.nnm.cz)

Programové oddělení  Jupiter 
clubu přijímá rezervace míst 
na  divadelní předplatné do  Ho-
ráckého divadla v Jihlavě, sezona 
2013/2014, celkem 6 představení. 
Představení zařazená do  abo-
nentního cyklu:
HAMLET; MISTR A  MARKÉ-
TKA; PROKLETÍ NEFRITO-
VÉHO ŠKORPIONA; ŠUMAŘ 

NA STŘEŠE; KRÁL JELENEM; 
ROZMARNÉ LÉTO. Cena 
za předplatné na jednu osobu bez 
dopravy činí v  průměru 810 Kč 
(možnost uplatnění dalších slev 
např. studenti, důchodci, ZTP 
atd.) Zájemci o  předplatné se 
mohou nahlásit paní Svobodové, 
e-mailem: program@jupiterclub.
cz, tel.: 566 782 004-5, 728 898 157  

nebo přímo osobně na programo-
vém oddělení. OZNÁMENÍ: 
Poslední 6. představení divadelní 
sezony HDJ 2012/2013 sk. O  se 
uskuteční ve  středu 19. června 
2013 v  19 hodin. Hra Michala 
Frayna BEZ ROUCHA – blázni-
vá komeide o  divadle na  divadle.  
Odjezd autobusu od Jupiter clubu 
v 17.45 hodin.                                 -hs-

Nabídka předplatného do Horáckého 
divadla v Jihlavě

V rámci celostátního Festivalu muzejních nocí zveme 
všechny zájemce v sobotu 8. června 2013 na kostý-
mované noční prohlídky velkomeziříčského zámku. 
Pro návštěvníky bude připraven bohatý program 
na  vnitřním nádvoří, prohlédnout si budou moci 
i prostory 1. patra se zámeckými salony. Atmosfé-
ru v nich budou dokreslovat kostýmovaní průvodci 
a oživené obrazy ze života šlechty. Také muzejní ex-

pozice ve druhém patře budou veřejnosti přístupné.
Upozorňujeme, že na prohlídky je vzhledem k ome-
zené kapacitě prostor nutno se objednat na  tel.: 
566 522 206. Při vstupu budou upřednostněni ob-
jednaní zájemci. Lístky je možno si předem vyzved-
nout v pokladně muzea od soboty 1. června v době 
9–12, 13–17 hodin, denně mimo pondělí. 
Vstup na akci  je zdarma.                                                   -muz-

Noční prohlídky zámku – 8. 6. 2013 

Mediální partner akce: 

O prázdninách bude změněný pravidelný program. 
Otevřeno bude každé pondělí – pátek od 8 do 13 ho-
din, čtvrtek odpoledne od 15 do 18 hodin zůstává.
Barevné cvičení pro rodiče s dětmi se přesouvá ze 
středy na úterý.
V otevírací době bude celé prázdniny možnost vyu-
žít prázdninového Klubíka, který nebude omezený 
věkem. V případě účasti bez rodičů je nutné nahlá-
šení alespoň den předem.
Od 12. do 23. 8. bude Kopretina zavřená. Na 30. 8. 
2013 připravujem akci na  zahradě k  výročí 20 let 
charity. Vše bude ještě upřesněno.
Zprostředkování poradenství v prorodinných služ-
bách
Služba je určena ženám a  dívkám, které se ocitly 
v ohrožení života nebo v nepříznivé životní situaci. 
Zaskočilo vás nečekané těhotenství? Trápí vás part-
nerská nebo rodinná situace? Jste vystavena vy nebo 

někdo z vašich blízkých domácímu násilí? Nemáte 
si s kým popovídat o vašich starostech? Máte pocit, 
že vaše problémy jsou příliš malicherné na to, abyste 
s nimi šla za psychologem nebo psychiatrem? Zají-
má vás metoda přirozeného plánování rodičovství? 
Uděláme si na vás čas, vyslechneme vaše problémy, 
společně se pokusíme najít cestu. V případě vašeho 
zájmu vás zkontaktujeme s dalšími odborníky.
Kontakt na  konzultantku prorodinných služeb: 
Hana Jelínková – tel.: 566 690 215, 731 646 777, 
e-mail: kopretina.zdar@charita.cz, Poliklinika Žďár 
nad Sázavou, 3. patro
Pomoc mladým rodinám
V rámci pomoci mladým rodinám nabízíme k za-
půjčení monitory dechu, kojeneckou váhu, elektric-
kou odsávačku mléka a další základní vybavení pro 
kojence (postýlku, vaničku, fusak aj…).                   

Lenka Šustrová, Charita Žďár nad Sázavou

Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi – informuje

Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé 
město a místní Agendu 21 vyhlašuje soutěž Roz-
kvetlé město.  
Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé 
města a jeho městských částí i firmy sídlící ve Vel-
kém Meziříčí. 
Rozkvetlé město:
• Máte zájem o zlepšení vzhledu města? 
• Pečujete o vzhled svého okna nebo předzahrád-
 ky? – přihlaste se!
• Líbí se vám sousedova předzahrádka, jeho roz-
 kvetlé okno?  – přihlaste ho! 
• Zaujaly vás květinové výzdoby restaurací, firem
 a dalších subjektů? - přihlaste je!
Kategorie: 
• květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií 

• květinová výzdoba předzahrádek, které jsou 
 viditelné přímo z ulice 

Termín: jaro a léto
Hodnocení: odborná komise – zástupce Městské 
rady Velkého Meziříčí, zástupce komise Zdravého 
města Velkého Meziříčí, zástupce zahradnické firmy
laická veřejnost – fotosnímky přihlášených výzdob 
budou zobrazeny na www.mestovm.cz  s možností 
hodnocení.
Zhotovený fotosnímek výzdoby (i z mobilního te-
lefonu) zašlete na ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte na Informační centrum města Velkého 
Meziříčí s uvedením adresy vyfotografovaného mís-
ta od 5. června do 31. srpna 2013.                        
                                                                                   -měú-

Pravidla soutěže Rozkvetlé město

V sobotu 18. 5. 2013 se v KD Ruda u Velkého Meziříčí uskutečnil již 
druhý ročník charitativního koncertu Muzika dětem. V průběhu ve-
čera vystoupily tři hudební skupiny. Koncert zahajovala skupina Stre-
et69, po ní vystoupil Premiér a na závěr se představila skupina Zaká-
zanÝovoce. 
Návštěvníkům bylo v průběhu večera rozdáno 45 připravených cen od 
různých českých a slovenských hudebních skupin. Na letošní charita-
tivní koncert zavítalo 418 platících účastníků a částka, která pomůže 
dětem žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Kojetice, se pohybuje oko-
lo 40.000 Kč (ještě nebyly vyúčtovány všechny výdaje).
Velké poděkování patří návštěvníkům, kteří koncert přišli podpořit, 
dobrovolným pořadatelům, hudebním skupinám, které se vzdaly své-
ho honoráře za vystoupení a v neposlední řadě všem sponzorům: obci 
Ruda, SDH Ruda, firmám K. T. L., Agados, Art21, HavliFOTO, Sound 
for people, JK animation, Pekárna Kamenice, Zdar a. s., a mediálním 
partnerům týdeníku Velkomeziříčsko, agentuře Rengl, Rádiu Vysoči-
na a internetovým portálům Vysočina-news.cz a NovinyVM.cz.
Jako organizátorce charitativního koncertu Muzika dětem mi dovolte 

poděkovat celé mojí rodině a příteli, kteří mi více než pomohli a podr-
želi při samotné realizaci koncertu.

Kristýna Staňková, foto: HavliFOTO

Charitativní koncert Muzika dětem se vydařil...
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■ Litinový kotel  na  tuhá pa-
liva – starší, 34 kW. Dále pro-
dám trubkové lešení, velkou 
míchačku na  4 kolečka. Ložisko 
do dyferáku zadní nápravy Mul-
ticar 24–25. Kompletní švajc 
– plné láhve. Tel.: 606  157  522.
■ Obilní silo na  3 tuny. Ne-
sený bramborák. Průmyslo-
vý šicí stroj. Tel.: 734  545  417.
■ Originální DVD všech žánrů 
asi 500 ks. Původní cena 400 Kč, 
nyní 30 Kč. Tel.: 777  672  666, 
566 523 776.
■ Obutá zimní kola na ocelových 
discích na  Škodu Felicii. Stav 
90%, 4 ks. Dále prodám alterná-
tor Valeo 24 V  po  opravě. Tel.: 
608 204 557.
■ Dřevěnou udírnu. Novou, ma-
teriál olše, masív. Výška 170 cm, 
základna 65×65 cm, stříška ma-
teriál nerez, teploměr, reglulace 
kouře a  teploty. Cena dohodou. 
Dále prodám nový výklopný pa-
řák 120 l, plech tloušťky 2 mm, 
cena 5.600 Kč. Dohoda možná. 
Tel.: 605 744 874.
■ Náhradní díly na Fiat Brava, r. 
v. 1996, vcelku, včetně pneumatik 
v  rozměrech 175×65 R14. Tel.: 
776 798 182.
■ Televizor Panasonic, starší. 
Uhlopříčka 63 cm. Cena doho-
dou. Info na  tel.: 776  776  050.
■ Kuchyňskou rohovou la-
vici s  úložným prostorem 
+ stůl a  2 židle, 1.000 Kč.
Dále prodám Skútr PR 150 Ce-
asar, r. v. 2010, najeto 4  200 km, 
cena 15.000 Kč. Skútr Yamaha 
VP 300 Versity, r. v. 2004, naje-
to 20  500 km, cena 27.500 Kč, 
stříbrná barva, možno i  s  kuf-
rem. Dvoukolový vlek bez 
korby za  malotraktor, cena 
1.000 Kč. Tel.: 775  390  322.
■ Dveře  + zárubně, nové z ma-
sivu borovice, zakázková výro-

ba, rustikální styl, 80L, 80P, 60L, 
60P, prosklené, plné, možno 
dodělat i  jiný rozměr. Dle výbě-
ru na  prvních 10 ks sleva 50 %, 
6.000 Kč včetně zárubní. Dále 
prodám stěnu do  předsíně, stej-
nou jako výše uvedené dveře. 
Nutno vidět. Tel.: 604  844  919

■ Selata a  vepřové půlky 30–
45 kg. Volejte po 16. hodině, tel.: 
737 825 873.
■ Rozkládací pohovku. Vhodná 
na každodenní spaní. Barva čer-
vená. Je nová a  nepoužitá. Cena 
dohodou. Tel.: 775 358 576.

