
Nákladní doprava na  silnici 
II/602 vzrostla za  poslední roky 
o  stovky procent. Obce na  této 
silnici to považují za  problém, 
který chtějí řešit s  krajskými sa-
mosprávami i  státem. Pomůže 
ale jen společný postup. Shodli 
se na tom účastníci první schůz-
ky obcí kolem silnice II/602, jež 

proběhla ve  Velkém Meziříčí.
„Sešlo se zde 12 kolegů, starostů, 
kterým jsem především před-
stavil výsledky sčítání dopravy 
ve Velkém Meziříčí z jara letošní-
ho roku. Jsou to překvapivá čísla. 
Potvrdilo se, že nákladní doprava 
během posledních tří let v našem 
městě skutečně vzrostla zhruba 

o 200 %. Na druhou stranu to je 
v absolutních číslech něco kolem 
pěti set nákladních aut denně. 
Z nich skoro šedesát procent tvo-
ří auta z Vysočiny a Jižní Moravy, 
tedy místní a  regionální dopra-
va,“ popsal svolavatel schůzky, 
starosta Velkého Meziříčí Rado-
van Necid.
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Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 
ROZKVETLÉ MĚSTO  

Zhotovte snímek výzdoby a pošlete jej 
na ic@mestovm.cz nebo jej osobně odevzdejte 

na Turistickém informačním centru města Velké Meziříčí 
s uvedením adresy vyfotografovaného místa do 31. 8. 2013.

Kategorie:  ▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
  ▶ květinová výzdoba předzahrádky viditelné z ulice

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Do soutěže se mohou 
přihlásit všichni obyvatelé města a jeho místních částí. 
Soutěž se týká i firem se sídlem ve Velkém Meziříčí. 

Sponzoři: Město Velké Meziříčí, Květiny Šmak Velké Meziříčí, Za-
hradnictví Rozmarínek Vídeň. Mediální partner Velkomeziříčsko.

LETNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA 
TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV
od 16. do 19. července 2013

otevřeno po-pá 9-17 hod 
sobota 8-12 hod

tel.: 568 875 403, 736 484 434

ing. Ladislav Molnár

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

Ze dvou zdejších středních škol bude jedna

Krajská radní pro školství Jana Fialová spolu s vedoucím oddělení rozvoje 
vzdělávání KrÚ Kamilem Ubrem v Jupiter clubu. Foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčskou Hotelo-
vou školu Světlá a Obchodní 
akademii a Střední školu 
řemesel a služeb kraj v příštím 
roce sloučí v jednu organizaci. 
Od 1. července 2014 začne fun-
govat pod společným názvem 
Hotelová škola Světlá a Střední 
odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí. Gymnázia se připra-
vovaná redukce nijak nedotkne. 

Cílem nové koncepce ve Velkém 
Meziříčí je snaha posílit zacho-
vání oborů střední školy řemesel 
a služeb a účelněji využít finanč-
ní, materiální a personální zdroje 
obou středních škol. 
Změnu ve  středním školství 
Velkého Meziříčí, ale i  v  dalších 
městech celého Kraje Vysoči-
na schválili krajští zastupitelé 
na svém jednání 25. června 2013 
jako řešení dopadů demogra-
fického vývoje do  sítě středních 
škol zřizovaných krajem. „Dvacet 

devět krajských zastupitelů bylo 
pro, osm opozičních se zdrželo 
a  jeden byl proti,“ uvedla kraj-
ská radní pro oblast školství Jana 
Fialová ve  velkomeziříčském Ju-
piter clubu, kam přijela v  pátek 
28. června v  rámci filozofického 
festivalu hovořit právě o  proble-
matice současného regionálního 
školství.
Jana Fialová připomněla, že stu-
die řešení dopadů demografic-
kého vývoje byla připravená už 
někdy v roce 2003. Diskutovala 
se před dvěma lety i ve Velkém 
Meziříčí, kde ji prezentovala 
tehdejší radní pro školství Ma-
rie Kružíková. Krom slučová-
ní některých škol tehdy studie 
předpokládala i  rušení vícele-
tých gymnázií. „Realizace se 
nepovedla, odpor gymnázií byl 
obrovský,“ popsala Jana Fialová 
a  dodala, že velké slovo měla 
města – měla právo veta a celou 
připravovanou změnu návrhu 

opatření zastavila. „Ale doba je 
teď jinde, musíme restartovat, 
protože nám ročně chybí tisíc 
dětí,“ vyčíslila Fialová a  po-
dotkla, že je to takový problém, 
který nelze opomíjet. „Budeme-
-li čekat, za  dva za  tři roky už 
bychom školy neslučovali, ale 
zavírali, a to my v Kraji Vysoči-
na nechceme. Chceme zachovat 
oborovou nabídku, nadále pra-
covat na  kvalitním vzdělávání, 
aby vaše děti ve vašem regionu 
měly školy dostupné,“ připo-
mněla Fialová a  podotkla, že 
pro Velké Meziříčí byly navr-
ženy dvě varianty řešení. Krom 
sloučení obou škol ještě ta, že by 
se jedna ze škol stala detašova-
ným pracovištěm školy v býva-
lém okresním městě. Po  jedná-
ních s  řediteli obou dotčených 
škol byla vybrána varianta prv-
ní – sloučení. Ta právě zaručuje 
dostupnost vzdělání.
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Jakmile to počasí dovolí, otevře se velkomeziříčské koupaliště i pro 
večerní plavání. Schválila to rada města s tím, že večerní koupání bude 
mít zvláštní režim – otevřeny budou pouze bazény, nikoliv doprovod-
né atrakce (tobogan a minigolf). 
Večerní plavání bude v případě teplých nocí od 20 do 22 hodin.

Ceník: dospělí 20 Kč, důchodci 10 Kč, ZTP a děti do 15 let 5 Kč, děti 
do 2 let a ZTP děti 0 Kč.

-ran-

Zdejší koupaliště bude 
otevřeno i večer

Bohumír Machát vydal letos 
svoji čtvrtou knihu. Jmenuje 
se O  rybářích a  rybách a  obsa-
huje celkem třicet sedm poví-
dek. Doplněna je i  fotografiemi. 
K dostání je na pultech zdejšího 
knihkupectví na  náměstí, ale 
také v prodejně Rybářské potřeby 
p.  Lencové na  Novosadech. Její 
cena by se měla pohybovat kolem 
219 korun.

Text a foto: Iva Horká

Machátova další kniha je v prodeji

Rozhledna získala evropskou dotaci
Záměr vybudování rozhledny na Fajtově kopci 
nad Velkým Meziříčím získal evropskou dotaci. 
Stavba by mohla začít ještě letos, pravděpodobně 
bude dokončena v roce 2014.

Investor stavby, místní Ski klub, který na  Fajto-
vě kopci provozuje sjezdovku, uspěl se žádostí 
o  dotaci u  Regionálního operačního programu 
a  získal 5.259.803 korun. To je šedesát procent 

předpokládaných nákladů stavby. „Po  té velké 
práci, kterou Ski klub s  přípravou dotace měl, to 
považuji za  skvělé zadostiučinění pro naše lyža-
ře,“ řekl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.
Rozhledna na Fajtově kopci má být šestatřicetime-
trová věž ve tvaru šroubovice s unikátním nočním 
osvětlením. Jejím autorem je architekt Václav Hla-
váček a město si od nové stavby slibuje mimo jiné 
i vznik nové dominanty Velkého Meziříčí.

Všechny složky Integrovaného 
záchranného systému, krizový 
štáb i místní technické služby 
prošly ostrou zatěžkávací 
zkouškou a zvládly ji na jednič-
ku. Uvedl to velkomeziříčský 
starosta Radovan Necid poté, 
co se město muselo vypořádat 
s nedávnou hrozbou povodně 
kvůli nadměrným dešťům.

Krizový štáb se ve  Velkém Me-
ziříčí poprvé sešel v  úterý 24. 
6. v  7.30. „Řeka Balinka rychle 
stoupala a  dosáhla hodnot pro 
vyhlášení krizové situace, záro-
veň teklo hodně vody i v Oslavě 
kvůli upouštění Mostišťské pře-
hrady. Situaci komplikovala pře-
kážka v korytě Balinky za Novým 
Svitem, kde byla část toku zahra-
zena kvůli stavbě protipovod-
ňových opatření,“ popsal ráno 
krizového štábu starosta. Štáb 

proto nechal zvýšit břehy Balinky 
ve  městě provizorní hrází z  pyt-
lů s  pískem a  zároveň rozhodl 
spolu se stavbaři a projektantem 
o částečném odstranění překážky 
z koryta řeky. 
„Pytle s  pískem a  jejich plně-
ní zafungovaly okamžitě. Naše 
technické služby a čtyři jednotky 
dobrovolných hasičů plus profe-
sionálové pracovali rychle a efek-
tivně. Hráze z  rovné tisícovky 
pytlů vyrostly během krátké 
doby,“ pochválil práci týmu sta-
rosta Necid. Díky odstranění pře-
kážky z  koryta Balinky se voda 
vylila jen na  Paloukách a  ještě 
hodně omezeně. 
Za soutokem řek už problém nebyl 
vůbec. „Tam poprvé zafungova-
la naše protipovodňová opatření, 
přesněji řešeno dokončené pro-
hloubení koryta, které je součástí 
právě stavěného komplexu proti-

povodňové ochrany,“ řekl starosta. 
Obyvatelé města byli o  aktuál-
ní situaci informováni přes den 
městským rozhlasem. „Naštěstí 
se brzy ukázalo, že námi přijatá 
opatření dokážou vodu v  kory-
tě v  podstatě udržet a  déšť přes 
den slábnul. Už odpoledne bylo 
po  kulminaci, a  tak se poslední 
setkání krizového štábu konalo 
večer,“ popsal Radovan Necid. 
Hráze z pytlů zůstaly pro všech-
ny případy kolem Balinky ještě 
ve středu, ve čtvrtek pak technic-
ké služby pytle uklidily a  spolu 
s nimi i nepořádek, který po vy-
lití Balinky zůstal na  Paloukách. 
„Hrozící velká voda prověřila, 
zda naše krizové postupy fungu-
jí. Ukázalo se, že fungují dobře. 
Děkuji všem, kdo se na  pracích 
podíleli a  odvedli profesionální 
výkon,“ uzavřel starosta Necid.

-ran-

Necid: IZS a krizový štáb zafungovaly 
na výbornou

-ran-

Starostové domlouvali společný 
postup proti tranzitní dopravě
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Červenec: 24.
Srpen: 7. a 21.
Uzávěrky jsou vždy v pátek ve 12 hodin. 

Uzávěrka dalšího prázdninového čísla bude v pátek 
19. července. 

Redakce Velkomeziříčska
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Dne 25. června 2013 do  města 
Velkého Meziříčí zavítal meziná-
rodní cyklistický peloton, který 
startoval v  Koněšíně a  první eta-
pový den končil ve  Velkém Me-
ziříčí. I  přesto, že počasí tohoto 
dne ráno nebylo příznivé a hodně 
pršelo, skupinka odvážných cyk-
listů radostně vyrazila 
na  cestu i  za  dopro-
vodu dvou rodinek 
s malými ratolestmi. 
Do  Velkého Meziříčí přijel pelo-
ton s menším zpožděním, ale o to 
víc jsme se snažili připraveným 
programem dětí mírně unave-
né cyklisty osvěžit a  povzbudit. 
V  úvodu všechny přítomné při-
vítal starosta ing.  Radovan Ne-
cid, převzal symbolickou štafetu 
od  starosty ing.  Pavla Pavlíčka 
z  Tasova a  poté následoval pro-
gram. Bylo možné vi-
dět taneční vystoupe-
ní dětí z Crazy teamu, 
ukázku činnosti mla-
dých hasičů, představil se nám 
Junák – svaz skautů a skautek ČR 
– středisko Velké Meziříčí, Liga 
vozíčkářů a Wellmez – nízkopra-
hové zařízení. A ani cyklisté se ne-
dali zahanbit a naučili nás hymnu 
štafety Klimatour 2013 a  potěšili 
děti dárečky a  soutěžemi za  do-
provodu trubky a housliček. Poté 

se členové pelotonu přesunuli 
do  prostor střediska Chaloup-
ky – Ostrůvek, kde na  ně kromě 
teplého občerstvení čekal ještě 
zoolog Martin Malač, který větši-
nu přítomných upoutal svým pro-
fesionálním vyprávěním o  životě 
pavouků, mloků a  hadů včetně 

ukázek živých tvorů. 
Všem se večerní pro-
gram moc líbil.
Ve středu ráno se pe-

loton sešel v obřadní síni radnice, 
kde mu místostarosta města Josef 
Komínek předal symbolickou 
štafetu do další zastávkové obce, 
kterou byly Bory, a popřál šťast-
nou cestu a lepší počasí.
Rádi bychom ještě jednou podě-
kovali za Zdravé město Velké Me-
ziříčí všem, kteří se na  přípravě 
této akce podíleli – DDM Velké 

Meziříčí, Sbor dobro-
volných hasičů Velké 
Meziříčí, Junák – svaz 
skautů a  skautek ČR 

– středisko Velké Meziříčí, Cha-
loupky, o. p.  s. – středisko Velké 
Meziříčí, Wellmez – nízkoprahové 
zařízení ve Velkém Meziříčí, Liga 
vozíčkářů Velké Meziříčí, Jupiter 
club Velké Meziříčí a Zdravý Kraj 
Vysočina.