■ Maringotku nebo staveb-
ní buňku. Volejte večer na  tel.: 
728 416 361.
■ Hračky na  baterky nebo se-
trvačník z 60., 70. a 80. let. Tel.: 
737 811 674.
■ Jawu 90 i  v  nepojízdném sta-
vu + motor na  Jawu 350. Tel.: 
737 811 674.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-

tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s  nápisem atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Regál rohový na květiny (bal-
konové), kovový – viz foto níže 
– nebo podobný. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 775 252 513.

■ Prodám chatu s  příslušen-
stvím a  pozemkem 333 m² 
v  lokalitě Letná–Nesměř, u  řeky 
Oslavy (Letná 34/Petráveč 6). 
Chata je částečně zděná a  čás-
tečně dřevěná s  malou terasou 
a  zpevněnou plochou, el. 220V 
s  možností rozšíření na  360V, 
studna s pitnou vodou. Chata je 
na  atraktivním místě, dostupná 
autem. Cena dohodou. Kontakt 
v  redakci jen vážným zájemcům 
(ne RK).

■ Prodám stavební parcelu 
ve  Velkém Meziříčí v  Pískách, 
rozměr 1.270 m² s  napojením 
na městské sítě. Tel.: 602 773 027.

■ Prodám byt 3+1 v  OV 
ve  Velké Bíteši. Byt je po  re-
konstrukci, CP 74 m². Cena 

1.550.000 Kč. Tel.: 775  214  919.
■ Prodám RD 2+1 ve  Svařeno-
vě, částečně podsklepený, zahra-
da 1187 m², cena 1.500.000 Kč. 
Volejte po  18. hodině tel.: 
732 908 611.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, plat-
ba hotově. Tel.: 605  541  814.

■ Pronajmu částečně zařízený 
pokoj v  rodinném domku se 
samostatným vchodem. Sou-
částí pokoje je kuchyňská linka, 
lednice, mikrovlnka, televize, 
internet + sociální zařízení. Tel.: 
603  726  466 – Velké Meziříčí.
■ Pronajmu byt 3+kk (75 
m²) v  novostavbě od  1. 7. 
2013. Tel.: 776  344  454.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cent-
ra, v relativ. klidné lokalitě na ul. 
Bezděkov č. 81. Obytná plocha 
70 m², 5. patro. Dům je zatep-
len, nová plastová okna, nově 
rekonstruovaný výtah. V  r. 2011 
byl byt částečně rekonstruován 
(úprava byt. jádra, nové podla-
hové krytiny, koupelna, WC). 
Ve  vybavení kuchyňská linka 
a plynový sporák. Vlastní plyno-
vý kotel (vytápění a ohřev vody), 
náklady na  teplo jsou minimál-
ní. K  bytu patří 2 sklepní kóje 
(1. na  patře, 2. v  suterénu). Ná-
jemné 7.500 Kč (zahrnuje fond 
oprav, splátku úvěru na  zatep-
lení, správ. poplatky) + záloha 
na energie a vodu (cca 2.500 Kč/
měsíc). Parkování před domem. 
Můžu nabídnout k pronájmu ga-
ráž v  nedalekém bytovém domě 
(3 minuty cesty) za  1.200 Kč/
měsíc. Volný od  1. 8. 2013. M. 
Hledík, tel.: 603 834 418, e-mail.: 
mhledik@vm.cz 
■ Pronajmu garáž nad ulicí 
Na  Výsluní od  1. 7. 2013. Tel.: 
777 734 530.

■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Velkém Meziříčí, 
3. patro, volný ihned. Vo-
lejte večer, tel.: 724  771  763. 

■ Doučím angličtinu  – začáteč-
níky i pokročilé. Vystudovaná VŠ 
v  oboru + 2 roky pobytu v  Ka-
nadě. Tel.: 702  538  767, e-mail: 
veronikozmo@gmail.com

              

pRodáM – koUpíM – vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Různé

Prodám

Pronajmu 

Koupím zahradu (zahrád-
ku) na Fajťáku. Včetně chat-
ky nebo bez. Dobrá přístup-
nost, elektrika. Nejlépe těsně 
nad dálnicí. Tel.: 603 224 909.

Nemáte čas na údržbu vaší za-
hrady nebo okolí vaší firmy? 
Volejte 728 385 122.
Nabízím kompletní sečení trávy. 

Přijmeme řidiče
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

Pracujeme pro společnost 
Lidl Stránecká Zhoř. 

Tel.: 604 860 686.

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji 

stavební parcely 
v nové zástavbě RD. 

Cena 350 Kč/m². 
Více informací na 

www.uhrinov.cz nebo 
na tel.: 566 520 440,

777 492 985.

Výuka jazyků ve Velkém Meziříčí.
Kurzy pro děti i dospělé! 

Vytvořte si vlastní 
Prázdninový kurz na míru! 
Využijte naši mimořádnou letní 

nabídku 2 os za cenu 1 os!

Inzerce, tel.: 
566 782 009, 739 100 979.

Použité žulové dlažební kost-
ky 12×12 cm (10×10) nebo 
větší. Odvoz zajistím, i malé 
množství. Tel.: 728 107 702.

Hostinec U Brány 
(Komenského ul.) 
zve k posezení 

na zahrádce
po–čt 10–21, pá 10–23, 

so 16–23, ne 8–12, 
16–21 hodin

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. Tel.: 604 112 837.

Nabízím konverzační hodiny 
cestovní angličtiny pro jednot-
livce a dvojice. Slovní zásoba 
a fráze přizpůsobeny cestování. 
Tel.: 731 768 362.

Provedu 
drobné zednické práce, 

obklady, dlažby, 
rekonstrukce a jiné. 

Tel.: 736 481 349.

OPRAVY STŘECH, KOMÍNŮ 
a klempířských prvků. 

Nejlevnější pokrývačství 
v regionu – dorovnáme 

každou nabídku konkurence. 
Tel.: 601 573 029.

nejen zahradní nábytek

Červen – měsíc slev 
v podnikové prodejně

Akce trvá do 30. 6. 2013
 Provozní doba prodejny: 

pracovní dny 8–12, 13–17; sobota 9–11
INGELD – areál Jestřábec 
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.

Tel.: 566 523 414 ● www.ingeld.cz

Přijmeme fyzicky a manuál-
ně zdatného pracovníka do 
dřevovýroby ve Vídni. ŘP sk. 

C, E výhodou. Nabídku zašlete 
na pilaviden@seznam.cz
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společenská RUbRika

Vzpomínky

sUdokU

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední.

Řešení dnešní sudoku 
otiskneme příště.

Řešení z min. čísla ←

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
PLÁN PŘEDNÁŠEK, 
 předsálí kina v 15.30 
 11. 6. Podnikání na křižanovském panství 
 v 17. a 18. století, ing. Karel Hromek
18. 6. Raně novověké stopy Jednoty bratrské na Velkomeziříčsku  
 a okolí, Mgr. M. Štindl, PhD.    Změna programu vyhrazena.

POZVÁNKA 
na tradiční setkání 

pracovníků 
pomocných provozů 
Kablo, které se koná 

21. 6. 2013 od 14 
hodin na Tržišti.  -bar-

Nepůjde 
elektrický proud
▶ 6. 6. od 7.30 do 12.30, K No-
vému nádraží, Lipnice, Nábřeží, 
Ostrůvek, Pod Strání, U Tržiště, 
Slepá, Sokolovská 462, K Nové-
mu nádraží 808, 2014 – Penny 
market, Zimbo Czechia. 
▶ 11. 6. od 7.30 do 14.45, So-
kolovská 1535, 1589, 1590, 287, 
Řeznictví Malec, prádelna, stá-
nek (vše naproti poště).
▶ 17. 6. od 7.30 do 15.45, Lipni-
ce, Nábřeží, Ostrůvek, Pod Strá-
ní, Sokolovská 462.                   

-E.ON-

❧ Těžké je každé loučení, 
když drahý z očí schází, 
nejtěžší je však to poslední, 
když zpátky nepřichází. 
To zůstanou jen vzpomínky. ❧

Dne 11.  června uplyne 14 let od 
úmrtí našeho manžela, tatínka 
a dědečka, pana

Josefa Křečka z Měřína.

Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

❧ Čas plyne, 
ale bolest v srdci zůstává. ❧

Dne 8. června 2013 uplynou již 3 
roky, kdy nás navždy opustil tatí-
nek a dědeček, pan

František Dlouhý 
z Dobré Vody.

Stále vzpomínají syn a dcera
 s rodinami a vnoučata.

Dne 27. 5. 2013 by oslavil 85 let náš tatínek, pan 

Vít Suchánek z Dolních Heřmanic. 

Dne 5. 6. 2013 je to již 20 let, 
kdy nás opustila naše maminka, paní 

Marie Suchánková z Dolních Heřmanic.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery s rodinami.

Dne 2. 6. 2013 tomu bylo již 
20 let, co nás navždy opustila 
paní 

Karla Lorencová z Rudy.

S láskou stále vzpomínají syn 
a dcery s rodinami.

Vážení a milí,
ráda bych vás pozvala na divadelní představení režiséra Ivana Baladi 
„Oskar a růžová paní“, které se koná v pátek 14. června v 19 hodin 
v kapli v Černé u Měřína. U příležitosti poutě sv. Antonína jsme se 
rozhodli pokračovat v tradici kulturních zážitků v tomto sakrálním 
prostoru a po dvou hudebních bonbóncích jsme tentokrát sáhli po di-
vadelní inscenaci.
Výjimečné dílo architekta Ladislava Kuby, kaple sv. Antonína, tak oži-
je hereckým koncertem dvou hvězd hradeckého Klicperova divadla – 
Martiny Eliášové a Jana Sklenáře. Na vlastní oči tak můžete zhlédnout 
oceňovanou inscenaci, která se do tohoto neobyčejného prostředí, 
uvnitř stavby nominované na „Evropskou cenu za architekturu Mies 
van der Rohe Award 2006“, skvěle hodí.
Vstupenky v ceně 120 Kč si můžete rezervovat e-mailem přímo u po-
řadatele akce Vítězslava Plocka 
(vitezslav.plocek@seznam.cz), 
či v předprodeji obce Černá na 
telefonních číslech:
603 845 366,  603 827 909.
Kaple svým tvarem symboli-
zuje loď – archu – jako jednu 
z biblických paralel. A není 
náhoda, že první divadelní 
vlaštovkou v tomto prostoru 
bude právě inscenace „Oskar a 
růžová paní“, příběh plný lás-
ky, víry a naděje. 
Těšíme se na vás!

Za pořadatele 
Ilona Smejkalová, 

dramaturgyně a scenáristka 

(O hře vás budeme podrobněji 
informovat v příštím čísle.)

V kapli sv. Antonína v Černé zahrají 
divadelní hru Oskar a růžová paní

Dne 7. 6. 2013 uplynulo 5 let, kdy 
nás navždy opustil pan 

František Brabec. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Výstavy
▶ Výstava prací žáků ZUŠ VM 
– prodloužena do 17. 6. 2013, 
výstavní síň Jupiter clubu, VM.
▶ Vera Atkarskaya, grafika, ob-
razy – Muzeum Velké Meziříčí, 
do 10. 7. 2013.
▶  Jana Prehradná a Lenka Mu-
chová – V pavučině múz.  Vý-
stava obrazů v pizzerii na ná-
městí do 15. 7. 2013.

Vymysleli a předvedou:
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kph - nabídka sezony 2013/2014

29. 6. 2013 
Lhotky 

(u Velkého Meziříčí)
začátek v 15 hodin

informace na: 
www.harmonikari.unas.cz

divadelní sezona podziM 2013

Jupiter club, s. r. o. ve spolupráci s uměleckou agen-
turou Globart, s. r. o. přinášejí nabídku nové sezony 
KPH 2013–14:
■ Sólo pro Ivu Bittovou – 28. 9. 2013
Vstupné: 250/180 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník – hoboj, 
14. 11. 2013
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Novoroční koncert s přípitkem – 6. 1. 2014
Moravské klavírní trio a operní hosté (Jana Ryšán-
ková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha 
– cello, Marta Reichelová – soprán, Roman Hoza – 
baryton). Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Brněnské žestě nejen klasicky – 6. 3. 2014
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Korngold Quartet – 9. 4. 2014
Vstupné: 150/120 Kč (děti, studenti, senioři)
■ Alchymie lásky – 14. 5. 2014
Alfréd Strejček – umělecký přednes, Jindřich Ma-
cek – loutna
Vstupné: 180/130 Kč (děti, studenti, senioři)
Koncerty začínají v  19 hodin v  koncertním sále 
Jupiter clubu (změna programu vyhrazena). Ceny 
předplatného: zlevněná přenosná abonentka 
350 Kč/os. (dítě do 15 let, student do 26 let), přenos-

ná abonentka 590 Kč/os., přenosná abonentka pro 
2 osoby 990 Kč. Výhody předplatného: 1) Výběr 
nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny 
koncerty. 2) Úspora 440 Kč při koupi dětské či stu-
dentské abonentky. 3) Úspora 440 Kč při koupi abo-
nentky pro 1 osobu. 4) Úspora až 535 Kč na osobu 
při koupi abonentky pro 2 osoby.
5) Zasílání pozvánek a  informací k  předplatnému 
e-mailem.
Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty 
a  ceny abonentky Kruhu přátel hudby držitelům 
průkazu ZTP a  ZTP/P a  jedné doprovodné oso-
bě (abonentka je nepřenosná). Předprodej vstu-
penek a  abonentek: Jupiter club, s. r. o., Náměstí 
17, Velké Meziříčí, programové oddělení, tel.: 
566 782 004 (001), e-mail: program@jupiterclub.
cz, www.jupiterclub.cz.
Dramaturgie: umělecká agentura Globart, s. r. o., 
MgA. Jiří Jahoda, tel.: 548 531 618, 603 840 013, e-
-mail: info@globart.cz, www.globart.cz.
Nad rámec programu krátce vystoupí před některý-
mi koncerty talentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Tě-
mito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových 
umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém na-
šeho hudebního školství.                                                               -prog-

velký sál JC
v 19.30 hodin

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

Pátek 14. června 2013

Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat 
na slavnou one man show 
o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Vstupné: 330 Kč. Prodej a rezervace vstupenek 
na programovém oddělení JC, tel.: 566 782 004 (001). 

Vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději týden od objednání, 
jinak budou dány zpět do volného prodeje. 

Hraje Jakub Slach. 

Neděle 9. 6. 2013 
od 19.30 hodin, 

velký sál  
Jupiter clubu.

Režie 
Zdeněk Svoboda, 

Josef Marek. 
Hrají: Pavel Janeček, 
Nikola Dvořáková, 

Barbora Sekničková, 
Vít Ráček, 

Hana Holánková, 
Marie Marková, 

Marie Vávrová, Lucie Kučerová, Helena Krátká, 
Marie Bradáčová, Svatopluk Šturma a Josef Marek. 

Vstupné 80 Kč. Prodej vstupenek na programovém 
oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (005, 001).

Festival Concentus Moraviae 
neděle 16. 6. 2013 v 19.30 hodin
Velké Meziříčí – zámek, zámecká jídelna
Roberta Invernizzi – soprán, 
Craig Marchitelli – theorba
Do Itálie sklonku 16. a první poloviny 17. století nás zavede poutavě 
vystavěný program s lákavým titulem „Nejkrásnější z krásek“. Vstup-
né: 250 Kč/150 Kč

Sobota 29. 6. 2013 v 19.30 hodin – Luteránské gymnázium VM
Slavnostní závěrečný koncert; Collegium 1704, Václav Luks – umě-
lecký vedoucí, Martina Janková – soprán
program: Arcangelo Corelli (1653–1713): Concerto grosso op. 6. č. 1 
D dur; Antonio Vivaldi (1678–1741): Cantata „Vengo a voi luci adora-
ce“ RV 628; Sinfonia „Griselda“; Georg Friedrich Händel (1685–1759): 
Gloria. Vstupné: 300 Kč/200 Kč. Informace o předprodeji získáte 
na programovém oddělení Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí, Ná-
městí 17, Velké Meziříčí, tel.: 566 782 005 (004, 001). 
www.concentus-moraviae.cz

Vážení návštěvníci divadelních představení. 
I když nás pravděpodobně čeká rekonstrukce velkého 
sálu, snažili jsme se pro vás zachovat divadelní sezo-
nu. Zvolili jsme taková představení, která mohou být 
odehrána v  kině Jupiter clubu. Protože ještě nejsme 
schopni říct, kdy bude rekonstrukce zahájena, budeme 
divadelní permanentky rezervovat od středy 14. srpna 
2013. Děkujeme za pochopení.                  
                              Za programové oddělení Z. Herodesová

▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 hodin
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ 
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Grun-
torádová, přijde jako hospodyně z  agentury Man-
želské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Je to 
rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy umývá 
slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit po-
řádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto 
manželství není něco v pořádku a začne dávat roz-
klíženou dvojici dohromady. Diana – marketingová 
ředitelka, Hugo – bohémský umělec na volné noze. 
O veškerý chod domácnosti se stará on, ona vydě-
lává. Ale nefunguje to. S vražednou otevřeností a se 
slovy: „Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: 
Váš sexuální život nestojí za nic!“, začne Vilemína 
řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty 
prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překoná-
valy naše babičky.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David 
Suchařípa
▶ Středa 30. října 2013 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ 
Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se 
tajně rozhodně léčit si pocuchané nervy. Proto na-
stoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti 

doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice 
divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled 
vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. 
Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nej-
úspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého 
dramatika a herce druhé poloviny 19. stol. Je plná zá-
pletek, překvapivých zvratů a komických situací. 
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, 
Martina Hudečková, Julie Jurištová a další
▶ Listopad 2013 (termín bude upřesněn) v  19.30 
hodin
TŘI VERZE ŽIVOTA
Dva manželské páry prožijí během jednoho večera 
tři varianty téhož večírku a  diváci tak mohou na-
hlédnout do životních situací, které jsou výsledkem 
těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy 
stačí jedno špatně zvolené slovo ve  špatnou chvíli 
a je všechno jinak. 
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, 
Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin
VYHAZOVAČI 
Neuvěřitelně vtipný a  nesmírně lidský příběh se 
točí kolem disco klubu Cinders. Čtyři vyhazovači, 
na  první pohled tvrdí a  ostřílení chlapíci, kteří se 
musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravu-
jící se na velký večer, roztomilé nakadeřené slečny 
užívající si narozeninovou párty a  mnoho dalších 
postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Ko-
mická paleta lidských charakterů, z  nichž ovšem 
každý nabízí svůj osobitý příběh. Energií sršící hu-
dební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ond-
řeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch 
Hájek, Petr Vágner                                                   -prog-

Jupiter club uvede v rámci Filozofického festivalu
divadlo jednoho herce

Gabriel Miroslav Částek – Dopis pro Tebe
Pořad z pozoruhodné knihy Daniela Gottlieba 
Dopisy Samovi o lásce, ztrátě i darech života.