Setkání starostů zájmového úze-
mí MAS Most Vysočiny proběhlo 
dne 25. června 2013 v  koncert-
ním sále Jupiter clubu. Důvodem 
bylo jednání o komunitním způ-
sobu získávání údajů pro analýzu 
území, která předchází pracím 
na  integrované rozvojové strate-
gii území.
Jednání starostů uváděl ředitel 
MAS Most Vysočiny Mgr.  Mi-
lan Dufek, který v úvodu setkání 
připomněl, že se koná v  rámci 
realizace projektu „Venkov pro 
Vysočinu – získávání znalostí“. 
Cílem tohoto projektu, na  jehož 
realizaci MAS získala dotaci 0,5 
mil. Kč, je m j. získávání dat pro 
analýzu území, jak bylo zmíněno 
v úvodu.
Pracovní skupina MAS ve složení 
ing. H. Bučková, Mgr. Dáša Křížo-
vá a ing. Alena Vodová připravila 
pro obce, obyvatele obcí, podni-
katele i  příspěvkové a  neziskové 
organizace dotazníky pro získání 
dat k  analýze území. Dotazníky 
jsou distribuovány prostřednic-
tvím obcí. Jejich vyhodnocení 
bude probíhat opět komunitním 
způsobem, projednáním ve  spá-
dových obcích území na přelomu 
měsíců srpna a září.

Mgr. Dufek poděkoval starostům 
za vstřícnost a spolupráci při dis-
tribuci dotazníků.
Vedoucí projektu „Venkov pro 
Vysočinu – získávání znalostí“ 
JUDr.  Kutnerová starosty upo-
zornila, že součástí projektu je 
zpracování a  vyhlášení tzv. tré-
ninkové výzvy k  podání žádostí 
o  dotaci na  realizaci „měkkých“ 

projektů. Zaměření dotace vyply-
ne z  analýzy území. Plánovány 
jsou 2 výzvy v období únor–bře-
zen 2014, podpořené akce musejí 
být uskutečněny do  konce květ-
na 2014. V  rozpočtu projektu je 
na  podporu vyčleněno 42 tisíc 
korun. Do rozpočtu druhé výzvy 
jsou určeny všechny uspořené 
prostředky z  ostatních kapitol 

rozpočtu projektu. Obce a  další 
subjekty budou mít tedy možnost 
požádat o dotaci na realizaci akcí, 
které se budou v  tomto období 
v zájmovém území konat.

Za MAS Most Vysočiny 
Diana Kutnerová

Vesnicemi roku se staly 
i tři obce od nás
Cílem soutěže, jejíž krajská porota 
v  rámci hodnocení na  Vysočině 
ujela více než 650 kilometrů, je pře-
devším snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, ukázat rozmanitost 
a pestrost uskutečňování programů 
obnovy vesnic a dále upozornit ve-
řejnost na význam venkova. Zlatou 
stuhu, krajské ocenění získala obec 

Jámy ze žďárského okresu. Z  na-
šeho regionu získaly ocenění tyto 
obce: Modrá stuha – za  společen-
ský život – Ořechov, okres Žďár 
nad Sázavou, Diplom za  činnost 
divadelního souboru – Radostín 
nad Oslavou, okres Žďár nad Sáza-
vou. Čestné uznání za mezinárodní 
spolupráci – Bory, okres Žďár nad 
Sázavou. -red-

Minulý týden jsme se sešli již po-
sedmé, díky podpoře města Velké 
Meziříčí, Kraje Vysočina, odbor-
ných garantů festivalu, Filozofic-
kého ústavu AV, FF Masarykovy 
univerzity i nadšení členů zájmo-
vých organizací a  organizačního 
týmu, pod košatou korunou me-
ziříčského stromu filosofie.
Letošní festival nabídl diskusi 
nad tématem komunikace a  ne/
vzdělanost. Myslím si, že se nám 
opět podařilo do  Velkého Mezi-
říčí přivést celou řadu osobností 
zabývajících se těmito obory. 
Před naše návštěvníky předstou-
pili z akademické sféry např. pro-
fesoři Smékal, Pol, Rabušicová, 
děkani Krob, Halama, docenti 

Šebek, Novotný a  další. Ze sou-
kromé sféry své názory prezen-
tovali např. D. Gruber, V. Bednář, 
T. Feřtek a ikona našeho festivalu, 
Tomáš Sedláček. Nevyhnuli jsme 
se však ani problémům. Z důvo-
du onemocnění dětí se na  po-
slední chvíli omluvil P.  Koubský 
a vystoupení J. Šlérky jsme opera-
tivně zprostředkovali přenosem 
po internetu. Mohli ho tak vidět 
nejen posluchači v sále, ale i lidé 
na Facebooku. 
Dovolte mi ještě několik slov 
k tématu festivalu. Základem ko-
munikace jsou slova. Komunika-
ce znamená sdílet a tedy i dávat. 
Mnozí z  nás však hodně mluví 
a  málo naslouchají. Velmi často 

pak zapomínají na druhý, z mého 
pohledu daleko důležitější aspekt 
komunikace – umění naslouchat.
Mnozí z  nás raději sami hovoří, 
aniž by je zajímalo to, co se jim 
snaží sdělit jejich protějšek. 
Ke kvalitní a oboustranně uspo-
kojující komunikaci je ale důle-
žité, aby všichni zúčastnění do-
kázali být nejen řečníky, ale také 
dobrými posluchači. Publikum 
letošního festivalu prokázalo 
svou vyspělost. Trpělivě naslou-
chalo, ale dokázalo pokládat 
přednášejícím mnohdy i  nepří-
jemné otázky.
Druhým naším diskutovaným 
pojmem byla vzdělanost, či ne-
vzdělanost.

Dnes převažují tvrzení: Vzděla-
nost upadá. Mládež je čím dál 
tím víc informovanější a  čím 
dál tím míň vzdělanější. Čím to 
je? Čím to, že společnost, kte-
rá vynakládá tolik prostředků 
na  vzdělání, je vlastně nevzdě-
laná? Úpadek vzdělanosti je ce-
loevropským problémem. Smut-
né je, že národ Komenského se 
v  tomto Evropě velmi přiblížil. 
Příčinami často bývá ekonomi-
zace pedagogiky. Z  žáků se stá-
vají klienti a z učitelů manažeři, 
respektive obslužný personál 
těchto klientů neboli zákazníků. 
Tento vývoj je velice nešťastný, 
ba přímo škodlivý, protože škol-
ství nemá mít nic společného 

s ekonomikou. Škola přece není 
„byznys“ a  vzdělání není žádné 
„zboží“. 
Trendy ve  vzdělání velmi dobře 
vysvětlila skupina z  Ústavu pe-
dagogických věd pod vedením 
prof. Pola, který je mimochodem 
rodákem z Velkého Meziříčí.  Si-
tuaci v  našem městě, především 
slučování středních škol, před-
stavili a  vysvětlili zástupci kraje, 
radní pro otázky školství Jana Fi-
alová a K. Ubr.
Náš „filfest“ neřeší pouze filo-
sofické otázky, ale je přehlídkou 
kulturních aktivit. O ně se posta-
rala divadelní a hudební uskupe-
ní, pracující většinou pod Jupiter 
clubem. Všem vystupujícím, 

kteří předvedli svůj divadelní, 
muzikálový či hudební um patří 
náš obdiv a velké uznání. Divác-
ky atraktivní bylo bezpochyby 
vystoupení Iva Šmoldase. Celé 
týdenní klání bylo zakončeno zá-
věrečným koncertem 18. ročníku 
Concentus Moraviae, muzikálo-
vým vystoupením Ikarosu a  vše 
vyvrcholilo ohňostrojem.
Můj dík patří všem za  přípravu 
a  organizaci akce, všem vystu-
pujícím i  všem návštěvníkům 
za  vytvoření skvělé festivalové 
atmosféry.

Milan Dufek, ředitel 
Evropského festivalu filozofie

(Ohlédnutí za festivalem filozofie 
ve fotografiích na str. 5, 6, 7.)

Milan Dufek hodnotí letošní festival filozofie

Starostové zájmového území MAS Most Vysočiny 
se setkali ve velkomeziříčském Jupiter clubu

Štafeta Klimatour 
zastavila i v Meziříčí

Starostové a zástupci obcí se sešli v rámci MAS Most Vysočiny i Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko. Foto: Martina Strnadová

Správní odbor MěÚ, 
foto: Iva Horká

Dvacet projektů na  Vysočině 
podpoří evropská dotace více než 
422 miliony korun. Mezi nimi 
je i  stavba rozhledny na  Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí, na niž 
žadatel – zdejší společnost Ski 
klub – obdrží 5.259.803 korun. 
Konkrétně jde o  peníze na  roz-
šíření infrastruktury cestovního 
ruchu na  Fajtově kopci o  stylo-
vou rozhlednu s příslušenstvím.
Výbor Regionální rady Jihový-
chod 26. června 2013 schválil 
více než 973 milionů korun dota-

cí pro celkem 56 projektů. Krom 
podpory zmiňovaných dvaceti 
na Vysočině půjdou další peníze 
– více než 551 milionů korun – 
na třicet šest projektů v Jihomo-
ravském kraji.
Z Vysočiny krom Velkého Mezi-
říčí získala dotaci například i Vel-
ká Bíteš, a to 8.692.842 Kč na re-
konstrukci jižní části Masarykova 
náměstí. Žďár nad Sázavou obdr-
ží příspěvek hned na tři projekty 
– 81.795.530 korun na  Interpre-
tační centrum Zámek, 22.931.043 

korun na  Žďárský Santiniho 
okruh za  poznáním a  aktivním 
vyžitím a  ještě 22.171.854 korun 
na rekonstrukci povrchů náměs-
tí Republiky. Novoměstkým EU 
přispěje 13.115.659 Kč na  reali-
zaci projektu specializovaných 
sportovních tras v jejich regionu, 
nebo 15.075.570 Kč na nástavbu, 
přístavbu a stavební úpravy tam-
ní mateřské školy. Velké dotace 
půjdou i do Telče. Projekt Panský 
dvůr Telč – centrum volnočaso-
vých aktivit a turistiky – obdržel 

36.141.908 Kč, Centrum odbor-
né výuky ZŠ Masarykova tamtéž 
získalo 11.130.973 Kč a  revita-
lizace veřejného prostranství 
u MŠ Komenského taktéž v Telči 
dalších 5.740.637 Kč. Z  dalších 
dotací pro Vysočinu schválil vý-
bor třeba i 18.013.715 Kč na par-
koviště pro návštěvníky hradu 
Pernštejn, 31.762.804 Kč na  Ro-
dinný park Robinson v  Jihlavě 
či 9.979.909 Kč na  rozhlednu 
a TouristPoint v Třebíči.

Martina Strnadová

Mezi úspěšnými žadateli o dotaci je i Velké Meziříčí

Šest mostů padlo v noci z pátku 
na sobotu na dálnici D1, 
konkrétně ve dvou modernizo-
vaných úsecích Lhotka – Velká 
Bíteš a Loket – Hořice. Proto 
byla dálnice v daných úsecích 
zcela uzavřena v obou směrech, 
a to od 20. hodiny páteční. 

Objízdné trasy i  hlavní dopravní 
tepnu ČR – D1 – kontrolovalo 
čtrnáct policejních hlídek. Uved-

la to vysočinská policejní tisková 
mluvčí Dana Čírtková. Uzavírku 
zkomplikovalo v  obou úsecích 
hned několik nehod. 
Jedna se stala i na objízdné trase 
na  silnici II/602 mezi Bezděko-
vem a Novými Sady. „Deset mi-
nut po  šesté hodině ráno jsme 
přijali informaci o  nehodě ka-
mionu,“ popsala Dana Čírtková 
a dodala, že kamion s naloženým 
návěsem je „zalomený“ napříč 

a blokuje celou vozovku – návěs 
je v příkopu. Kvůli tomu provoz 
na objízdné trase stál. „Na místě 
řeší situaci naše policejní hlíd-
ky a  budeme se snažit odklonit 
osobní vozidla po  okolních sil-
nicích. Nákladní vozidla musí 
zůstat stát na silnici před místem 
nehody do  doby, než se vozidlo 
podaří vyprostit a  odstranit. Při 
nehodě nebyl nikdo zraněn a de-
chová zkouška na  alkohol byla 

u řidiče negativní,“ doplnila Čírt-
ková. Než byl kamion vyproštěn, 
vedla policie provoz náhradní 
objízdnou trasou přes Osovou 
Bítýšku.
Bourací práce na  mostu u  Velké 
Bíteše se podařilo zdárně dokončit 
a pruh ve směru na Brno byl proto 
zprovozněn už v 9.30 a na Prahu 
o hodinu později. Havarovaný ta-
hač byl vyproštěn v 9.45.

Připravila: Martina Strnadová

Dálnici D1 uzavřelo bourání šesti mostů
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V sobotu 15. 6. v noci krátce po 23. hodině zasta-
vovala ve Velké Bíteši policejní hlídka řidiče osob-
ního auta Ford Fusion. Ten ale na výzvu nereagoval 
a snažil se hlídce ujet. Policisté ho začali pronásle-
dovat. Řidič však nezvládl řízení a  na křižovatce 
na ulici Jihlavská havaroval nárazem do domu. Při 
nehodě nebyl zraněn. Policisté jej na místě zadrže-

li. Při tom použili donucovací prostředky – hma-
ty a  pouta. Dalším šetřením bylo zjištěno, že jde 
o  21letého mladíka, který je v  podnapilém stavu. 
Při orientační dechové zkoušce mu bylo naměře-
no 2,4 promile alkoholu. Muž se podrobil odběru 
krve. Byl mu zadržen řidičský průkaz a  zakázána 
další jízda.

„Bohužel to tak dopadlo a  naše 
školy jsou sloučené. Na  dru-
hou stranu – opravdu nejsou 
děti. Ještě před rokem jsme si 
mohli vyskakovat a  říkat, že to 
necháme tak. Ale teď – zvlášť 
markantní úbytek studentů na-
stal na  hotelovce,“ vyjádřil se 
ke  krajskému usnesení starosta 
Radovan Necid a  připomněl, že 
hotelovka oproti čtyřem třídám 
v minulosti letos při přijímacím 
řízení naplnila nové třídy pouze 
dvě. „Podstatné je, že všechny 
obory na  školách zůstanou za-
chovány,“ podotkl k tomu mís-
tostarosta Josef Komínek. 

„Náš hlavní úkol je teď vysvětlit 
veřejnosti, rodičům, že obě ško-
ly tady nadále fungují. Zůstávají 
maturitní obory i učni,“ zdůraznil 
Necid a připomněl, že vedení měs-
ta hodlá hledat opatření, aby děti 
ze základních škol neodcházely 
jinam. Aby pokračovaly v  našem 
městě i na střední škole. Například 
i  nedávné loučení žáků devátých 
tříd se základní školou ve Velkém 
Meziříčí ukázalo, že velká část dětí 
bude po  prázdninách nastupovat 
na střední školy v Jihlavě, Třebíči... 
a jen málo jich zůstává ve Velkém 
Meziříčí. Přitom místní firmy 
pociťují silný nedostatek kvalifi-
kovaných pracovníků vyučených 
v  nějakém řemesle, chybí elektri-
káři a další. „Musíme se snažit to 
změnit,“ uzavřel starosta.

Redukce se nedotkla pouze zmi-
ňovaných dvou škol ve  Velkém 
Meziříčí, ale i  dalších šestnácti 
v  jiných městech Vysočiny – 
v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sá-
zavou, Pacově, Chotěboři a Pel-
hřimově. Ve  výsledku zbude 
z  osmnácti krajských středních 
škol osm organizací. Kraj tímto 
slučováním předpokládá uspo-
řit miliony korun ročně. Ne-
jen na  mzdových prostředcích, 
ale i  na  provozních nákladech, 
neboť hodlá prodávat prázdné 
budovy. Ušetřené peníze slibuje 
ponechat ve  středním školství 
dotčených měst.

Martina Strnadová

Ze dvou zdejších středních škol bude...
Oborová nabídka 
zůstane zachována

Sloučí osmnáct škol 
do osmi organizací

Pokračování ze strany 1.
Ze sčítání také vyplynulo, že ci-
zinci, tedy kamiony z jiných zemí 
než je Česká republika, tvoří 
sedm procent nákladní dopravy 
ve  městě. „Je třeba si uvědomit, 
že jakákoliv opatření proti ná-
kladní dopravě na  silnici 602, 
nebo přímo ve Velkém Meziříčí, 
zasáhnou především místní do-
pravce, tedy ty, kdo nám všem 
vozí rohlíky, cihly nebo ovoce,“ 
předeslal Radovan Necid.
Řádový nárůst nákladní dopravy 
ve svých obcích přičítají starosto-
vé mýtu na dálnici D1. Jeho výše 
nutí dopravce dálnici po souběžné 
silnici 602 objíždět. „Nabízejí se 
tři řešení: rozšíření mýta i  mimo 
dálnice, zákaz vjezdu tranzitní do-
pravy do  obcí, anebo technicko-
-organizační a stavební opatření,“ 
popsal dále obsah jednání Necid.
Proti rozšíření mýta ale velko-
meziříčský starosta dlouhodo-
bě vystupuje. „Mám k  tomu tři 
hlavní důvody. Nejdůležitější je 
ten, že mýto zdražuje ceny pře-
pravovaného zboží – neplatí jej 
totiž dopravci ze svého zisku, ale 
my všichni ve zvýšené ceně man-
darinek nebo stavebnin. Je to jen 
další skrytá daň. Druhým důvo-
dem jsou absurdní smlouvy stá-
tu s provozovatelskou firmou, ze 
kterých vyplývá, že drtivá většina 
výtěžku z mýta patří té firmě, ni-
koliv státu. Nevím, proč bychom 
tedy měli mít všechno dražší, aby 
rakouská firma měla vyšší zisky. 
A  konečně třetím mým důvo-
dem, proč rozšíření mýta nepod-
poruji, je zničující dopad tako-
vého kroku na  místní dopravce. 
Každý náš soused, který se živí 
jako nákladní dopravce, dosta-
ne další ránu do  vazu v  podobě 
dalšího obrovského poplatku,“ 
popsal své důvody starosta Necid 
a dodal, „uvědomuji si ovšem, že 

populistický výkřik o  poplatcích 
pro smradlavé kamiony vždycky 
nad racionální úvahou vyhraje 
a  navíc se mě nikdo v  této věci 
ptát nebude. Rozhodne to stát.“
Druhou možností je zákaz vjezdu 
tranzitní dopravy do  obcí. „Jde 
o poměrně jednoduchou úpravu 
dopravního značení, kterou po-
dle jednoho z  právních výkladů 
může udělat příslušný dopravní 
úřad. Existují ale další výklady 
legislativy, které tuto možnost 
zpochybňují – například tím, že 
silnice je veřejný prostor, do kte-
rého nelze selektivně zakazovat 
vjezd jednoho druhu dopravy 
bez závažného důvodu. A  zá-
važným důvodem podle tohoto 
výkladu není to, že osm procent 
z  celkového počtu aut projíž-
dějícím městem jsou náklaďá-
ky. A  tento právní výklad podle 
našich informací sdílí kraj, jako 
vlastník silnice,“ uvedl Radovan 
Necid s tím, že stát se zabývá mís-
ty, kde je podíl nákladní dopravy 
na celkovém počtu aut větší, než 
patnáct procent. „A to u nás zda-
leka není,“ dodal starosta.
Jako nejschůdnější teď starostové 
vidí variantu stavebních a  tech-
nických opatření na  silnici 602. 
To jsou například zpomalovací 
pruhy, kruhové objezdy, dyna-
mické vážení kamionů, měření 
rychlosti v  obcích a  podob-
ně. Účastníci jednání se shodli 
na tom, že bude nutná úzká spo-
lupráce s vlastníkem silnice, tedy 
krajem. Zejména obchvaty obcí 
a  měst by celý problém vyřešily 
definitivně. „Aktuálně domlou-
váme pilotní projekt dynamic-
kého vážení nákladní dopravy 
u Velkého Meziříčí, na dobré ces-
tě je i  kruhový objezd za  měs-
tem směrem na Brno a kruhový 
objezd u  budoucího Kauflandu 
na ulici Karlov,“ řekl Necid. Podle 

něj je ale problém v tom, že kaž-
dé technické opatření znamená 
především znepříjemnění situace 
pro místní řidiče. „Uvedu pří-
klad: Na  silnici 602 dnes máme 
středové vysoké ostrůvky u  Do-
musu a u Billy. Všichni víme, jaké 
problémy s  sebou nesou hlavně 
pro nás, kdo zde jezdíme každý 
den. Všichni také víme, co tyto 
ostrůvky znamenají pro hasiče 
a  sanitky. A  takováto technická 
opatření, která znesnadňují život 
tranzitní dopravě, samozřejmě 
komplikují situaci hlavně nám. 
Proto je třeba pečlivě zvažovat, co 
vlastně chceme,“ doplnil starosta. 
Aby pro taková opatření získali 
i  kraj a  stát, dohodli starostové 
společný postup. „Protože naše 
jarní měření, pro které jsme 
zvolili metodiku Centra doprav-
ního výzkumu a sběr dat našimi 
vlastními silami, se ukázalo jako 
dobrá a  finančně příznivá cesta, 
dohodli jsme se, že na  podzim 
uděláme velké měření na  celé 
silnici 602 v  místech, která nás 
aktuálně nejvíc pálí. Velmi aktiv-
ně k  tomu přistoupil například 
velkobítešský starosta Vlček, 
kterého, stejně jako nás, zajímají 
čísla ze všech příjezdů do města. 
Dále třeba Stráneckou Zhoř zají-
má, kolik kamionů denně přijíždí 
přes jejich obec do  centrálního 
skladu Lidlu, který má hned ve-
dle. Zároveň budeme také umět 
určit, jaký přesně úsek konkrétní 
auto na silnici 602 projíždí, a tím 
bezpečně získáme přesný počet 
tranzitních kamionů, které pro-
kazatelně dálnici objíždějí. Až 
tato čísla budeme mít k dispozici, 
společně připravíme dlouhodobý 
plán technických opatření, který 
projednáme s krajem a pokusíme 
se získat jeho podporu,“ přiblížil 
výsledky schůzky Radovan Ne-
cid. 

Starostové domlouvali společný...

Pokračování ze strany 1.
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Čtyřicítka harmonikářů z celé republiky se sešla ve Lhotkách
Dne 29. 6. 2013 se uskutečnil už 
9. ročník Setkání harmonikářů 
ve Lhotkách u Velkého Meziříčí. 
Sešlo se na něm na 40 harmoni-
kářů z celé republiky, kteří vystu-
povali jednotlivě, nebo ve skupi-
nách s doprovodnými hudebními 
nástroji.
Odpolední vystoupení zahájili 
mladí muzikanti, většinou žáci 
zdejší základní umělecké školy. 
Nechybělo ani vystoupení jejich 
učitelů, při kterém předvedli, 
že harmonika je nástroj mnoha 
žánrů, nejen toho tradičního, li-
dového.
Jednotlivé hráče pak doplňovaly 
harmonikové kapely, jako Brněn-
ská heligonka (jedna z nejlepších 
heligonkových skupin v  České 
republice), dále Brťovská har-
monika a místní Akordeon band 
Vysočina.
Zajímavým zpestřením letošní-
ho ročníku bylo seznamování 
diváků nejen s  účinkujícími, ale 
i  s  jejich nástroji, na  které přišli 
zahrát. Z  velké části to byly De-
licie, nebo Melodie, harmoniky 

vyráběné u  nás firmou Harmo-
nika Hořovice, z  heligonek pak 
převládala značka Hlaváček, ale 
byly k  vidění i  zahraniční vý-
robky, mnohdy daleko starší než 
jejich majitelé. Například knoflí-
ková chromatika Barkarola, klá-
vesová chromatika Horch nebo 

Weltmeister – všechny z němec-
kého Klingenthalu, harmonika 
Hohner rovněž z  německé pro-
venience, dále harmoniky z Itálie 
značky Soprani Cardinal, nebo 
Scandali. Byly k vidění i unikátní 
kousky, kdy z „obyčejných“ plas-
tových heligonek jeden z účinku-

jících vyrábí doma dřevěné, zdo-
bené, plně funkční nástroje. 
Počasí pořadatelům přálo, tak-
že ti, kteří letos přišli na  setkání 
harmonikářů do  Lhotek, si uží-
vali zpěvu a tance s harmonikami 
do pozdních nočních hodin. Po-
řadatelům, účinkujícím a spon-

zorům patří velký dík za pěknou 
kulturní akci, na které byl vyhlá-
šen i  termín jubilejního, desáté-
ho ročníku. Všichni jste srdečně 
zváni poslední červnovou sobotu 
28. 6. 2014 na Setkání harmoni-
kářů ve Lhotkách u Velkého Me-
ziříčí. 

Žákyně ZUŠ Velké Meziříčí. Dvakrát foto: archiv pořadatelů
Andrea Zlámalová, 
studentka konzervatoře

Ing. Antonín Havlát

Maturity 2013
Jako skutečně úspěšné lze hodnotit výsledky letošních maturitních zkoušek na Gymnáziu Velké Meziříčí. Už 
po absolvování státní části zkoušky – didaktického testu a písemné slohové práce z českého jazyka a didak-
tického testu, slohové práce a poslechového subtestu z cizího jazyka nebo písemné práce z matematiky – bylo 
jasné nejenom to, že všichni maturanti uspěli, ale dokonce že dosáhli velmi pěkných hodnocení, a to i z ma-
tematiky, jejíž obtížnost byla mediálně prezentovaná jako příliš vysoká. Také ústní státní a ústní profilová část 
zkoušek potvrdila, že studenti byli výborně připraveni, jak o tom svědčí následující souhrnná statistika:
Třída počet studentů počet studentů přihlášených a připuštěných k maturitě
8. A 28 28
4. C 28 28
Třída uspělo prospělo prospělo s vyznamenáním
8. A 28 6  22 (z toho 8 se samými výbornými)
4. C 28 14  14 (z toho 4 se samými výbornými)
Našim maturantů a teď již absolventům blahopřejeme, děkujeme jim i jejich vyučujícím za dobře odvede-
nou práci a studentům přejeme hodně úspěchů při přijímacím řízení na vysoké školy.

Jak dopadly maturity na gymnáziu

-gvm-

Ujížděl policejní hlídce. Pak havaroval

Poslední den školního roku 
2012/2013 se nese v duchu účto-
vání studijních výsledků. V Kraji 
Vysočina si pro vysvědčení při-
šlo čtyřicet jedna tisíc sto třicet 
dva žáků základních škol a dva-
advacet tisíc čtyři sta devadesát 
dva studentů středních a vyšších 
škol.
„Všem žákům i  studentům, ale 
i pedagogům, ostatním pracovní-
kům ve školství a hlavně rodičům 
přeji klidné dva měsíce prázdnin, 
hodně sluníčka, originálních zá-
žitků a celé léto bez úrazů,“ vzka-
zuje hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek.
Základní školy na  Vysočině de-
finitivně opouští čtyři tisíce dvě 
stě šedesát tři žáků devátých tříd 
a dalších šest tisíc pět set padesát 
sedm studentů dokončilo střední 
vzdělání.