Středa 26. 6. 2013 ve 20 hodin, koncertní sál JC, vstupné 50 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení JC, 

tel.: 566 782 004 (001), po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin.
Změna programu vyhrazena!

Sobota 22. června 2013 ve 21 hodin
vnitřní nádvoří zámku (při nepříznivém počasí v Jupiter clubu).

Vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.
Rezervace a prodej vstupenek na program. oddělení JC, 
tel.: 566 782 004 (001), po–čt  8.00–16.00, pá 8.00–14.00 

15. výročí pěvecký sborů 
pod vedením 

Olgy Ubrové a Andrey Svobodové

Přijďte si s námi zavzpomínat…

Součástí programu bude projekce 
a výstava fotek z let minulých.
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Sportovní klub Vídeň zve všechny příznivce zdravého 
pohybu v sobotu 8. června 2013 na

Délka trasy 18 km, dětská trasa 8 km, superpochodnic-
ká + cyklotrasa 30 km.
Prezence pochodníků a cyklistů v KD Vídeň od 8.00 do 
9.15. Prezence superpochodníků (30 km) od 6.00 do 6.30.
Občerstvení po celý den zajištěno.

V 16 hodin začíná další akce

Doprovodný program: sebeobrana, ukázky bojových 
umění, štípání střešních tašek, barmanská show, kok-
tejly i pro nejmenší a nejen to.

15. rOčníK VíDeňSKéhO POchODu
Liga Vysočiny starší žákyně 
Turnaj Žirovnice
Předposlední soutěžní turnaj jsme 
tentokrát zahájili bezproblémo-
vým vítězstvím nad Spartakem 
Třebíč v poměru 12:6 (5:2), i když 
jsme v úvodních minutách tahali 
za kratší konec. Až zpřesnění útoč-
ných akcí znamenalo více branko-
vých příležitostí a do konce první 
části to pak přineslo zasloužené 
třígólové vedení. Po  změně stran 
jsme přidali na  důrazu v  obraně 
a  po  rychlých brejcích s  gólovou 
koncovkou si připsali první tur-
najové body. Pozitivem pro hru 

našeho týmu byla aktivní účast 
Agáty Uchytilové, která se poprvé 
v jarní části představila po vážněj-
ším zranění kotníku. 
Následující souboj s lídrem tabul-
ky Jiskrou Havlíčkův Brod jsme 
nerozehráli dobře. Po  většinu 
hrací doby si soupeřky udržovaly 
tříbrankový odstup. Postupně se 
náš herní projev urovnal a do zá-
věrečné fáze jsme díky zlepšené 
obraně a  zejména efektivnějšímu 
zakončení již vstupovali s  nejtěs-
nějším náskokem. Ten se i  přes 
závěrečnou snahu a  celoplošnou 
osobní obranu soupeřek podařilo 

uhájit v cenné vítězství 12:11 (5:6). 
Třetí turnajové vystoupení pro-
ti domácímu celku Slavoje Ži-
rovnice bylo vyrovnanou partií. 
Oba týmy se střídaly ve  vedení 
a  na  poločasovou pauzu odchá-
zely smírně. Hrou na dva pivoty 
jsme dokázali částečně vzdorovat 
nátlakové hře fyzicky disponova-
nějšího soupeře. Ovšem mizer-
ná koncovka nás stála hodně sil. 
V  poslední minutě se podařilo 
přesně proměněným sedmime-
trovým hodem snížit až na  nej-
těsnější rozdíl. Posledních pat-
náct sekund souboje, zbývajících 

do  závěrečného signálu, však již 
bylo málo na zisk míče a bodu…
Domácí hráčky nakonec uhájily 
jednobrankový náskok a zvítězily 
13:14 (6:6). 
Hrály: Šabacká Jarmila – Záviš-
ková Kateřina (11), Koudelo-
vá Eliška (6), Bačová Soňa (5), 
Uchytilová Agáta (3), Pavlíčková 
Tereza (3), Doležalová Romana 
(2), Uhlířová Eva (2), Teplá Lucie 
(2), Pacalová Lenka (1). Trenéři 
Záviška, Partlová. 
1. H. Brod 20 16 2 2 339:242 34
2. V. Meziříčí 20 11 1 8 299:243 23
3. Žirovnice 21 10 3 8 257:227 23
4. Třebíč 21 1 0 20 148:331 2

Starší žákyně házené skončily v Žirovnici druhé

-záv-

17. rOčníK VíDeňSKé LÁVKY

V  sobotu 18. 5. 2013 se konal 
již třetí ročník Koloběhu na 100 
kilometrů. V závodě startují pě-
tičlenné štafety na čtyřech rozdíl-
ných pětadvacetikilometrových 
okruzích, z  nichž čtyři jedou 
na  kole a  vždy jeden člen týmu 
musí běžet a nést štafetový kolík. 
Taková jsou pravidla Koloběhu 
Dalešického pivovaru. 
Závodu se zúčastnilo 34 pěti-
členných týmů. Vítězem se stal 
tým Šviháků lázeňských z  Rudé 
skály, kteří to zvládli za 5 hodin 
a  45 minut. Na  druhém místě 
(o dvě a půl minuty později) do-
jel a doběhl tým Becaro, složený 
ze sportovců z  blízkého okolí – 
Ruda, Hodov a Kamenná. Taktéž 
se zúčastnil tým Nebštych z blíz-
kých Nových Sadů. Před vámi 
všemi opravdu „klobouk dolů“! 
Gratulujeme ke  sportovnímu 
úspěchu!

-dvo-, foto: archiv obce Ruda

Koloběh Dalešického pivovaru: čtyři jedou, jeden běží
Motocyklový závodník Viktor Dušek absolvuje v letošním roce kom-
pletní šampionát Coppa Dei Due Paesi, který se postupně pojede při 
závodech WSBK na okruzích Imola, Moskva a Nürburgring. V rám-
ci přípravy na první z těchto závodů nastoupil Viktor k závodu Alpe 
Adrie na okruhu Pannoniaring, kde zasáhl do kategorie Supersport. 
V sobotním závodě bojoval s Jiřím Brožem o sedmé místo. V neděli 
se utkal se stejným soupeřem opět,  tentokrát o pozici šestého muže 
závodu. Byť byl v obou případech v tomto souboji neúspěšný, je Viktor 
se svým vystoupením spokojen.
„Před dvěma týdny jsem zde byl trénovat, jinak jsem letos vůbec ne-
jezdil. Víkend hodnotím docela dobře. Dostal jsem se na časy, které 
jsem jezdil vloni, takže s tím jsem spokojený. Jen výsledek v závodech 
mohl dopadnout trochu lépe. V  prvním jsem úplně odešel, protože 
jsme nechali starší pneumatiku z tréninku. Asi od třetího kola závodu 
jsem musel zvolnit a jet pomaleji. Na druhý závod jsme dali obě nové 
pneumatiky a  již se mi jelo podstatně lépe. S  Jirkou Brožem jsme si 
párkrát vyměnili pozice, akorát jsem nakonec doplatil na to, že mám 
méně naježděno. Nepovedlo se mi zareagovat tak, jak Jirka. Ujížděl mi 
hlavně na brzdy, kde byl o hodně lepší. Já to musel dohánět na výjez-
dech a v zatáčkách. Když jsem ho dojížděl, tak jsem v poslední zatáčce 
špatně zařadil, a to rozhodlo o celém závodě. Jsem spokojený s časem, 
který jsem zajel o dvě desetiny rychleji, než vloni. Takže odjíždím cel-
kem spokojen,“ zhodnotil svůj závod Dušek. 

Viktor Dušek má po 
Pannoniaringu

Dne 30. května 2013 proběhl 
na  Dětském dopravním hřišti 
ve  Velkém Meziříčí a  v  prosto-
rách 2. základní školy Velké Me-
ziříčí již druhý ročník oblastního 
kola Dopravní soutěže mladých 
cyklistů.
Zúčastnilo se 40 dětí ze 6 škol 
vybraných na  jednotlivých ško-
lách dle výsledků základního 
kola.
Zúčastnily se 1. ZŠ Velké Meziří-
čí, 2. ZŠ Velké Meziříčí, 3. ZŠ Vel-
ké Meziříčí, ZŠ a  MŠ Křižanov, 
ZŠ Velká Bíteš a ZŠ Tasov.
Výsledky I. kategorie (do 12 let):
1. místo ZŠ a MŠ Křižanov (Ma-

rek Kozina, Martina Kozinová, 
Jitka Milotová, Jan Švejda, dopro-
vod Mgr. Blanka Kolářová)
2. místo 3. ZŠ Velké Meziříčí 
(Terezie Vávrová, Klára Von-
dráčková, Jan Hnízdil, Marián 
Bezák, doprovod Mgr.  Jana Ku-
bátová)
3. místo 2. ZŠ Velké Meziříčí 
(Eliška Maloušková, Kristýna 
Procházková, Vojtěch Batelka, 
Jiří Zlámal, doprovod Mgr.  Mi-
chaela Floumová)
Výsledky II. kategorie (13–16 let):
1. místo 3. ZŠ Velké Meziříčí 
(Pavlína Velnerová, Vendula Va-
ličková, Ondřej Jůda, Dominik 

Mašek, doprovod Mgr.  Jana Ku-
bátová)
2. místo 1. ZŠ Velké Meziříčí (Te-
reza Michalová, Zuzana Miná-
řová, Dominik Dvořák, Vojtěch 
Pospíšil, doprovod Mgr.  Helena 
Jeřábková)
3. místo ZŠ Tasov (Michaela 
Odehnalová, Barbora Mladá, 
Robin Hejátko, Milan Strnad, do-
provod ing. Karel Klumpar)
Přes nepříznivou předpověď 
počasí nikdo ze soutěžících při 
soutěži nezmokl, nikdo neutr-
pěl žádný úraz a  všechny dis-
ciplíny měly hladký průběh, 
za  což patří dík všem rozhod-