Ing. Jitka Svatošová, 
KrÚ Kraje Vysočina

Vysvědčení dostalo 
více než šedesát tisíc 
žáků a studentů na 
Vysočině

Dva lidé jsou obviněni ze zpronevěry
Kriminalisté z  odboru hospodář-
ské kriminality Krajského ředitel-
ství policie Kraje Vysočina ukon-
čili v  těchto dnech prověřování 
rozsáhlého případu, kterým se za-
bývali od loňského dubna.
Šlo o  prověřování podezření ze 
spáchání trestného činu, z  něhož 
byl podezřelý bývalý zaměstna-
nec Krajské správy a údržby silnic 
Kraje Vysočina (KSÚS). Ten měl 
podle oznámení opakovaně poru-
šit zákonem uloženou povinnost 
řádně spravovat cizí majetek.
Kriminalisté nyní obvinili ze spá-
chání trestného činu celkem dvě 
osoby. Jednu z  trestného činu 

zpronevěry a druhou z účastenství 
na  zpronevěře ve  formě pomoci. 
Prvním obviněným je pětatřice-
tiletý muž, který působil u  KSÚS 
Vysočina na  pozici vedoucího 
zaměstnance. Obviněný na  zákla-
dě předchozí domluvy s  druhým, 
třiačtyřicetiletým obviněným, 
který tehdy jednal jménem dvou 
dodavatelských společností, doho-
dl nejméně v 11 případech prove-
dení odborných prací pro svého 
zaměstnavatele. „Při jednání se 
ale oba obvinění muži společně 
dohodli na  několikanásobně vyš-
ší ceně za  provedení těchto prací, 
než byla cena obvyklá. Bývalý ve-

doucí pak zajistil u KSÚS propla-
cení faktur na účet dodavatelských 
společností. Druhý zase provedení 
sjednaných prací subdodavatelem, 
u  kterého již sjednal cenu obvyk-
lou. Oba obvinění se poté rozdělili 
rovným dílem o  peníze rovnající 
se rozdílu mezi cenou obvyklou a 
skutečně zaplacenou,“ řekl k  pří-
padu Jiří Šustáček, vrchní komisař 
odboru hospodářské kriminali-
ty. Svým jednáním oba obvinění 
způsobili KSÚS škodu nejméně 
2 500 000 Kč. V případě prokázání 
viny jim hrozí test odnětí svobody 
až na osm let.

Dana Čírtková
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Legislativní změny na odboru životního prostředí  
Pokračování z minulého čísla  

Odpadové 
hospodářství:
Rok 2012
Největší změnou v  zákoně 
o  odpadech, která se vztaho-
vala k  původcům odpadů, byl 
způsob ohlašování množství 
jimi vyprodukovaných odpa-
dů za  rok. Za  rok 2011 (k  15. 
2. 2012) už všichni původci 
ohlašovali množství vyprodu-
kovaných odpadů elektronicky 
přes portál www.ispop.cz. Bylo 
s  tím spojeno mnoho potíží 
a  potřeba metodické pomoci 
se způsobem, jak se do systému 
zaregistrovat a jak v něm vlast-
ní hlášení vygenerovat.
Pro občany Velkého Meziříčí 
proběhlo již sedmé kolo gran-
tového programu BIOODPA-
DY. Prodejem za zvýhodněnou 
(třetinovou) cenu jsme poskytli 
60 občanům kompostéry o ob-
jemu 400, 600 a  900 litrů dle 
jejich výběru. 
Po  městě jsme rozmístili 6 ná-
dob na sběr textilu. Jsou umís-
těny v  následujících ulicích: 

Bezděkov, Hornoměstská, Pi-
onýrská, Třebíčská a  U  Stat-
ku. Jedna nádoba je rovněž 
na sběrném dvoře. Už za první 
3 měsíce se takto podařilo se-
sbírat 3 tuny textilního odpadu.
Proběhl již 4. ročník akce Čis-
tá Vysočina, který se zaměřuje 
na úklid veřejných prostranství 
a okolí silnic. Zúčastnilo se ho 
18 organizací z  našeho ORP. 
Pracovníci MěÚ Velké Meziříčí 
se do akce také zapojili a uklí-
zeli okolí autobusového nádraží 
(oba břehy řeky Oslavy, svah 
nad nádražím a  ostatní zelené 
plochy v blízkém okolí).
Na  veřejných prostranstvích 
města bylo rozmístěno 80 kusů 
odpadkových košů na  psí ex-
krementy.
V  této souvislosti nás velmi 
mrzí, jak brzo byly nové ná-
doby poškozovány rozličnými 
malůvkami a jak sáčky v zásob-
nících určené pro zajištění od-
povídající hygieny při venčení 
psů mizely z některých košů ze 
dne na den.
Klesá úroveň třídění nebo se 
jen snižuje množství obalů, 
kterých se lidé zbavují?

Odpady Množství v tunách
 2011 2012
SKO (Směsný komun. odpad)                   
                 2031          1961
BRO (biolog. rozlož. odpad)               
                  286           597
Papír 250 238
Sklo 180 148
Plasty 192 206
Kovy 847 736

Z tabulky je patrné, že množství 
vyprodukovaného SKO se sníži-
lo, což je velice dobře, naopak se 
ale snížilo i množství vytříděné-
ho papíru, skla a  kovů a  možná 
i  proto jsme se v  loňském roce 
umístili až na šestém místě mezi 
obcemi nad 10  000 obyvatel 
v  soutěži „My třídíme nejlépe“, 
kterou pořádá Kraj Vysočina 
společně s  obalovou společností 
EKO-KOM.
Z  kolektivního systému EKO-
-KOM jsme obdrželi odměnu 
za  třídění využitelných složek 
komunálních odpadů ve  výši 
1.542.000 Kč, které jsme dále vy-
užili na prevenci vzniku odpadů, 
na úpravu stanovišť nebo nákup 
nových nádob na tříděný odpad.
Byla zahájena nesmírně důleži-

tá příprava na  změnu v  oblasti 
konečného zneškodnění odpa-
dů z  extenzivního skládkování 
na  smysluplnější energetické 
využití. O třech variantách jaké-
si vyhledávací studie rozšířené 
o  propočet předpokládaných 
realizačních nákladů jednalo 
pracovní zasedání zastupitelstva 
s konkrétním výstupem. Nezbyt-
né infrastrukturní zázemí – pře-
kladiště odpadů – připravujeme 
v areálu stávající skládky komu-
nálního odpadu „U  Vysokého 
mostu“. 
Rok 2013
I  letos proběhla akce Čistá Vy-
sočina, které se účastnilo 20 
organizací. Zaměstnanci MěÚ 
Velké Meziříčí společně se členy 
kulturní komise uklidili okolí 
kapličky u sv. Anny a podstatnou 
část Čechových sadů. Celkový 
počet zúčastněných osob se zvý-
šil ze 700 v  roce 2012 na  1000 
v roce letošním.
Plánujeme pokračovat v  prodeji 
dotovaných kompostérů, evidu-
jeme již 58 dalších zájemců.
Také chceme podpořit třídění vy-
užitelných složek komunálních 
odpadů (papíru, plastu a  skla) 

tím, že občanům poskytneme 
tašky na  tříděný odpad, které 
jsou vyrobené z  netkané textilie 
potažené polypropylenem, dají 
se navzájem spojit suchým zipem 
a lze je opakovaně používat i ně-
kolik let. Tašky budou k  dispo-
zici s  největší pravděpodobností 
od října letošního roku na odbo-
ru životního prostředí v přízemí 
nové budovy radnice, kancelář č. 
3, a to za minimální poplatek.
Legislativním procesem prochá-
zí návrh změny zákona o  odpa-
dech. Mimo jiné si klade za  cíl 
zjednodušit práci původcům od-
padů snížením jejich administra-
tivní zátěže. Připravuje se zrušení 
povinnosti pro původce odpadů 
produkujících méně než 100 
tun nebezpečných odpadů, aby 
si žádali o  souhlas k  nakládání 
s  těmito nebezpečnými odpady. 
Také evidenční listy o  přepravě 
nebezpečných odpadů se nebu-
dou předávat na  úřad v  papíro-
vé formě, ale zasílaly by se nově 
elektronicky. Plány odpadového 
hospodářství by nově zpracová-
val pouze stát, kraje a obce. Pro 
právnické osoby a  fyzické osoby 
podnikající tato povinnost má 

být zrušena.  Předpokládá se, 
že do  budoucna dojde ke  zvy-
šování poplatků za  skládkování 
odpadů a  hlavně k  postupnému 
omezování množství odpadu, 
který bude možné na  skládky 
uložit. Předpokládá se podpo-
ření energetického využívání 
odpadů. Na  očekávané změny 
zákonů chceme být připraveni. 
Naše město je členem výboru 
s  celokrajskou působností, který 
připravuje tak zvaný Integrovaný 
systém nakládání s odpady. Jeho 
technologickým centrem bude 
zařízení pro energetické využití 
odpadů. Paralelně jednáme rov-
něž s  provozovatelem spalovny 
v Brně o možnosti energetického 
využití části odpadů, které měs-
to, případně celá svozová oblast 
našich technických služeb, vy-
produkuje. Jiří Zachar

Dnes přinášíme poslední 5. část 
15. dílu seriálu Zhodnocení roku 
2012 a  nastínění plánů na  rok 
2013 odboru životního prostředí 
MěÚ VM. Předchozí díly najdete 
v letošních číslech týdeníku.

řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 10. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 mše sv. – o. L. Sz., 
Mostiště 19.00 mše sv. – o. L. Sz. Čtvrtek 11. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. 
Sz., Hrbov 17.00 mše sv. – o. L. Sz. Pátek 12. 7.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 
14.00–15.00 adorace nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 
16.30 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.00 pout’ Nového Jeruzaléma
Sobota 13. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Brno 9.00 
– jáhenské svěcení. Neděle 14. 7.: 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., Vídeň 11.00 
poutní mše sv. – o. Prajka. Bory mše sv.: 14. 7. 9.45 – o. Prajka 
Farní oznámení: DVD z primice P. Pavla Kuchyni lze objednat na faře, 
cena 200 Kč. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Středy v čer-
venci a srpnu nejsou na faře večerní úřední hodiny. Autobus na Nový 
Jeruzalém 12. 7. v Oslavici jede v 17.30 z Vídně, 17.35 z Mostisť, 17.40 
z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů.
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, ww.ac-vm.cz

A jsou tu zase prázdniny. Děti si konečně odpočinou od školy a budou 
mít také možnost více pobývat se svými rodiči a sourozenci.
V tomto roce začínáme léto docela velkou událostí – připomínáme si 
1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
V našem velkomeziříčském děkanství jsme se pokusili spojit obojí.
Zveme všechny, zejména rodiny, na místa v našem děkanství, která 
jsou věrozvěstům zasvěcena. Podle pověsti se sv. Cyril a Metoděj právě 
přes území velkomeziříčského děkanátu ubírali na své pouti po Mo-
ravě. Jejich misijní cesta zanechala v kultuře místních obyvatel velmi 
silnou stopu a po staletí přetrvala tradice úcty k soluňským bratřím. 
Jejich životní příběh si připomeneme na cílových místech naší akce – 
5. Toulek děkanstvím. Místa zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi, která 
jsme zapojili, jsou: Dobrá Voda, Lhotka, Cyrilov, Pohořílky, Jersín, Ko-
chánov, Rozseč, Velké Meziříčí – kaple při silnici na Uhřínov, Zahrád-
ka, Starý Telečkov. Na těchto místech najdete razítko pro potvrzení 
soutěžní karty a otázky s nápovědou. 
Pokud na soutěžní kartu osobně nasbíráte všech deset razítek, zjistíte 
správné odpovědi a odešlete je nebo osobně doručíte do 5. 9. 2013 
na adresu Děkanství Velké Meziříčí, půjdete do slosování o zajímavé 
ceny. Karty je možné vyzvednout v kostelích našeho děkanství a další 
informace najdete na webu – www.dekanstvivm.horacko.com.

P. Lukasz Szendzielorz

Prázdniny s Cyrilem 
a Metodějem

Národní ústav pro vzdělávání 
vyhlásil ve  spolupráci s  Hospo-
dářskou komorou České repub-
liky soutěž samostatných odbor-
ných prací. Přihlásilo se padesát 
sedm soutěžících z  osmi oborů 
vzdělání. 
Naši školu reprezentovala Ane-
ta Janáková v  oboru kuchař – 
číšník, zaměření pohostinství. 
Hodnotící komise měla v  této 
kategorii k  posouzení 18 prací. 
Naše žákyně 3. ročníku oboru 
obsadila v silné konkurenci skvě-
lé 2. místo. 
Děkujeme jí za  vzornou repre-
zentaci školy a  blahopřejeme 
k dosaženému úspěchu.
Autoři nejlepších prací budou 
slavnostně oceněni na  podzim 
2013 v Praze na zasedání Hospo-
dářské komory ČR.

Vedení Střední školy řemesel 
a služeb Velké Meziříčí

Žákyně SŠŘS uspěla 
v celostátní soutěži Co akce s tímto názvem znamenala? 

Škola uspořádala již posedmé sběr starého papíru. 
Za část získaných peněz se pro všechny žáky školy 
koupily balonky a helium. Žákyně 9. ročníku je spo-
lu s panem učitelem naplnili a roznosili po třídách. 
Každé dítě na balónek navázalo krátký vzkaz pro 
případného nálezce. Na papírku bylo uvedeno, co 
akce znamená, kdo papírek psal, krátký vzkaz pro 
nálezce a kontaktní údaje školy. Všichni společně 
jsme pak balónky 17. června 2013 v 9.30 vypustili 
z atria školy (více jak 400 balónků). Pak už jsme jen 
čekali, zda se někdo ozve. Jaké bylo naše překvape-

ní, když do školy ještě ten den ve 12.55 (asi 3,5 ho-
diny po vypuštění) zavolala paní z Nadašovy Lhoty 
(153 km vzdušnou čarou od Velkého Meziříčí), že 
balónek našla. Ostatní nálezci na sebe nenechali 
dlouho čekat. V následujících dnech jsme měli další 
e-maily, SMS a telefonáty. Balónky doletěly i na Slo-
vensko, do Maďarska (355 km) a jeden dokonce do 
Rumunska (540 km). 
I touto cestou děkujeme všem, kteří nám dali vědět, 
že balónek našli. Více informací na http://3zsvm.cz/
aktualne 

Mgr. Petr Blažek, ZŠ Školní VM, foto: archiv školy

ZŠ Školní uspořádala Balónkový den 

Hurá! Konečně je to tady. Byl pátek 14. 6. 2013, den, kdy jsem se sešel 
se svými spolužáky ze třídy 5. B a 5. A na vlakovém nádraží ve Velkém 
Meziříčí. Všichni netrpělivě vyhlíželi modrý Pacifik, jak se modrému 

vlaku říká, když někdo zvolal: ,,Už jede!“ A výlet na rozloučenou mohl 
začít. 
Cesta vlakem do Křižanova utekla tak rychle, že jsme se ani nenadá-
li a stáli jsme v Křižanově na peróně. Před nádražím čekalo auto, do 
kterého jsme naházeli naše batohy, a to je odvezlo do tábora. Nás totiž 
ještě čekal výšlap do křižanovské školy. Tam zrovna probíhal turnaj ve 
vybíjené a ve fotbale, tak jsme chvíli fandili, ale všichni se těšili na slí-
benou zmrzlinu. Osvěženi zmrzlinou jsme se vydali do tábora DRAK, 
cíle naší cesty, kde jsme se ubytovali.
Lanové centrum, které bylo v táboře, vypadalo slibně, a tak všichni 
běželi zkusit své síly. Největší legraci jsme si užili při soutěžích a hrách, 
které naše paní učitelky Svobodová a Duchtíková nachystaly. Večer se 
blížil a my, vyhladovělí, jsme usedli k táboráku, opekli buřty, zazpívali 
si s kytarou, ale pořád ještě něco chybělo! Slíbená pyžamová party a 
samozřejmě noční hra – stezka odvahy. Té jsme se ujali my, kluci. Měli 
jste slyšet ten křik holek. Krásně unavení jsme ulehli do postelí. Ráno 
po snídani nás čekala cesta zpět domů. Výlet se vydařil, škoda jen, že 
netrval trochu déle.

Nikola Bibr, 5. B, 3. ZŠ Školní, foto: Mgr. Andrea Svobodová

Jak jsme jeli na školní výlet do tábora DRAK

Pátrejte s námi! 
Česká televize připravuje ke stému výročí první svě-
tové války dokumentární cyklus Raport o Velké válce.
Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumen-
taristům deníky, dopisy, fotografie i další památky 
vašich dědečků – vojáků, kteří se zúčastnili bojů.

Pátrejme společně s historiky po jejich osudech. 
Pište na adresu: 
Velká válka, Česká televize, Dvořákova 18, 728 20 
Ostrava, e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz 

Jolanda Pilařová, Česká televize
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Fotogalerie z červnových akcí 2013 - další Fota najdete i na našem webu

Scéna z divadla Já tě asi... Foto: Martina Strnadová

Jednou z předvedených balad byl Erbenův Vodník s texty Jiřího Suchého. Další 
byly Polednice a Zlatý kolovrat. Režírovala L. Mílková. Foto: Iva Horká

V rámci EFF se konalo divadelní představení spolku Ikaros, hudební parodie 
divadla Semafor Kytice.  (Více foto na našem webu.) Foto: Iva Horká 

Další divadelní představení EFF Já tě asi... sehráli členové Studny pod režijním 
vedením Jiřiny Kácalové. Foto: Martina Strnadová

David Gruber na EFF zabrousil do pravěku komunikačních kurzů v naší zemi. Foto: 
Martina Strnadová

O Šmoldasovu přednášku v kině Jupiter clubu byl velký zájem. Lidé poté 
s přednášejícím také živě diskutovali. Foto: Martina Strnadová

Ivo Šmoldas nazval svoji talkshow na EFF O všem a zvláště pak o ničem. Foto: 
Martina Strnadová

Vladimír Smékal a jeho téma pro EFF: Je možné být renesanční osobností i ve 
třetím tisíciletí/v dnešní době? Foto: Martina Strnadová
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Herec Miroslav Částek přednesl na EFF 26. 6. úryvek z knihy Dopisy Samovi. 
Mluvené slovo bylo prokládáno kratkými hudebními motivy. Foto: Iva Horká 

O kolektivní psychologii médií hovořil na EFF 27. 6. kupříkladu Vojtěch Bednář, 
publicista, mediální poradce, pedagog a spisovatel. Foto: Martina Strnadová

Způsob komunikace přes mobil a počítač proběhl na přednášce 26. 6. Jos. Šlérky 
(ve výřezu), který hovořil z domova, a P. Škyříka (vpravo). Foto: Iva Horká 

Do diskuze o problematice médií přispěli i bývalý novinář Tomáš Feřtek (vpravo) 
a český historik Jaroslav Šebek. Foto: Martina Strnadová

Folková skupina Žalozpěv uzavřela svým večerním vystoupením v kině Jupiter 
clubu středeční program filozofického festivalu. Foto: Martina Strnadová

Tomáš Sedláček si na festivalový den 28. 6. zvolil téma: Otče, odpusť nám, neboť 
nevíme, co činíme – ekonomie a společnost (ne)vědomí. Foto: Martina Strnadová

Koncert vokální skupiny 6 tet zakončil program celého pátečního festivalového 
dne. Foto: Martina Strnadová

Muzikál Starci na chmelu v podání hudebního uskupení Harmonie zazněl ve 
velkém sále v pátek 28. 6. večer. Foto: Martina Strnadová
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V rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae vystoupilo v našem městě těleso 
Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem. Foto: Jiří Sláma

Před slavnostním ohňostrojem vystoupil Ikaros se svým nastudováním světových 
muzikálů. Foto: Iva Horká 

Galerie světového muzikálu zazněla na venkovním pódiu velkomeziříčského 
náměstí. Zpíval a hrál amatérský soubor Ikaros. Foto: Iva Horká 

Závěr filozofického festivalu a Concentusu Moraviae patřil velkolepému ohňostroji 
na náměstí ve Velkém Meziříčí v sobotu 29. 6. před půlnocí. Foto: Iva Horká 

Cyklistická štafeta Klimatour dorazila 25. 6. také do Velkého Meziříčí. Účastníky 
přivítal starosta našeho města v sále Jupiter clubu. Foto: Martina Strnadová

V připraveném programu se představil mimo jiné Crazy team z DDM VM, či mladí 
hasiči, ale také skauti, Wellmez a Liga vozíčkářů. Foto: Martina Strnadová

Martin Maláč ze ZOO Jihlava zabavil děti i dospělé ukázkami svých hadů 
a nejrůznějších brouků. Přítomní si je mohli vzít i do ruky. Foto: Iva Horká 

Další setkání pro účastníky Klimatour proběhlo v SEV Ostrůvek, nejprve na 
zahradě, poté uvnitř budovy, kde se podávalo také občerstvení. Foto: Iva Horká 
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Loučení deváťáků ze ZŠ Oslavická, které se konalo v Jupiter clubu 25. 6. 2013, si 
nenechali ujít rodiče, sourozenci ani učitelé. Foto: Martina Strnadová

Žáci devátých tříd ze ZŠ Oslavická v kinosále Jupiter clubu 25. 6. 2013. 
Foto: Martina Strnadová (Více foto na našem webu.)

Rozloučení deváťáků ze ZŠ Školní proběhlo v Jupiter clubu 26. 6. odpoledne. 
(Více foto na našem webu.) Foto: Iva Horká 

Loučení žáků devátých tříd ze ZŠ Školní se konalo v koncertním sále Jupiter clubu 
26. 6., který praskal ve švech. Foto: Iva Horká 

Loučení žáků z devátých tříd ze ZŠ Sokolovská proběhlo ve čtvrtek 27. 6. 
v kinosále Jupiter clubu též za přítomnosti pozvaných. Foto: Iva Horká 

Ze ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí odcházely letos tři třídy deváťáků - z 9. A, 9. 
B a 9. C. Všichni se loučili společně v jeden den. Foto: Iva Horká 

Tradicí se již stalo, že si školáci připravují program, kde zpívají či pouštějí 
prezentaci. Na snímku školní kapela ze ZŠ Sokolovská. Foto: Iva Horká 

Chlapci a dívky dostali mimo jiné knížky za reprezentaci školy, dobrý prospěch či 
práci pro třídu apod. Foto: Iva Horká
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ŽALUZIE, SÍTĚ, 
ROLETY

podlah. práce 
Tel.: 602 950 763, Caha

Prodám – kouPím – vyměním

■ Vynešené slepice, 1 ks/50 Kč. 
Tel.: 737 477 773.
■ Stavební fošny použité (tl. 5 
cm – lešení). Dálka 3 m – 12 ks, 
4 m – 55 ks, 5 m – 18 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 777 750 362.
■ Krbová kamna Gent, černá + 
kompletní kouřovody na  dřevo, 
brikety, uhlí. Výkon 7–11 kW, 
výtopnost 130 m3. Použitá pouze 
2 měsíce, super stav, fa je. Cena 
za  komplet 7.000 Kč. Dále pro-
dám dřevěné tvarované rámy 
(staré) na  obrazy, rozměr cca 
60–90 cm × 90–110 cm, 6–8 ks, 
250 Kč za  kus. Stavební míchač-
ku na  3–4 kotouče. Motor 380 
V, cena 5.500 Kč. Kompletní ka-
potáž na trabant 601 za 1.200 Kč. 
Tel.: 603 561 129.
■ Ječmen, cena 390 Kč/q. Tel.: 
775 363 879.
■ Motokultivátor MS 07 VA 
pohonná jednotka, palivo Na-
tural 95, olej pro 4takt. Cena 
25.000 Kč. Tel.: 603  351  700.
■ Selata, Netín. Tel.: 733 502 505.
■ Balkonové dveře s  oknem 
a  rámem. Barva světlý dub. Výš-
ka 218 cm, šířka 204 cm. Cena 
dohodou. Tel.: 723  602  276.
■ Náhradní díly na Škodu Felicii, 
Favorit, Peugeot 206. Dále prodám 
piano po opravě. Tel.: 739 144 196.

■ 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, vo-
jenské čepice, brigadýrky, staré 
fotografie vojáků, staré pivní 
láhve s nápisem atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.

■ Koupím jakýkoliv les i s po-
zemkem. Rychlé jednání, plat-
ba hotově. Tel.: 605 541 814.
■ Prodám zahradu s  malou 
dřevěnou chatkou a  stud-
nou na  Fajtově kopci o  roz-
loze 2  100 m². V  případě 
zájmu volejte 732  356  290.
■ Prodám venkovský ro-
dinný dům, okres Žďár nad 
Sázavou. Základní infor-
mace na  tel.: 606  192  526.
■ Prodám stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po  zaměření jako jednot-
livé parcely. Tel.: 605  054  562.

■ Pronajmu byt 2+1, 55 m2, ve 
Velkém Meziříčí. Částečně za-
řízený, po rekonstrukci. Cena 
3.500 Kč + náklady. Volný od 1. 
9.  V případě potřeby od 1. 8. Tel.: 
602 117 171.
■ Nabízím pronájem  v rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.: 
737 840 914.
■ Pronajmu byt 2+1 na ulici 
Bezděkov. Byt je částečně za-
řízen. cena 8.200 Kč včetně in-
kasa. Volný od 1. 9. 2013. Tel.: 
774 747 810.
■ Pronajmu byt 2+kk (58 m2) 
v novostavbě od 1. 8. 2013. Tel.: 
776 344 454.
■ Pronajmu částečně zařízený 
pokoj v  rodinném domku. Vy-
bavení: kuchyňská linka, mikro-
vlnka, televize, internet + soci-
ální zařízení. Velké Meziříčí, tel.: 
603 726 466.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ul. 
Krškova, ve  Velkém Meziříčí, 
3. patro, volný ihned. Vo-
lejte večer, tel.: 724  771  763. 

■ Hledám spolucestující do  fir-

my Bosch a  zpět, nejlépe z  Vel-
kého Meziříčí, Měřína a  okolí 
(na  třísměnný provoz). Tel.: 
739 419 590.
■ Hledám parťáka, se kterým 
bychom zašli do klubu oslovovat 
a svádět ženy. Cílem je sebezlepšo-
vání a motivace. E-mail: hledam-
kridlo@email.cz, tel.: 775 170 194.

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

Prodám

Firma JOSEFA – DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU
TEL.: 603 273 328

Firma JOSEFA nabízí drobné opravy v bytech, rodinných 
domcích, chalupách a chatách v oborech zámečník, instalatér, 

elektrikář, zedník, tesař. Dále provádíme sečení trávy, 
zpracování dřevní hmoty apod. V zimním období úklid sněhu.

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

hospodářsko-správní pracovnice/pracovník 
s výhledem na pozici vedoucího ekonoma (do 1 roku)

Výchovný ústav, ZŠ a SŠ, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

Požadavky:  VŠ ekonomického směru 
 znalost podvojného účetnictví, praxe, ŘP sk. B.    
 Předpokládaný nástup 1. 10. 2013.      

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: 
suchanek@vuvm.cz, nejpozději do 20. 8. 2013.