čím, kteří se na hodnocení sou-
těže podíleli, žákům 9. ročníku 
2. ZŠ Velké Meziříčí, kteří se za-
pojili jako pořadatelé, krajské-
mu koordinátorovi BESIP Mi-
lanu Stejskalovi a  všem dalším 
zúčastněným. Jmenovitě je také 
třeba poděkovat ředitelce 2. ZŠ 
Velké Meziříčí Mgr.  Dagmar 
Suché a  Domu dětí a  mládeže 
v čele s ing. Alenou Vidlákovou 
za  výbornou spolupráci při or-
ganizaci soutěže.

ing. Jiří Pospíchal, 
vedoucí odboru dopravy a sil-

ničního hospodářství MěÚ, foto: 
archiv odboru

-drt-

Ve Velkém Meziříčí proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Harrach liga mužů
17. kolo
Flamengo – Woolloomooloo 
Bay 1:5 (1:0)
Pobřeží kocoviny – Kittydogs 
United 1:2 (1:2)
Kašpaři VM – Slza VM 0:0 (0:0)
SK Mostiště – La Bucañeros 6:1 
(3:0)
Retro Křižanov B – The Lost 
Generation 2:3 (2:2)
1. Woolloomooloo Bay 17 16 0 1 86:19 48
2. Flamengo 17 14 1 2 69:18 43
3. La Bucañeros 17 10 1 6 69:45 31
4. SK Mostiště 17 9 2 6 37:28 29
5. Slza VM 17 7 3 7 25:36 24
6. Kašpaři VM 17 6 4 7 25:25 22
7. The Lost Generation 17 5 1 11 21:44 16
8. Kittydogs United 17 4 2 11 24:59 14
9. Retro Křižanov B 17 4 0 13 26:66 12
10. Pobřeží kocoviny 17 3 0 14 18:60 9

Program 18. kola na umělé trávě 
za 3. ZŠ:
6. června v 19.30 La Bucañeros 
proti Retro Křižanov B a The Lost 
Generation proti Kašparům Vel-
ké Meziříčí

Liga veteránů, 8. kolo
Lesáci VM – SK FC Křižanov 
3:1 (0:0) -bíl-

Flamengo vs. Woolloomoollo Bay. Foto: Jitka Plašilová 

1. Lesáci VM 9 7 1 1 32:10 22
2. SK FC Křižanov 8 4 1 3 18:15 13
3. Stará garda Měřín 8 3 2 3 21:11 11

Ligy malé kopané se chýlí ke konci
MSDD st. dorost
FC ŽĎAS Žďár n. S. – FC VM 
5:2 (4:0) 
Rozhodčí: Nováček – Burian, Ve-
čeřa. Diváci: 20. Branky: Domácí 
(15.), (18.), (30.), (41.), (58.) – Jí-
cha (69.), Láznička (88.) Karty: 
žlutá – Ráček (85.). Sestava: Jícha 
– Nápravník (81. Vokurka), Šte-
fka (46. Sysel), Voneš, Komínek 
(46. Bárta) – Láznička – M. Os-
trý, Ráček, Bradáč, O. Liška (61. 
Nevoral) – Krčál (63. Š. Ostrý).
Posledním naším fotbalovým utká-
ním bylo derby ve  Žďáře nad Sá-
zavou. Po karetním trestu se vrátil 
Ráček a po zranění Láznička. Chy-
běl Pokorný, který měl soukromé 
povinnosti. Hráli jsme na umělce.
Na začátku se dostal do nebezpečné 
šance Ráček, ale jeho střela skonči-
la těsně nad. Poté obral Komínka 
jednoduše o  míč domácí útočník, 
který z hranice malého vápna vstře-

lil gól. O tři minuty později se míč 
odrazil do  našeho vápna, kde byl 
dobře postavený domácí záložník, 
nepochopitelně nepokrytý, a  oka-
mžitě překonal Jíchu. Ve 30. minutě 
opět udělal fatální chybu Komínek, 
který špatně přihrál a akci dokonal 
domácí záložník. Později Komínek 
vybídl špatnou přihrávkou do úni-
ku domácího útočníka, ale ten 
nedokázal překonat dobře postave-
ného brankáře Jíchu. Ve 41. minutě 
Voneš hlídal míč letící k Jíchovi, ale 
jejich špatné domluvy využil domá-
cí útočník, který jim míč odebral 
a následně střílel do prázdné brány. 
Do  druhého poločasu nastoupil 
do brány Sysel a do útoku se po-
sunul brankář Jícha. Ve 48. minutě 
zahráli krásnou akci Krčál – Jícha, 
ale koncovka šla do náruče bran-
káře. Později postupoval sám 
na  brankáře Krčál, ale ani ten si 
nedokázal s  brankářem poradit. 

V 58. minutě M. Ostrý přihrál po-
malou přihrávku na brankáře Sys-
la, míč zachytil domácí útočník, 
který zvýšil na 5:0. V 69. minutě 
Ráček poslal křižnou přihrávku 
Jíchovi, který sám postupoval 
na  brankáře a  napodruhé se mu 
ho technickou střelou k tyči poda-
řilo prostřelit. V 88. minutě Jícha 
poslal jako Ráček křižný míč mezi 
obránci na Lázničku, který postu-
poval ze strany do  vápna a  těsně 
před hranicí vápna vstřelil gól. 
„Bohužel, dnes měli někteří hráči 
v prvním poločase černý den. Vůbec 
se jim nedařilo, dělali zbytečné indi-
viduální hrubé chyby. Ve  druhém 
poločase došlo k  mírnému zlepše-
ní, když v útoku dokázal zvýšit tlak 
na  obránce dobře hrající brankář 
Jícha, který bojoval až do  samého 
konce. I  přes porážku jsme divizi 
pro příští ročník udrželi,“ zhodnotil 
trenér Smejkal ml.

Starší dorost se v divizi udržel

-ls-
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Termín 12. ročníku silničního cyklistického 
závodu Zlaté kolo Vysočiny se blíží. Akce ur-
čená široké veřejnosti, cyklistům bez rozdílu 
věku, pohlaví nebo výkonnosti proběhne již 
15. června 2013. Pořadatelem Zlatého kola 
Vysočiny je Obec Ruda u  Velkého Meziříčí, 
kde je i  start a cíl. Připraveny jsou tři různě 
dlouhé trasy. Cyklisté si mohou vybrat mezi 
délkami 50 km, 100 km a  200 km. Postup-
ně odstartují závodníci na  200 km v  7.00, 
pak v  10.00 závodníci na  100 km a  v  10.30 
se rozjedou účastníci nejkratší trasy 50 km. 
Po  skončení závodu je jako obvykle připra-
veno občerstvení, tombola pro závodníky, 
vyhlášení vítězů, diplomy pro všechny účast-
níky závodu a doprovodný program. To vše se 
může konat i díky podpoře mnoha sponzorů.
Oproti předešlým ročníkům máme několik 
změn:
1. zavedení čipů – letos nově bude váš čas 
digitálně změřen díky čipu, který budete mít 
přilepený na startovním čísle. Čip je nevratný 
a zůstává se startovním číslem závodníkovi.

2. přihlášky a přihlašování – díky čipům se 
mění i způsob přihlašování. Letos se do závo-
du přihlásíte pouze přes internet přes webo-

vé stránky dodavatele čipové technologie – 
www.timechip.cz. Zde vyberete typ závodu 
a pak vyplníte přihlášku. Důležité je při platbě 

přes internet zadat správný variabilní symbol, 
který dostanete přidělený v  potvrzovacím 
emailu.
3. změny tras závodu – z důvodu zjednodu-
šení a úspěšného získání povolení k zvláštní-
mu užívání komunikace jsme se rozhodli jít 
cestou menších problémů a  snažili se závod 
situovat čistě v Kraji Vysočina, po méně frek-
ventovaných silnicích a ty jsou někdy v hor-
ším stavu. V jednom úseku trasy 50 km bude-
me muset kvůli stavbě kanalizace v Dolních 
Heřmanicích využít místní polní cesty.
Nenechte prosím přihlašování na  posled-
ní chvíli a  posílejte přihlášky s  předstihem. 
Budete mít alespoň čas vše si zkontrolovat 
na  našich webových stránkách a  stránkách 
www.timechip.cz, kde naleznete celý seznam 
závodníků, zda jste zaregistrováni a jestli plat-
ba přišla v pořádku. 
Další informace se jako obvykle dozvíte 
na  webových stránkách závodu http://zlate-
kolo.webpark.cz .