KOORDINÁTOR PROJEKTŮ

strojírenská společnost z koncernu MAN, výrobce turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši, 
vypisuje výběrová řízení na následující volné pozice:

Požadavky: 
– VŠ/SŠ vzdělání strojírenského směru
– Aktivní komunikace v AJ;  NJ výhodou 
– Praxe v projektovém řízení
– Organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita, týmová spolupráce  

Svůj strukturovaný životopis posílejte na:
PBS Turbo, s.r.o., Ivona Lundová, Vlkovská 279, 
595 01 Velká Bíteš
E-mail:  ivona.lundova@pbsturbo.eu

PBS Turbo s. r. o. VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Nabízíme následné zaměstnanecké benefity: 
– Mimořádné odměny 2× ročně
– Příspěvek na penzijní/životní připojištění od 1.000 Kč měsíčně
– Program jazykových kurzů AJ/NJ přímo ve firmě
– 24 dnů dovolené
– Výplata pravidelně na účtu samozřejmostí

Náplň práce: Podpora manžera projektu, koordinování komunika-
ce mezi českým a německým týmem, projektové plánování a vedení 

TECHNIK PRO UVOLŇOVÁNÍ VÝROBKŮ
Náplň práce: Kontrola dokumentace, definování a vyhodnocování 
zkoušek, uvolňování výrobků do prodeje
Požadavky: 
– SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojírenství, termodynam., 
    měřicí technika)
– Zkušenosti v oblasti měření a zkoušení
– Znalost FMEA, analýzy rizik, legislativy vítány
– Aktivní komunikace v AJ podmínkou

ZKUŠEBNÍ TECHNIK
Náplň práce: Příprava postupů pro zkoušky  a jejich provádění 
a vyhodnocení,  konzultace  postupů a výsledků měření  
Požadavky: 
– VŠ/SŠ vzdělání technického nebo elektro zaměření
– Zkušenosti v oblasti zkoušení a měření vítány
– Aktivní komunikace v AJ 
– Pečlivost, samostatnost, flexibilita, týmová spolupráce

MECHATRONIK/AUTOMECHANIK

Požadavky: 
– SŠ  technického směru
– Znalost slaboproudé elektrotechniky podmínkou
– Základy strojírenství, manuální zručnost
– Komunikace v AJ podmínkou

TECHNIK KVALITY
Náplň práce: Vzorkování dílů, vyhodnocování dodavatelské kvality 
odlitků, řízení neshodných výrobků a reklamace, kontrola a měření
Požadavky: 
– VŠ/SŠ vzdělání strojírenského směru
– Zkušenosti v kontrolní činnosti/ve strojírenství podmínkou
– Aktivní komunikace v AJ 
– Praxe ve slévárenství výhodou
– Pečlivost, samostatnost, flexibilita, týmová spolupráce

APLIKAČNÍ TECHNIK 
Náplň práce: Příprava produktu, technická podpora zákazníka

Požadavky: 
– VŠ technického směru se zaměřením na tepelné stroje nebo 
    spalovací motory
– Aktivní komunikace v AJ podmínkou,  NJ vítána
– GT Power

Náplň práce: Montáž podskupin turbodmychadel, odborná komu-
nikace s německými partnery

Ztratil se pes, zlatá kolie, slyšící 
na jméno Alan. Informace pro-
sím sdělte na tel.: 733 502 505.

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: jopp_cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive s.r.o. hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

PERSONALISTA
Hlavní oblast úkolů:  
 * vedení personální agendy
 * příprava pracovních smluv apod. dle platné legislativy
 * předvýběr nových zaměstnanců, vstupní školení,
       evidence uchazečů o zaměstnání
 * management firemního vzdělávání 
 * komunikace se zaměstnanci aj. 
Požadujeme:    
 * SŠ, VŠ vzdělání 
 * prokazatelné zkušenosti v personalistice, min. 1 rok 
 * znalost zákoníku práce a platné legislativy výhodou
 * schopnost týmové práce (spolupráce s vedoucími úseků)
 * NJ nebo AJ výhodou 
Nabízíme:  
 * adekvátní finanční ohodnocení a firemní benefity 
         * zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
 * práce v novém prostředí 
        * firemní výuka jazyků
Nástup září 2013

EnviTec Biogas Service s.r.o.
se sídlem Průmyslová 2051, 594 01 Velké Meziříčí, 

přijme do hlavního pracovního poměru:

Servisní technik bioplynových stanic

Hlavní náplň práce: 
	 •	 Servisní	práce	bioplynových	stanic
Požadavky: 
	 •	 SPŠ	vzdělání	(elektrikář,	slaboproudař)
	 •	 Znalost	programování	PLC	systémů
	 •	 Praxe	v	oboru	min.	3	roky	(údržba,	servis)
	 •	 Manuální	a	technická	zručnost	(údržba	čerpadel,	
  míchadel, motorů, atp.)
	 •	 Znalost	AJ	nebo	NJ	podmínkou
	 •	 Uživatelská	znalost	práce	na	PC
	 •	 Flexibilita,	samostatnost
	 •	 Ochota	dále	se	vzdělávat	v	oboru	činnosti	
	 •	 Řidičský	průkaz	sk.	B	(aktivní	řidič)
	 •	 Ochota	cestovat	(v	rámci	ČR	a	SK)
	 •	 Nástup	možný	ihned
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.: 601 562 127
nebo emailem na adresu: j.novackova@envitec-biogas.com

www.envitec-biogas.cz

Výroba a montáž vesta-
věných skříní na míru. 

Cena od 8.200 Kč/m. 
www.nabytek-simonides.cz

tel.: 605 109 258

●  Rychlost z pohodlí 
 vašeho domova
●  Profesionální jednání
●  Férovost
●  On-line přehled nad  
 svým účtem
●  Transparentnost

přijme do pracovního poměru:

KONSTRUKTÉRA
požadavky: 

samostatnost, flexibilita, 
SŠ vzdělání technického směru

nástup možný ihned

informace 
na tel.: 777 248 194 

p. Požár, 
e-mail: info@vezeko.cz 

nebo osobně na adrese: 
 Jihlavská 229, Velké Meziříčí
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sPolečenská rubrika

Poděkování

Vzpomínky

Blahopřání

Děkujeme všem organizátorům Dětského dne s myslivci, který se 
konal 23. 6. 2013 na fotbalovém hřišti v Olší nad Oslavou, za krásné 
odpoledne plné zábavy.

Rodiče a děti z Olší nad Oslavou

Poděkování pořadatelům Dětského 
dne s myslivci v Olší nad Oslavou

❧ Tolik bychom Ti dnes chtěli 
přát, 
vyslovit slova přání. 
Nám zbyl jen v srdci žal 
a stálé vzpomínání. ❧

Dne 3. 7. 2013 by se dožil 60 let 
náš drahý manžel a tatínek, pan 

Svatopluk Šturma.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnuj-
te mu s námi tichou vzpomínku. 

V pátek 28. 6. 2013 by oslavil své 
65. narozeniny pan 

Pavel Bednář 
z Velkého Meziříčí.

Dne 9. 4. 2013 jsme vzpomněli 
14. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínáme. Rodina

Zubní pohotovost: www.nnm.cz – sekce Lékařská poho-
tovost LSPP – stomatologická pohotovost. So 13. 7.: MUDr. T. Dvo-
řák, Velká Losenice, tel.: 775 479 595. Ne 14. 7.: MUDr. Z. Janouško-
vá, Záviškova 1, Vel. Meziříčí, tel.: 603 206 336. So 20. 7.: MUDr. M. 
Kulková, Strážek 80, tel.: 566 567 332. Ne 21. 7.: MUDr. V. Dvořáková, 
Štursova 487, Nové M. na Moravě, tel.: 566 615 436.

Dnes, 10. července, uplynulo sedm let od chvíle, kdy zemřela paní 

Zdeňka Kuřátková 
z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Děkují rodina Teplých a dcera Zdenka.

❧ Měl jsem vás všechny tolik rád, 
chtělo se mi s vámi žít, 
přišla však nemoc zlá, 
věřte, já nechtěl odejít. ❧

Dnes, 10. července, uplyne 
12 let, co nás navždy opustil pan 

Václav Dvořák z Pustiny.

Stále vzpomínají manželka, 
rodina Skryjova, Motáčkova 

a dcery.

Dne 4. 7. 2013 oslavili manželé Haláskovi z Blízkova 
diamantovou svatbu. 

Do dalších let společného života hodně zdraví, lásky a pokoje 
přejí občané z Blízkova.

❧ Navždy se oči zavřely 
a srdce přestalo bít, 
u nás však budeš navždy svůj pla-
mínek života mít. 
Neprobudíme Tě ani nejkrásněj-
ším slovem, 
jen kytičku položíme a  řekneme: 
„Maminko, sbohem.“ ❧

Dne 21. července uplyne 1 smut-
ný rok, kdy nás opustila naše mi-
lovaná maminka, babička a  pra-
babička, paní 

Marie Holá z Velkého Meziříčí, bytem Březské 54. 

Stále vzpomínají dcera Marie s manželem, syn Jiří s manželkou, 
vnoučata a pravnoučata. 

Vzpomínky
Dne 19. 7. 2013 uplyne již 30 let 
od tragické smrti naší drahé dce-
ry, sestry a maminky, paní 

Zdeny Minaříkové, 
rozené Makovské. 
Zemřela v Brně ve věku 29 let. 

Manželka, syn Svaťa a dcera Veronika

přijme do pracovního poměru:

ELEKTRIKÁŘE
požadavky: 

§6 vyhlášky 50/78 Sb., 
praxe v oboru vítána, 
dvousměnný provoz 

informace osobně v sídle firmy: 
Jihlavská 229, Velké Meziříčí,

nástup možný ihned.

lisovna plastů, spol. s r.o., karlov 139, velké meziříčí, 
přijme pro posílení svého pracovního týmu spolupracovníka 

na pozici:

nabízíme:
 ● velmi dobré platové podmínky ● 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy 

● 5 týdnů dovolené ● příspěvek na stravování 
● další zam. výhody (masáže, posilovna, 

kult. a sport. akce apod.) 

V případě zájmu očekáváme vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r. o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz

technik 3d měření
Požadujeme:

● SŠ technického směru ukončené maturitou, VŠ technic-
kého směru vítána ● znalost práce na 3D měřicím přístroji 
výhodou ● pokročilá znalost práce na PC, znalost programu 
SolidWorks výhodou ● znalost čtení technických výkresů, 

prostorová představivost ● znalost anglického nebo 
německého jazyka výhodou

náplň práce:
● programování 3D měřícího přístroje ● měření na 3D mě-

řícím přístroji ● analýza a prezentace výsledků měření
● práce v konstrukčních programech

S láskou a úctou stále vzpomínají 
tatínek, sestra s manželem, 

bratr a dcera Katka s rodinou.

Ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, p. o.
vypisuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE/
/MANAŽER KVALITY

s místem výkonu práce Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí
    Kvalifikační a jiné požadavky:
v  rozsahu stanoveném v  §110 a  §111 zák. č. 108/2006 Sb. ● sa-
mostatnost ● zodpovědnost ● nekonfliktní jednání ● smysl pro 
týmovou práci ● velmi dobré komunikační schopnosti a  schop-
nost jednat s lidmi ● velmi dobré organizační schopnosti ● časová 
flexibilita ● znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, Internet 
● řidičské oprávnění skupiny B
  Výhodou:
praxe ve vedení týmu ● praxe v tvorbě metodiky ● zkušenost s ve-
dením pokladny
 Typické činnosti vykonávané na této pozici:
analytická, metodická a koncepční činnost na sociálním úseku ● 
tvorba a  aktualizace standardů kvality sociálních služeb ● úzká 
spolupráce se zdravotním a  provozním úsekem ● výkon sociál-
ního šetření ● vedení sociální agendy ● poskytování sociálního 
poradenství
 Nabízíme:
pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD ● možnost vzdě-
lávání a osobního růstu ● 10. platovou třídu ● zajímavou práci
 Předpokládaný nástup: 1. srpen 2013 
 Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
jméno a příjmení, titul zájemce ● datum a místo narození ● stát-
ní příslušnost zájemce ● místo trvalého pobytu zájemce ● datum 
a podpis zájemce
 K přihlášce je nutno doložit:
motivační dopis ● životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o do-
savadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech  
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ● ověře-
nou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese 
Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 
Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí do 19. července 2013. 
Na obálku, prosím, napište „Výběrové řízení – neotevírat“.
Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně 
vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři 
personalistky. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

Kontaktní osoby: 
Helena Chalupová, tel.: 561 201 572, mob.: 736 541 988, 

e-mail: chalupova@domovvelkemezirici.cz
Jana Michnová, tel.: 561 201 580, mob.: 736 541 471, 

e-mail: michnova@domovvelkemezirici.cz

❧ Utichlo srdce, zůstal nám žal, 
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál. 
Tys nás měl rád, my rádi jsme Tě 
měli, odešel jsi tiše, aniž by Tvé rty 
sbohem zašeptaly. ❧

Těžké je loučení, když drahý z očí 
schází, nejtěžší však to poslední, 
když zpátky nepřichází.

Dne 20. 7. uplyne rok, co nás na-
vždy opustil pan 

Vojtěch Hladík z Měřína. 

Vzpomínají maminka a sestra s rodinou.

Sobota 13. července v 16.00
DECHOVKA VESELÁCI
Dechová hudba z Nového Veselí, která v roce 2009 oslavila 100 let od 
svého vzniku.

Pátek 19. července v 19.00 
ČERTOVI ŠVAGŘI 
Třebíčská hudební skupina, dříve vystupovala jako PULS REVIVAL.

Pátek 26. července v 19.30 hodin
ROOBIN HOOD – KRÁL ZBOJNÍKŮ
Divadelní představení se zpěvem a tancem. Žáci ZŠ z Radostína nad 
Oslavou zahrají v našem městě příběh známého zbojníka Robina Ho-
oda. Toto představení bylo již v Meziříčí jednou odehráno a u návštěv-
níků mělo obrovský úspěch.
Program se bude postupně doplňovat! Informace také na www.jupi-
terclub.cz, www.mestovm.cz, www.obchodyvm.cz, týdeník Velkome-
ziříčsko.                                                                                                    -zh-

Velkomeziříčské kulturní léto 2013

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE

kuřic černých, červených, 
bílých, kropenatých, 
slepic ve snášce
a kohoutků z veterinárně 
kontrolovaných chovů! 

Rozvoz po určitých 
prodejních místech. 

Bližší info a objednávky: 
GALLUS EXTRA, s .r. o.
567 212 754, 567 214 502, 

731 701 331, 
gallusextra@centrum.cz

Dotace města sportovním oddílům ve Velkém Meziříčí 
na rok 2014

Dotace je určena pro sportovní oddíly, které pracují s mládeží ve 
Velkém Meziříčí nebo jeho místních částech.

Žádost o dotaci musí být podána nejpozději 31. 7. 2013 na poda-
telně MěÚ nebo odeslána poštou s poštovním razítkem stejného 
data. Kompletní informace k podmínkám poskytnutí dotace vč. 

formulářů jsou umístěny na webových stránkách města 
www.mestovm.cz.
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Velkomeziříčské pivo Harrach – Vídeňský speciál 
– se umístilo na 2. místě ve své kategorii světlých 
speciálních piv z minipivovaru na prestižní degus-
tační soutěži o Pivo České republiky 2013.
Od  5. do  7. června 2013 se v  areálu Výstaviště 
České Budějovice konaly v  rámci slavností piva 
odborné degustace v  soutěži o  titul Pivo České 
republiky 2013. Soutěž proběhla v 18 kategoriích 
a v  letošním ročníku provázela slavnosti opět re-
kordní čísla. Do  degustací se přihlásilo 52 pivo-
varů a degustátoři ohodnotili celkem 322 vzorků 
piva. Účastnily se pivovary z České republiky, Slo-
venské republiky, Ruska a Kazachstánu.

Na  výstavišti mohli návštěvníci ochutnat zhruba 
stovky druhů piva. Kromě klasiky se čepovala piva 
pšeničná, kvasnicová, nefiltrovaná a piva s různý-
mi příchutěmi. Slavnosti piva navštívilo každý den 
přes 7 500 lidí.
Samotné vyhlášení výsledků degustační soutěže Pivo 
České republiky 2013 proběhlo 8. června tradičně 
v Pivovarské zahradě. Vítězové jednotlivých katego-
rií si odvezli keramické korbele a certifikáty. Znač-
ka Pivo České republiky si během své sedmnáctileté 
historie českobudějovických slavností piva získala 
obrovské renomé díky jedinečnému systému ano-
nymních degustací, nad kterými po celou dobu do-

hlíží nezávislá autorizovaná certifikační firma TUV 
SUD Česká republika.
Slavnosti piva a  degustační soutěž se konaly pod 
záštitou ministra zemědělství ČR ing. Petra Bendla, 
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a pri-
mátora města České Budějovice ing. Juraje Thomy.
Kategorie – světlé speciální pivo z minipivovaru
1. místo – Speciál Džekův ranč – minipivovar 
Na Ranči, Ždírec nad Doubravou
2. místo – Harrach Vídeňský speciál – minipivovar 
Harrach, Jelínkova vila Velké Meziříčí
2. místo – Dobřanský sekáč – minipivovar Modrá 
hvězda, Dobřany                           Bohdan Vítek; (-pi-) 

V soutěži Pivo České republiky 2013 získal Harrach – Vídeňský speciál 2. místo

Pivo, restaurace, hospoda či hos-
půdka patří neodmyslitelně k fe-
noménu českého národa přinej-
menším od středověku. 
Města, včetně našeho, jsou pro-
špikována restauracemi skoro 
na každém rohu, i přesto že hos-
půdkám a  restauracím zasadilo 
ránu zvyšování DPH, které ochu-
dilo peněženky štamgastů, a  tím 
i tržby restaurací.
Podle posledních statistik ČSÚ se 
uvádí, že nejen v Česku, ale i ce-
losvětově je  právě obor gastrono-
mie považován za jeden z nejrizi-
kovějších.
Lidem se příliš nedaří a přestávají 
utrácet, na což doplácejí majitelé 
restaurací. Podle odhadů Aso-
ciace hotelů a  restaurací denně 
tak v  průměru zkrachují téměř 
dvě restaurace nebo hospody.

I  přes tuto nelehkou situaci re-
staurace a hotel U Bílého koníčka 
v  těchto dnech oslavují 22. vý-
ročí svého vzniku a  celé období 
se podnik zabývá restauračním 
stravováním a ubytováním. 
Historie domu č. p.  348 je však 
ještě mnohem starší. „Existen-
ce hostince „U  Bílého koníčka“ 
je historicky doložena rokem 
1607, kdy hostinec koupil jistý 
Petr Majevin. Ještě starší zmín-
ka je z  roku 1562, kdy se mluví 
o „krčmě Jana Káčera za brankou 
na Horním městě“.
Velký dům č. 348 byl starodávný 
zájezdní hostinec „U  Koníčků“ 
s  postranní putykou pro obyčej-
ný lid. Do tohoto hostince chodi-
li páni z města od rady, úředníci 
státní i  ze zámku. Za  třicetileté 
války dům zpustnul, později byl 

však znovu vysta-
věn a často měnil 
majitele. 
Pohostinství 
zdejšího hostince 
využíval dle míst-
ního vyprávění 
i císař Josef II. 
Svoji roli sehrál 
v době národního 
obrození, kdy se 
zde pravidelně scházeli čeští bu-
ditelé v čele s MUDr. Skřivanem. 
Toho tu při své cestě do  Vídně 
k  soudu navštívil po  roce 1850 
i  jeho přítel Karel Havlíček Bo-
rovský.
V  roce 1960 byla hospoda zná-
rodněna a přejmenována na Hos-
tinec Sport. Po  roce 1990 byl 
hostinec restituován a  vzápětí 
prodán nynějším majitelům, kte-
ří celý dům přestavěli, postupně 
rozšiřovali a  vrátili mu původní 
historický název „U  Bílého ko-
níčka“.
Hotel U Bílého koníčka má tu vý-
hodu, že se nachází v centru měs-
ta  Velké Meziříčí, a to leží v těs-
ném sousedství dálnice D1. Díky 
tomu z dálnice D1 sjíždí spousta 
zákazníků, kterým je možné na-
bídnout ubytování a  stravování 
v  příjemném prostřední certifi-
kovaného hotelu, kde každý na-
lezne veškerý komfort.  Pokoje 
jsou prostorné a  útulné, vyba-
vené stylovým nábytkem.  Mají 
samostatné sociální zařízení, TV, 

satelit, internet.
Součástí hotelu je 
i  stylová restau-
race s  příjem-
ným prostředím 
a  vstřícným per-
sonálem. Před-
ností je tradiční 
česká kuchyně 
a  „kuchyně na-
šich babiček“. 

Každý týden je zde připravována 
nová nabídka těchto jídel.
Pro pohodu je dále možné za-
mluvit si posezení v  samostat-
ném salonku, který nabízí 30 míst 
v příjemném, nekuřáckém a kli-
matizovaném prostředí. Taktéž 
je vhodný k pořádání školení, fi-
remních, rodinných a jiných akcí.
V roce 2012 byl provoz rozšířen 
o  novou nekuřáckou restauraci 
– pizzerii – s kapacitou 60 míst. 
Zde je možno strávníkům nabíd-
nout nejen široký výběr pizzy, ale 
i  hotových jídel, minutek, salátů 
a  moučníků. Na  všech provo-
zech je také možnost připojení 
na WiFi. 
Za  příznivého počasí je každým 
rokem pro návštěvníky připrave-
no  posezení  na  letní zahrádce. 
K rozšířeným restauračním služ-
bám patří i závodní stravování 
a rozvoz jídel přímo do firem.
Podnik si během své existence 
prošel také těžkým obdobím, ze-
jména po  útoku hackerů na  ho-
telovou telefonní ústřednu, kdy 

byla způsobena škoda 1,5 mil. 
Kč a tato částka musela být uhra-
zena, protože podnik jinak stál 
před hrozbou exekuce. Přes tvrdá 
restriktivní opatření se celý pod-
nik s jeho středisky podařilo udr-
žet v provozu a v současné době 
zaměstnává 26 osob.
Základním principem podniku je 
poskytovat kvalitní služby na vy-
soké profesionální úrovni. Tým 
zkušených pracovníků je zárukou 
kvality jídel, kdy při výběru a se-
stavování jídelních lístků je při-
hlíženo na požadavky strávníků.
Snaha a  úsilí celého podniku 
jsou zobrazeny v  jeho poslání: 
„Příjemnou atmosférou, vynika-
jící domácí českou a staročeskou 
kuchyní, kvalifikovaným a pocti-
vým přístupem, rozšiřovat řady 
našich pravidelných návštěvníků.“

Podnik si je vědom, že kvalitní 
služby se dají poskytovat jenom 
díky dobrému a  spolehlivému 
kolektivu pracovníků, za což jim 
všem patří veliké poděkování.
I v budoucnosti chce podnik zů-
stat věren svému dosavadnímu 
zaměření, novými investičními 
záměry rozšiřovat své služby tak, 
aby i v budoucnu byl vyhledáva-
ným místem k  příjemně stráve-
ným chvílím a relaxaci.
Společně se svými zaměstnanci 
si přejeme, abyste byli všichni 
s  našimi službami spokojeni, 
neboť naším cílem jste VY, spo-
kojení zákazníci, a budeme rádi, 
když se k  nám budete i  nadále 
vracet.      
Jménem podniku Blanka Přibylová 

a Zdeňka Hortová 
(článek je součástí placené inzerce)

koníček slaví...

VÍKEND 
DOMÁCÍ ČESKÉ KUCHYNĚ
Ve dnech 12.–14. 7. 2013  Hotel U Bílého koníčka 
Zveme vás k příjemnému posezení 
a ochutnávce jídel tradiční domácí české kuchyně 
na našich provozech:  restaurace
   pizzerie 
   letní zahrádka

RESTAURACE U BÍLÉHO KONÍČKA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Pořadatelem již VI. her LODM se stal na základě rozhodnutí výkon-
ného výboru Českého olympijského výboru Zlínský kraj. Hry proběh-
ly v termínu od 23. do 28. 6. 2013 ve Zlíně, Uherském Hradišti, Otro-
kovicích, Luhačovicích, Starém Městě, Ostrožské Nové Vsi a v Hluku 
v těchto sportovních odvětvích: atletika, sportovní střelba, basketbal, 
stolní tenis, cyklistika, tenis, fotbal, triatlon, házená, veslování, kano-
istika, volejbal, nohejbal, vzpírání, orientační běh, taneční soutěž, pla-
vání a výtvarná soutěž.
Do výběru Kraje Vysočina byli nominováni tito velkomeziříčští spor-
tovci: Karolína Jelínková – atletika, Michal Kovář – basketbal, Agáta 
Uchytilová, Kateřina Závišková, Jarmila Šabacká, Tomáš Stupka, Mar-
tin Janíček, Vojtěch Drápela, Filip Svoboda – všichni házená, Nikola 
Buďová a Michal Špinar – tenis, Jan Trutna a Klára Maloušková – tri-
atlon. Trenéři: Ladislav Šidlo – házená a Zuzana Villertová – atletika.
Výprava reprezentantů z Vysočiny skončila na 13. místě se ziskem 123 
bodů. Během her získali sportovci 14 medailí – dvě zlaté, čtyři stříbrné 
a osm bronzových.
Výsledky velkomeziříčských sportovců:
Atletika: 3. Karolína Jelínková 4×60 štafeta mladších žákyň
Basketbal: 14. místo starší žáci
Házená: 1. místo starší žáci a 10. místo starší žákyně
Tenis: Nikola Buďová ani Michal Špinar nepostoupili ze základního 
kola
Triatlon: 8. Jan Trutna (žáci), 9. Klára Maloušková (dorostenky)
Bližší informace, výsledky, fotodokumentace na webu http://odm2013.
olympic.cz/
Už nyní se Kraj Vysočina intenzivně připravuje na pořadatelství zimní 
olympiády dětí a mládeže, která se v našem regionu uskuteční v ter-
mínu 19.–24. ledna 2014. Dějištěm sportovních klání se stanou novo-
městská Vysočina Arena, zimní stadiony v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, 
Žďáru nad Sázavou a Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí.

-vill-

13. 7.: od 10.00 prezence fourcross, trénink four-
cross, organizační schůzka, kvalifikace fourcross, 
13.00 start 1. kola závodu, prezence pumptrack, 
17.00 start pumptrack, 19.00 pivní jízda, poté vy-
hlášení všech výsledků dne.
14. 7.: od 10.00 prezence dual slalom, trénink, 
organizační schůzka, kvalifikace, 12.30 start 1. 
kola závodu, po skončení tradiční závod ve sla-

lomu travních tříkolek. Kategorie: fourcross, 
pumptrack, dual. rookie (10–16 let), hobby (17 let 
a více), ženy (bude upřesněno během prezence), 
pivní jízda: chlapáci, ženský
Přihlášky na místě v den závodu. Info: 
Stanislav Michal, tel.: 724 905 233, e-mail: 
stan.mi@centrum.cz
www.skivm.cz, www.4x.cz

Dne 26. 6. 2013 se uskutečnil branně–sportovní závod pro žáky 6. tříd 
základních škol pod názvem „Učíme se a sportujeme“ spolufinanco-
ván Fondem Vysočiny. Akci přijel podpořit i  radní Kraje Vysočina 
Mgr. et Bc. Petr Krčál. Pro nepříznivé počasí byla zvolena varianta vy-
užití házenkářské haly a přilehlého okolí. 
Závodu se zúčastnilo 8 družstev po 6 soutěžících, kteří absolvovali asi 
2km trasu terénem mezi dálnicí a Hotelovou školou Světlá. Během zá-
vodu museli účastníci zdolat pomocí závěsné sedačky prostor v házen-
kářské hale, dobře nastřílet ze vzduchových pušek a luků, ošetřit zra-
něného se zlomenou horní končetinou, poradit si se zástavou dechu 
u poraněného, přesvědčit rozhodčí, že se umí orientovat v dopravních 
a  topografických značkách, mít sílu a vytrvalost při práci s hasicími 
přístroji. Umět si poradit při disciplínách, kde velmi záleží na týmo-
vé spolupráci, a přesvědčit, že vědomosti z oblasti zdravotní přípravy, 
prevence požáru a  trestněprávního povědomí jim nejsou neznámou 
veličinou. 
Pro ostatní děti, které přišly své spolužáky podpořit, byl připraven do-
polední program, který nabízel možnost vyzkoušet hru s kin-ballem, 
zahrát si lakros nebo míčové hry, popřípadě si vyzkoušet adrenalin 
na sedačkové lanovce.
Soutěžící získali drobné ceny, vítězové navíc medaile i krásné poháry. 
Družstvo ze ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí jako nejlepší získalo také 
putovní pohár „Učíme se a sportujeme“. 