Ing. Karel Dvořák, starosta obce Ruda

Poslední květnové úterý se usku-
tečnil poslední turnaj školních 
lig v  tomto školním roce. Děti 
prvního stupně základních škol 
tak měly možnost poměřit své 
dovednosti s družstvy z ostatních 
škol. Na  dětech byl vidět velký 
pohybový rozvoj a celoroční prá-
ce jejich učitelů – trenérů, kteří 
jejich dovednosti zdokonalovali 
v kroužku sportovních her. 
Miniházená 4+1 se opět hrála 
v hale za Světlou na dvou hřištích 
ve dvou kategoriích.
Ve  Velkomeziříčské školní lize 
v závěrečném turnaji díky počet-
né výpravě ZŠ Oslavická starto-
valo sedm družstev. V  kategorii 
1.–3. třída tedy hrála družstva 

Lvi (ZŠ Měřín), Buldoci (ZŠ So-
kolovská), Žraloci (ZŠ Školní), 
Dráčci, Vlčata, Hyeny a Dinosau-
ři (ZŠ Oslavická).
V  Měřínské školní lize (katego-
rie 4.–5. třída) hrála družstva 
Klokani (ZŠ Měřín), Tygři (ZŠ 
Sokolovská), Rejnoci (ZŠ Školní) 
a Draci (ZŠ Oslavická).
Po dvouměsíční odmlce se družstva 
velice těšila a na zúčastněných hrá-
čích byla vidět velká radost ze hry.
V mladší kategorii se nejlépe da-
řilo družstvu Dráčků ze ZŠ Osla-
vická a  ve  starší kategorii hrálo 
nejlépe družstvo Rejnoků ze ZŠ 
Školní. Všechna družstva byla 
za své výkony odměněna, hráčky 
a  hráči obdrželi účastnické di-

plomy a z každého družstva byli 
vybráni a odměněni nejlepší hrá-
či. Jmenovitě v  mladší kategorii 
František Hlaváč, Lukáš Jaitner, 
Adam Kryštof, Alex Šváb, Daniel 
Raus, Jakub Strejček, Adam Ha-
vlík a v kategorii starších Nikola 
Bíbr, Kateřina Marková, Patrik 
Chalupa a Jan Strnad.
Sportovního klání se zúčastnilo 95 
dětí a ve dvaceti utkáních nastřílely 
dohromady 298 branek. Úspěšně 
jsme tak zakončili první ročník 
školních lig v miniházené 4+1. 
V  příštím školním roce bychom 
chtěli v  projektu, který děti se-
znamuje s  míčovými hrami 
a  rozvíjí jejich pohybové doved-
nosti, pokračovat. 

Děti se úspěšně seznamovaly s házenou
FC Žďas Žďár n. S. – FC VM 4:1 
(2:1)
Sestava: Bartošek – Vokurka, Ha-
mřík, Hlávka, Fejt – Heto, Nevo-
ral, Novotný, Hibš – Prchal (40. 
min. Horký), Liška O. Branky: 
23. min. Heto.
Velkomeziříčští hráči zavíta-
li ve  svém posledním utkání 
do  Žďáru. Hned od  úvodu se 
domácí do  svého soupeře za-
kousli s plnou vervou. Agresivní 
napadání nutilo Velkomeziříčské 
dělat chyby hned v  zárodcích 
útočných akcí, takže se převáž-
ně hrálo na  hostující polovině. 
Navíc po  jedné ze ztrát podnikli 
žďárští hráči útok do  rozhozené 
obrany a  po  sérii nedůrazných 

soubojů otevřeli střelou z  úhlu 
skóre. Od  druhé poloviny prv-
ního poločasu se hra vyrovna-
la a  i  hosté se začali osmělovat. 
První vážnější ohrožení domácí 
branky přineslo hned vyrovnání. 
Centr Hlávky prodloužil Hibš 
na  volného Heta, který srovnal 
na 1:1. O minutu později se pak 
Liška po krásné přihrávce Hibše 
řítil sám na  brankáře, který se 
štěstím odvrátil na roh. Poslední 
příležitost, jak jít do vedení, měli 
velkomeziříčští hráči ve 28. min. 
Nevoralův přímý kop brankář jen 
s  námahou vyrazil. Jak se říká, 
nedáš, dostaneš. Ve 30. min. za-
váhala hostující obrana, k volné-
mu míči se dostal domácí útočník 

a stanovil konečné skóre prvního 
poločasu na 2:1.
Ve  druhém poločase se spustil 
déšť a jakoby tím předznamenal, 
jak to bude s  ambicemi velko-
meziříčských hráčů na  vyrovná-
ní. Ve  45. min. špatně obsadili 
ve vápně svého soupeře, a ten ni-
kým neatakován pohodlně zvýšil 
na  3:1. Jediná akce, která zna-
menala vážné ohrožení domácí 
branky, byla tyčka Lišky po rohu 
Nevorala. Jinak se zbytek polo-
času nesl v  duchu jalové snahy 
hostů o  snížení a  nebezpečných 
výpadů do  otevřené obrany do-
mácích. Po jednom takovém vý-
padu pak v závěru poločasu sta-
novili konečné skóre na 4:1. 

Mladší dorost prohrál i poslední utkání

-kli--šid-

o poháR Města velké Meziříčí

Sbor dobrovolných hasičů Velké Me-
ziříčí zve příznivce požárního sportu 
na IV. ročník hasičské soutěže O pohár 
města Velké Meziříčí. 
V sobotu 8. 6. od 10.00 na hřišti 3. ZŠ 
Školní Velké Meziříčí budou soutěžit 
družstva ze Slovenska a reprezenta-
ce ČR podle mezinárodních pravidel 
CTIF. Přijďte se podívat a povzbudit 
naše družstvo žen, ale i ostatní soutě-
žící, kteří postoupili na olympiádu do 
Francie, kde budou závodníci z více 
jak 30 zemí světa.

8. 6. 2013 – hřiště 3. zš školní vM

Malá kopaná Velké Meziříčí zve hráče i širokou veřejnost na

Závěrečnou prvního ročníku malé 
kopané Velké Meziříčí
na výletišti v  Mostištích 
na  hřišti, v pátek 7. 6. 
od  20.00 vyhlášení vý-
sledků, od  21.00 bude 
hrát DJ Sláva.
Vyhlášení pořadí týmů 
v  ligách MKVM. Poháry pro 
každého účastníka Harrach ligy mužů. 
Bečka piva Harrach a putovní pohár pro vítěze 
prvního ročníku Harrach ligy mužů. Bečka piva Ha-
rrach a pohár pro vítěze ligy veteránů. Občerstvení zajištěno.
Doufáme, že všechny týmy, jejich příznivci a všichni fandové spor-
tu přijdou v  hojném počtu zakončit první ročník malé kopané 
ve Velkém Meziříčí a okolí!

MSD sk. D
FC VM – FC DOSTA Bystrc – 
Kníničky 3:1 (2:0)
Střelci: 5. Fousek (vl.), 44. Simr, 
75. Souček – 62. Drbal. Rozhodčí: 
Kučerík, Machát, Holub. Sesta-
va FC VM: Simandl – Mucha Z., 
Štefka, Šimáček, Bouček – Dufek 
(86. Láznička), Vyskočil, Souček, 
Smejkal (88. Pokorný), Netrda 
(80. Liška) – Simr, na lavičce Jích, 
trenéři Smejkal, Krejčí. ŽK: Mu-
cha – Fousek, Kugler. Diváků 110.
Úvod utkání vyšel domácím, 
v 5. min vybojoval míč ve středu 
hřiště Pavel Simr, našel nabíha-
jícího Jardu Dufka, který poslal 
přihrávku před bránu, na kterou 
nedosáhl Roman Vyskočil, ale 
k překvapení všech za ním stojí-
cí Fousek poklidil míč do vlastní 

sítě. V 10. min začalo hustě pršet 
a s malými přestávkami déšť pro-
vázel celý zbytek utkání a výraz-
nou měrou ovlivnil další průběh 
hry. S přibývající vodou na hrací 
ploše se vytrácela kombinační 
hra a hrstka věrných diváků byla 
svědkem bojovného utkání. Byli 
to hosté, kteří postupně svým dů-
razem přebrali iniciativu a ve 30. 
min po  průniku Urbánka a při-
hrávce do  pokutového území se 
dvakrát vyznamenal Zdeněk Si-
mandl, který odvrátil šanci hostů 
a  následnou dorážku na  rohový 
kop. Ve  34. min to byl opět náš 
gólman, který podběhl dlouhý 
centr, stačil však ještě míč vyra-
zit na  hranici vápna. Zedníčkův 
pokus šel však nad naši bránu. 
Ve 36. min vystřelil zpoza vápna 

Ludmila, ale Zdeněk Simandl 
byl opět na  místě. Ve  40. min si 
na  rohový kop naběhl Hajn, ale 
jeho hlavička skončila nad naší 
bránou. Ve 44. min rozehrál roh 
Miloš Netrda, našel hlavičku Pav-
la Simra, a ten potvrdil své kvality 
kanonýra a zvýšil na 2:0. 
Druhý poločas připomínal chví-
lemi vodní pólo. Na  silně pod-
máčeném hřišti se již nedalo 
kombinovat po  zemi, a  tak oba 
týmy míče spíš nakopávaly. V 62. 
min vyšel hostům rohový kop. 
Centr na  přední tyč prodloužili 
na  zadní, kde zcela volný Dr-
bal neměl problém dostat míč 
do  domácí brány, 2:1. Snahu 
hostů o  vyrovnání zastavil v  75. 
min Milan Souček, který prošel 
přes dva hráče na  hranici vápna 

a  povedenou střelou nedal Zá-
drapovi šanci 3:1. Závěr utkání 
si již domácí pohlídali, a když se 
hostům podařilo v 84. min dostat 
míč do domácí sítě, nebyl gól pro 
ofsajdové postavení útočícího 
hráče uznán. 
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Dnešní utkání výrazně ovlivnila 
nepřízeň počasí, a  tak jsme moc 
hezkých kombinačních akcí ne-
viděli, ale spíše bojovnost a důraz 
v osobních soubojích. K výkonu 
našich svěřenců v  prvním po-
ločase jsem měl výhrady, i  když 
jsme do kabin odcházeli za příz-
nivého stavu 2:0. Ve druhém po-
ločase již lépe plnili naše pokyny 
a  přes mírnou komplikaci při 
snížení hostů jsme si již výsledek 
utkání pohlídali.“ 

Fotbalové áčko po bojovném výkonu zdolalo Dostu

-myn-

Pozvánka na cyklistický závod Zlaté kolo Vysočiny

V sobotu 1. června 2013 proběhly v ulici Nádražní ve Velkém Me-
ziříčí závody v longboardingu. Foto: David Horký

Okrskové kolo hasičské soutěže
Zúčastnilo se 6 ženských druž-
stev. Nejrychlejšího času dosáhly 
ve štafetě ženy z Uhřínova s ča-
sem 84,66 s. Hrbovský tým odbě-
hl štafetu v čase 101,50 s. V po-
žárním útoku se na první příčce 
umístily ženy z Laviček s časem 
87,09 s, družstvo Hrbovských 
zvládlo útok v čase 120,68 s. 
Celkové pořadí ženských druž-
stev: 1. Lavičky 189,19 s, 2. Marti-
nice 193,97 s, 3. Hrbov – Svařenov 
222,18 s, 4. Uhřínov 222,93 s, 5. Ví-
deň 268,76 s, 6. Mostiště 355,75 s.
Mužských týmů se zúčastnilo 14. 
Nejlepšího výsledku ve štafetě 
dosáhly Lavičky – 70,20 s, hr-
bovské áčko 73,30 s, hrbovský B 

tým 81,80 s. V požárním útoku 
byl nejlepší tým Hrbov A s ča-
sem 66,58 s. Od prvního místa 
hrbovský A tým oddálilo pouze 
5 trestných bodů z vědomostních 
testů. Tým B provedl útok v čase 
88,11 s. 
Celkové pořadí mužských druž-
stev: 1. Lavičky 142,32 s, 2. Hr-
bov – Svařenov 144,88 s, 3. Mar-
tinice 149,40 s, 4. Oslavice 151,97 
s, 5. Olší nad Oslavou 162,00 s, 6. 
Lhotky 169,03 s, 7. Dolní Heřma-
nice 171,22 s, 8. Uhřínov 173,51 
s, 9. Hrbov B 179,91 s, 10. Velké 
Meziříčí 204,65 s, 11. Mostiště 
209,20 s, 12. Březejc 221,37 s, 
13. Jabloňov 232,53 s, 14. Vídeň 
233,71 s. 

Hasiči soutěžili v Hrbově

-nie-

V sobotu 25. května na atletickém stadionu v Bílině proběhla Jarní at-
letika Spastic handicap. Závody byly poslední pro nominaci reprezen-
tantů na ME. Z Velkého Meziříčí jela trojice atletů Jan Coufal, Bohumír 
Dvořák a Jarda Polívka. Za velmi chladného počasí a po tříhodinovém 
cestování tato trojice startovala v hodu diskem a oštěpem a ve vrhu 
koulí. Velkomeziříčští vstoupili do závodů disciplínou v hodu diskem, 
kde si první místo vybojoval Bohumír Dvořák a druhé Jarda Polívka, 
toto pořadí se opakovalo i ve vrhu koulí. V poslední disciplíně v hodu 
oštěpem Bohumír Dvořák opět stanul na prvním místě a na druhém 
ho doprovodil Jenda Coufal. Nikdo ze soutěžících nezopakoval kvůli 
špatnému počasí své nejlepší výkony, ale i  tentokrát Velkomeziříčští 
nezklamali a vzhledem k věku dokázali, že dovedou zabojovat a dovézt 
medaile pro svůj klub. 

Handicapovaní atleti 
vybojovali medaile 

-char-, foto: archiv HSCVM
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fotbal

Velmez i druhé utkání v těžkém terénu vyhrál

Setkání fotbalistů, kamarádů, 
ale i  veřejnosti s  odchovancem 
FC Velké Meziříčí, nyní hráčem 
Werderu Brémy Theodorem 
Gebre Selassiem proběhne již 
tuto sobotu 8. června na  Tržišti 
ve Velkém Meziříčí. Akce se koná 
po  dohodě kamarádů Theodora 
a Petra Invalda za podpory fotba-
lových klubů FC Velké Meziříčí, 
FC Vysočina Jihlava a  dalších 
partnerů a sponzorů.
Podle aktuální informace Petra 
Invalda program setkání zahájí 
ve 14 hodin utkání mladších žáků 
FC Velké Meziříčí a FŠ Třebíč. To 
potrvá do 14.45 a poté bude půlho-
dinový prostor pro autogramiádu. 
Zájemci budou mít šanci ukořistit 
podpisy fotbalových hráčů – T. G. 
Selassieho, obránce Werderu Bré-

my (Bundesliga), Michaela Rabu-
šice, útočníka FC Slovan Liberec 
(Gambrinus liga), Tomáše Cihláře, 
obránce SC Znojmo (2. liga, po-
stup Gambrinus liga) a  Martina 
Štěpanovského, brankáře týmu 
Bohemians Praha (2. liga).
Pořadatelé pozvali na  akci také 
mnohé další hosty, například 
Zdeňka Tulise, ředitele FC Vyso-
čina Jihlava, a.s., Lumíra Fikese, 
šéftrenéra mládeže z  období, kdy 
uvedení hráči nastupovali v  muž-
stvech FC Vysočina Jihlava, Aleše 
Křečka, trenéra staršího doros-
tu FC Vysočina Jihlava v  sezoně 
2004/2005, který je v  současnosti 
asistentem trenéra FC Zbrojovka 
Brno, Miroslava Kriega, trené-
ra staršího dorostu FC Vysočina 
Jihlava v  sezoně 2005/2006, jenž 

nyní trénuje mladší dorost U17 
AC Sparta Praha, a  také zdejšího 
předsedu FC Velké Meziříčí Petra 
Ostrého. Dostavit by se měli i bý-
valí trenéři FC Velké Meziříčí, kteří 
mají významný podíl na  výchově 
výše jmenovaných hráčů, a to jsou 
Josef Voda, Stanislav Svoboda, 
František Vidlák, František Chyt-
ka, Petr Horký, Stanislav Stupka 
a  Radek Janák. Neměli by chybět 
ani rodiče T. G. Selassieho – Jana 
a Chamola Gebre Selassieovi.
„Závěr programu sportovního 
setkání bude od  15.30 do  17.30 
patřit exhibičnímu utkání, ve kte-
rém se vedle hráče Werderu Bré-
my Theodora Gebre Selassieho 
představí i hráči Gambrinus ligy 
a 2. ligy,“ dodal Petr Invald.

Připravila: Martina Strnadová

S Theodorem Gebre Selassiem se 
můžete setkat již tuto sobotu

MSD sk. D
FC VM – FC Slovácká Sparta 
Spytihněv 2:0 (2:0)
Střelci: 18. Souček, 37. Simr. 
Rozhodčí: Buček, Hanáková, 
Zaplatilová. Sestava FC VM: Si-
mandl – Mucha Z., Štefka, Šimá-
ček, Bouček – Dufek (81. Liška), 
Vyskočil (75. Pokorný), Souček, 
Smejkal (67. Vítek), Netrda – 
Simr, na  lavičce Jícha, trenéři 
Smejkal, Krejčí. ŽK: Vítek – Ba-
rot. Diváků 150.
Hosté dorazili k dalšímu divizní-
mu utkání s 11 hráči a náhradním 
gólmanem. Ve  4. min pronikl 
do vápna Zdeněk Mucha a po leh-
kém kontaktu s gólmanem upadl, 
hlavní rozhodčí nařídil rohový 
kop. V  8. min po  průniku Pavla 
Simra obrana hostů srazila jeho 

střelu na další rohový kop, Miloš 
Netrda našel hlavičkujícího Pavla 
Simra, ten ale bránu hostů těsně 
minul. V 10. min zahrozil Gröpl, 
ale Zdeněk Simandl byl na místě 
a  jeho povedenou střelu vytlačil 
na  rohový kop. Ve  13. min pod-
běhl centr hostů Michal Bouček, 
nabíhající Habanec však míč ne-

zpracoval. V  15. min nebezpeč-
ný průnik Jardy Dufka zastavil 
povedeným skluzem Pantálek. 
V  18. min zahrál špatnou malou 
domů Kovařík, míč zachytil Miloš 
Netrda, ve  vápně našel nabíhají-
cího Milana Součka, a  ten nedal 
Hájkovi šanci 1:0. Ve  26. min se 
dostal k odraženému míči Gröpl, 

jeho střela z voleje domácí bránu 
minula. Ve  28. min se po  centru 
Miloše Netrdy dostal k  zakon-
čení hlavou Pavel Simr, gólman 
Hájek byl pozorný. Ve 36 min po-
slal přesnou přihrávku za obranu 
hostů Michal Bouček a Pavel Simr 
vsítil svou dvacátou branku toho-
to ročníku 2:0. Ve 42. min se do-
stal do úniku Miloš Netrda, s jeho 
střelou z hranice vápna si gólman 
Hájek poradil. 
Druhý poločas začal velkou chy-
bou obrany hostů, Jarda Dufek 
našel na  penaltě Milana Souč-
ka, ten však bránu hostů netre-
fil. Ve  49. min vystřelil z  hranice 
vápna Kovář, s  tečovanou střelou 
si Zdeněk Simandl poradil. V 51. 
našel dlouhý centr Standy Štef-
ka ve  vápně Miloše Netrdu, jeho 

střelu hostující obránci odvrá-
tili na  rohový kop. V  58. min se 
po skluzu Standy Štefka na proni-
kajícího Večeřu dožadovali hosté 
pokutového kopu, ale rozhodčí 
posoudil zákrok v souladu s pra-
vidly a nechal zahrát rohový kop, 
hosté se dostali 2× k  zakončení, 
ale Zdeněk Simandl byl na místě. 
V  65. min po  centru hlavičkoval 
na malém vápně Bančák, Zdeněk 
Simandl míč na brankové čáře za-
chytil. V 72. min našel přesný cen-
tr Miloše Netrdy ve  vápně Pavla 
Simra, ale ten se přes obránce pro-
sadit nedokázal. Závěr utkání si 
domácí již pohlídali a zaslouženě 
si připsali další tři divizní body. 
„Jsem rád, že jsme dnešní utkání 
vyhráli, opět jsme nastoupili v im-
provizované sestavě. První poločas 

byl fotbalově pohledný a oba týmy 
předvedly pěknou kombinační 
hru. Druhý poločas již nebyl tak 
fotbalový. Vzhledem k  tomu, že 
šlo v  krátké době o  druhé utkání 
na  těžkém terénu, musím naše 
hráče pochválit, že tento dvojzápas 
zvládli velmi dobře,“ byl spokojený 
trenér Libor Smejkal st. 

-myn-, foto: David Horký
1. Třebíč 25 17 6 2 44:11 57
2. Líšeň 26 15 7 4 52:27 52
3. Napajedla 27 12 7 8 50:35 43
4. Velké Meziříčí 26 12 3 11 43:41 39
5. Vikt. Otrokovice 26 10 6 10 41:37 36
6. Bystřice n P. 26 8 9 9 44:50 33
7. Polná 26 8 9 9 36:42 33
8. Vyškov 26 7 11 8 29:25 32
9. Vrchovina 26 7 11 8 28:34 32
10. DOSTA Bystrc 26 9 5 12 35:53 32
11. Hodonín 26 8 6 12 28:32 30
12. Tasovice 25 9 3 13 34:44 30
13. Pelhřimov 25 8 5 12 35:46 29
14. Spytihněv 26 7 6 13 30:50 27
15. Bohunice 26 6 8 12 43:45 26

1. A tř., sk. B
FC Budišov – Nárameč – FC 
VM B 4:0 (3:0)
Rozhodčí: Braun – Gála, Křen. 
Diváci: 180. Branky: 2× Urban 
(36.), (85.), Carda (24.), Vahila 
(35. vlastní). Karty: žlutá – Vy-
skočil (61.), Maloušek (73.). Se-
stava: Jícha – Maloušek, Pokorný, 
Halámek, Bouček – Láznička (66. 
Beran), Vyskočil, Vítek, Kozuň 
(46. Kameník) – Liška, Vahila.
K záchranářskému derby jsme jeli 
do  Budišova. K  zápasu jsme na-
stoupili bez posil z A týmu. Navíc 
se zranil Kozuň, který uklouzl ne-
šťastně při rozcvičení a  poranil si 
stehno a zvládl v  bolestech první 
poločas. S výronem z dopoledního 
zápasu nemohl nastoupit ani Štef-
ka, kterému otekl kotník. Nahradil  
ho Pokorný. 
Hned zpočátku měl Budišov šanci, 
ale neskóroval. Ani náš Liška chvíli 
poté neproměnil PVK. O tři minuty 
později Vítek přihrál Malouškovi, 
který míč poslal hlavou na zadní tyč, 
ale Kučera konečky prstů zlikvido-
val jasný gól. Poté dvakrát po sobě 
J. Hort nahrával spoluhráčům 
do vápna, ale ani Holubář, ani Švec 

šance neproměnili. Ve  24. minutě 
Průša poslal míč mezi třemi obrán-
ci na  Cardu, ten prošel od  vápna, 
udělal kličku obránci a zdolal Jíchu, 
1:0. Ve 30. minutě J. Hort fauloval 
těsně před hranicí vápna Vahilu, 
ale ani Vyskočil nedokázal trefit 
z PVK bránu. Ve 35. minutě Průša 
poslal dlouhý roh na zadní tyč, ale 
míč se od Vahily nešťastně odrazil 
do brány, 2:0. Neuběhla ani minuta 
a Kučera poslal dlouhý výkop, míč 
zachytil Urban, který z  35 metrů 
mířil přímo do  šibenice. Brankář 
Jícha neměl šanci, 3:0. Přitom si sla-
vící Urban stáhl dres a mířil za divá-
ky, ale hlavní rozhodčí nesportovní 
chování nepotrestal. 
Na  začátku druhého poločasu 
v  50. minutě odkopl Urban ne-
sportovně míč do  zámezí, dostal 
za  to první žlutou kartu, i  když 
správně měl mít už červenou. 
Poté proběhl souboj ve  středu 
hřiště, hlavní rozhodčí vůbec 
nezvládal svůj úkol a hra se kvů-
li tomu vyostřila. V  85. minutě 
Průša poslal jedovatou střelu 
na  Jíchu, který míč odrazil před 
sebe na Urbana, a  ten udělal ko-
nečnou tečku za  zápasem, 4:0.

„Záchranářský zápas jsme napros-
to nezvládli. Dostali jsme v prvním 
poločase naprosto zbytečné góly, 
které rozhodly o  výsledku. Měli 
jsme špatný přechod do  útoku, 
protože nám vázla mezihra, což nás 
provází během jara. V zápase jsme 
si vytvořili dvě vážné šance, ale to 
je strašně málo, pokud bojujeme 
o  záchranu. Musím konstatovat, 
že nám bohužel v těchto klíčových 
zápasech chybí zkušení hráči. Hráli 
jsme proti týmům, které měly v ká-
dru 3–5 starších zkušených hráčů, 
kteří dají hře klid a rozum. Budišov 
hrál velmi dobře takticky a  zápas 
zvládl naprosto zaslouženě. My se 
teď musíme kousnout a vydolovat 
co nejvíce bodů ze dvou zápasů,“ 
řekl po zápase nespokojený trenér 
Libor Smejkal mladší. 
1. Přibyslav 23 12 9 2 54:29 45
2. Štěpánov n. S. 23 13 2 8 44:34 41
3. Křoví 23 12 5 6 54:48 41
4. Budišov – Nárameč 23 10 4 9 43:39 34
5. Želetava 23 10 2 11 60:62 32
6. Žďár n. S. B 23 9 4 10 45:49 31
7. Rantířov 23 10 1 12 52:60 31
8. Rapotice 23 8 6 9 51:52 30
9. Vrchovina B 23 8 6 9 36:37 30
10. Třebíč HFK B 23 8 6 9 44:46 30
11. Herálec (ZR) 23 8 6 9 56:64 30
12. Stonařov 24 7 7 10 49:54 28
13. V. Meziříčí B 24 8 3 13 43:51 27
14. Kouty 23 8 1 14 34:40 25

Benfika má za sebou další nevydařený 
souboj o záchranu v soutěži

-ls-

Atletika spastiků Bílina 2013
Březejčtí atleti zahájili letošní se-
zonu účastí na 6. ročníku Han-
dicap Open v Brně. Tříčlenná 
výprava ve složení Jana Paulíková  
(hod kuželkou, hod diskem), Jana 
Slavíková (hod diskem), Darina 
Švecová (hod kuželkou, hod dis-
kem) v Brně na medailové příčky 
nedosáhla. Nejlepší bylo 5. místo 
Jany Paulíkové v kuželce i disku.
Na druhé atletické závody tohoto 
roku – na Jarní atletiku spastiků v 
Bílině – vyrazili Březejčtí v pěti-
členné sestavě posílené o Milana 
Večeřu a Petru Pokornou – oba 
vrh koulí, hod diskem. Počasí at-

letům přálo, Bílině se v sobotu až 
do ukončení závodů déšť vyhý-
bal. A dařilo se lépe. Při vyhlašo-
vání zaznělo jméno březejckého 
sportovního klubu hned dvakrát. 
Nejdříve si šel pro diplom Milan 
Večeřa (viz foto vlevo) za 3. místo 
ve vrhu koulí kat. muži chodící. 
Dále se z 3. místa radovala Jana 
Paulíková (viz foto vpravo) – hod 
kuželkou kat. ženy – vozíčkářky.
Atletický vrchol čeká březejcké 
atlety za 14 dní, kdy se koná opět 
v Bílině Mistrovství ČR v atletice 
spastiků. Tam by z Březejce měla 
vyrazit čtyřčlenná výprava. 

Text a foto: Monika Doskočilová

Spastici mají z jarní 
atletiky dvakrát bronz I. B třída mužů skupina B

Měřín – Stařeč 1:1
Bohdalov – Křižanov 3:1
Velká Bíteš B – Polná B 0:3
1. Hrotovice 23 17 2 4 71:32 53
2. Polná B 23 15 3 5 75:34 48
3. Bystřice n. P. B 23 13 3 7 59:41 42
4. Velká Bíteš B 23 13 3 7 49:40 42
5. Telč 23 12 3 8 43:30 39
6. Stařeč 23 9 5 9 37:41 32
7. Měřín 23 8 5 10 36:45 29
8. Studenec 23 8 4 11 38:41 28
9. Šebkovice 23 8 4 11 35:45 28
10. Křižanov 23 8 3 12 33:39 27
11. Jakubov 23 8 2 13 39:53 26
12. Rokytnice n. R. 23 8 1 14 26:53 25
13. Bohdalov 23 6 3 14 24:54 21
14. Přibyslavice 23 5 5 13 37:54 20

OP mužů II. třída
O. Bítýška – Radostín 1:3 (0:2)
Rovečné – Moravec 3:2 (1:0)
Bobrová – Bory 1:2 (0:0)
1. Radostín 23 16 3 4 77:30 51
2. Hamry 23 16 2 5 63:33 50
3. Moravec 24 14 3 7 60:47 45
4. Rad. Svratka 23 13 5 5 59:35 44
5. Rozsochy B 23 12 6 5 48:36 42
6. Nová Ves B 23 11 4 8 60:44 37
7. Bory 23 7 8 8 56:52 29
8. Nedvědice 23 8 4 11 43:62 28
9. Svratka 23 7 6 10 46:49 27
10. O. Bítýška 23 7 6 10 40:52 27
11. Bobrová 23 6 4 13 41:56 22
12. Rovečné 23 6 4 13 36:58 22
13. Rožná 24 6 1 17 45:79 19
14. Ujčov 23 4 2 17 43:84 14

Zdroj: www.fotbal.cz

Kdy a kam
na fotbal 8. 6. v 16.30 na umělku: 
muži B – Žďár n. S. a 9. 6. v 10.15 
na Tržiště: muži A – Tasovice