Poděkování patří zaměstnancům domu dětí a  mládeže za  realizaci 
akce, Kraji Vysočina za finanční podporu, ředitelství Hotelové školy 
Světlá za možnost využít prostory areálu, za spolupráci členkám Svazu 
žen, Českého červeného kříže VM, dobrovolným hasičům VM, Měst-
ské policii VM a Policii České republiky, Bc. M. Barákovi, M. Salašovi 
a jeho týmu, Sportovnímu centru Velké Meziříčí – Charita, studentům 
Gymnázia Velké Meziříčí a všem ostatním příznivcům, kteří svou pří-
tomností akci podpořili. 

Ing. Alena Vidláková, ředitelka Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí, 
foto: archiv DDM VM

Hry VI. letní olympiády 
dětí a mládeže ČR

VELMEZ BIKEWEEKEND 13.–14. 7. 2013 NA FAJŤÁKU

Učíme se a sportujeme!

Ztratil se sibiřský husky. 
Slyší na  jméno Luk. Má bílou, 
místy nahnědlou srst, světle-
modré oči; červený obojek. 
Naposledy byl viděn v  Křiža-
nově u zám. parku v pátek 5.  7. 
v  18.00. Děkujeme za info na 
tel.: 604 755 478,  603 837 172, 
Sychrov 4, Křižanov.
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kdy a kam

Po  dlouhé době měla na  Zlaté 
tretře v Ostravě zastoupení i vel-
komeziříčská atletika.
Vedle atletických světových a čes-
kých hvězd byli na  startu doros-
tenka velkomeziříčské atletiky 
Martina Homolová a  člen naší 
atletické přípravky Petr Vokoun.
Martina startovala v  běhu na  100 

a 200 m v národní části programu. 
V kratším sprintu obsadila časem 
12,62 s 6. místo, delší sprint zvlád-
la za 25,71 s a bylo z toho 5. místo. 
Potvrdila tak pozici jedné z  nej-
rychlejších dorostenek v republice.
Petr Vokoun se nominoval v sérii 
kvalifikačních závodů do  dětské-
ho finále Čokoládové tretry, která 

byla součástí hlavního programu. 
V běhu chlapců na 300 m měl ob-
rovskou smůlu – po  startu se za-
pletl do tlačenice a spadl. Nicméně 
se projevilo velké srdce bojovníka 
a  Petr závod dokončil. Sice na  8. 
místě, ale s jeho výkonem a hlavně 
bojovností můžeme být spokojeni. 

Zdejší atleti závodili na Zlaté tretře

-vill-, foto: archiv atletiky

Ve  dnech od  23. do  28. června 
hostil Zlínský kraj již šestou let-
ní Olympiádu dětí a  mládeže. 
Na  turnaji nemohl chybět výběr 
házenkářů z  Vysočiny. Trenéři 
Pavel Hladík a Ladislav Šidlo se-
stavili družstvo z hráčů oddílů TJ 
Sokol Nové Veselí, TJ Sokol Velké 
Meziříčí, TJ Sokol Dolní Cerekev 
a TJ Jiskra Havlíčkův Brod.
Širší nominace hráčů absolvo-
vala již v  zimně dvě soustředění 
a  přípravný turnaj. Před samot-
nou akcí pak konečných 14 hrá-
čů absolvovalo dvě soustředění, 
na kterých se družstvo sehrávalo.
Na  samotném turnaji ve  Zlíně 
bylo naše družstvo nalosováno 
do  sedmičlenné skupiny A. Vý-
běr Vysočiny tak čekalo ve dvou 
dnech šest utkání 2×15 minut. 
Ve skupině B bylo družstev pouze 
šest. Z každé skupiny potom po-
stupovala pouze první dvě do se-
mifinále. 
Vstup do  turnaje se našemu vý-
běru vydařil dvěma jednoznač-
nými výhrami nad výběry Libe-
reckého a Jihomoravského kraje. 
Ve  třetím utkání jsme se utkali 
s domácím Zlínským krajem, což 
byl přímý souboj o první příčku 
ve  skupině. Utkání jsme vyhráli 
přesvědčivým výsledkem. Dru-

hý hrací den náš výběr bez vět-
ších problémů zvládnul všechny 
tři utkání proti Olomouckému, 
Královéhradeckému a Středočes-
kému kraji. První cíl, postoupit 
z  prvního místa do  semifinále, 
byl splněn!
Utkání ve  skupině: Vysočina – 
Liberecký kraj 21:14 (14:7); Vy-
sočina – Jihomoravský kraj 25:15 
(15:8); Vysočina – Zlínský kraj 
18:12 (9:7); Vysočina – Olomo-
ucký kraj 24:18 (11:4); Vysoči-
na – Královéhradecký kraj 6:18 
(16:6); Vysočina – Středočeský 
kraj 17:12 (9:6)
Tabulka skupiny A:
Družstvo (kraj) skóre body
1. Vysočina 107:71 12
2. Zlínský 80:68 10
3. Olomoucký 122:100 8
4. Středočeský 82:73 6
5. Liberecký 87:93 3
6. Jihomoravský 72:108 2
7. Královéhradecký 84:109 1
V  semifinálovém utkání naše 
družstvo Vysočiny narazilo 
na  výběr hlavního města Prahy. 
Obě družstva se opírala o dobře 
fungující obrany. Naši chlapci 
nenechali nikoho na  pochybách 
a šli si za vítězstvím i přes značné 
množství neproměněných šancí. 
Postupně jsme si budovali ná-

skok a konečný brankový účet se 
zastavil na poměru 15:11.
Ve druhém semifinálovém utkání 
si překvapivě poradil Zlínský kraj 
se Severomoravským a  ve  finále 
nás čekala odveta se Zlínským. 
Ten vstoupil do utkání lépe a naši  
do  poločasu tahali za  kratší ko-
nec. Nedařilo se nám překonávat 
obranu soupeře. V  druhé půli 
jsme se vrátili k „naší hře“ a díky 
velké bojovnosti a  výbornému 
výkonu brankáře Vojty Drápely 
jsme vývoj utkání otočili. Posled-
ní krok byl dokonán. Vysočina si 
připsala vítězství 14:12, v pořadí 
již osmé, a  bez ztráty bodu tak 
opanovala házenou chlapců.
Pro Vysočinu to byla druhá zlatá 
medaile a v historii olympijských 
her dětí a  mládeže první zlato 
v kolektivním sportu!
Semifinále: Vysočina – Praha 
15:11 (7:4) a Zlínský kraj – Mo-
ravskoslezský kraj 17:14 (9:10)
Finále: Vysočina – Zlínský kraj 
14:12 (7:8)
Sestava a branky: Vojtěch Drápela, 
Michal Pytlík – Matouš Valoušek 
(29), Filip Svoboda (28), Martin 
Janíček (19), Roman Smolík (18), 
Denis Mach (16), Martin Přibyl 
(15), Tomáš Stupka (13), Michal 
Studený (8), Jan Kaláb (6), Vojtěch 

Krčál (5), Viktor Michálek (2), Jan 
Palán (1), trenéři Pavel Hladík 
a Ladislav Šidlo.
Celkové pořadí: 1. Vysočina, 2. 
Zlínský kraj, 3. Moravskoslezský 
kraj, 4. Praha, 5. Ústecký kraj, 6. 
Olomoucký kraj, 7. Středočeský 
kraj, 8. Jihočeský kraj, 9. Plzeň-
ský kraj, 10. Pardubický kraj, 11. 
Jihomoravský kraj, 12. Liberecký 
kraj, 13. Královéhradecký kraj 
„Ve výběru se sešla výborná par-
ta kluků, která si již od samotné 
přípravy šla za svým vytouženým 
cílem. Ve skupině jsme až překva-
pivě jednoznačně soupeře pře-

hrávali. Bylo to způsobeno širším 
kádrem kvalitních hráčů a samo-
zřejmě výbornou připraveností 
na turnaj, jak fyzickou, herní tak 
i taktickou. Od začátku jsme s ko-
legou Pavlem Hladíkem věděli, že 
tento tým na zlatou medaili má, 
a tak jsme moc šťastní, že se tento 
úspěch podařil. Ono s pokřikem 
‚ZA  KRAJ‘ to ani jinak dopad-
nout nemohlo. Hráčům je nutné 
poděkovat za  výbornou repre-
zentaci Kraje Vysočina a  svých 
sportovních oddílů,“ zhodnotil 
výstup chlapců po návratu z tur-
naje trenér Šidlo.

Házenkáři Vysočiny vyhráli na olympiádě

-šid-

Je to neuvěřitelné, jak ten čas 
běží. Tento týden si podaly ruku 
s  Abrahámem dvě osobnosti 
nejen velkomeziříčské kopané. 
Včera 9. července to byl pan Petr 
Invald (na snímku vlevo) a dnes 
10. 7. pan Karel Vidlák. Oba celý 
život provází láska ke sportu.
Petra Invalda ke sportu, jak k ho-
keji, tak k  fotbalu, ve  Velkém Me-
ziříčí přivedli jeho starší kamarádi 
a především tehdejší pan učitel ZŠ 
Ladislav Kopecký v 10 letech. U ko-
pané oproti hokeji vydržel o nějaký 
ten pátek déle (hokej hrál pouze 
do  dorosteneckého věku). Prošel 
všemi mládežnickými kategoriemi. 
Ve starších žácích byl členem okres-
ního výběru FS Žďár n. S. Do do-
spělého fotbalu nakoukl ještě před 
odchodem na  vojnu v  roce 1982. 
Po návratu z VZS až do ukončení 
aktivní hráčské činnosti (r. 1994) 
nastupoval nejprve v A týmu a poté 
v Benfice velkomeziříčského klubu. 
Od roku 1993 se začal věnovat tre-
nérské práci – výhradně výchově 
mladých fotbalistů – a  současně 
pracoval ve výboru FC VM, kde byl 
v  letech 1996–1999 místopředse-
dou. Po skončení sezony 1999/2000 
se stal trenérem starších žáků FC 
Vysočina Jihlava, kde s týmem pře-
šel v sezoně 2001/2002 do doroste-
necké kategorie a ml. dorostenci v ní 
vyhráli KP Jihomoravského kraje. 
Poslední dva roky svého šestileté-
ho působení (2000–2006) v  tomto 
profesionálním klubu pracoval jako 
asistent trenéra st. dorostu v  nej-
vyšší dorostenecké soutěži 1. lize 
(vždy zisk 12. místa). Po ukončení 
trenérské činnosti v  FC Vysočina 
Jihlava a návratu do FC VM se opět 
věnoval po dobu tří let (2006–2009) 
nejmladší mládežnické kategorii 
– přípravce. Od  skončení aktivní 

hráčské kariéry (v  roce 1993) pra-
videlně nastupuje v  týmu Starých 
pánů Velmezu a  v  prvních deseti 
ročnících (1999–2008) organizoval 
turnaj Starých pánů ve Velkém Me-
ziříčí – Memoriál Václava Špačka.
Karel Vidlák již od žákovských let 
začal s kopanou ve Velkém Meziří-
čí, kde nastupoval v místním klubu 
tehdy Kabla (nyní FC) u  trenérů 
Zdeňka Pařila a  Luboše Minaříka, 
poté v  dorostu u  trenéra O. Dole-
žala a v A týmu mužů pod trenéry 
Františkem Vaverkou a opět Lubo-
šem Minaříkem. Po vojenské službě 
a  zranění kolene se dal na  nepo-
pulární, ale úspěšnou dráhu roz-
hodčího. Postupně se propracoval 
do nejvyšší soutěže ČR – 1. ligy –, 
kterou řídil 11 sezon, a také 6 roků 
byl na  mezinárodní listině FIFA. 
V  zahraničí odřídil 50 utkání. Již 
v  roce 1985 (ve  svých 22 letech) 
byl OFS Žďár n. S. vyhlášen nejú-
spěšnějším rozhodčím tohoto roku 
a v roce 2004 byl vyhodnocen jako 
nejlepší rozhodčí 1. ligy. Aktivní 
činnost rozhodčího ukončil v  roce 
2011. Nyní působí jako delegát 
utkání fotbalové asociace ČR. Mno-
ho let byl zapojen do činnosti klubu 
ve výboru FC VM, kde také působil 

jako trenér dorostu, žáků a  v  se-
zoně (2012/2013) i  ml. přípravky. 
Ve  Velmezu také vypomohl u  di-
vizního týmu mužů jako vedoucí 
mužstva. Díky svým kontaktům 
spoluorganizoval na  našem fotba-
lovém stadionu mezinárodní mlá-
dežnické zápasy reprezentace ČR 
s Maďarskem a Slovinskem v  roce 
1999 a 2000. Jako vedoucí zimního 
stadionu pomohl založit populární 
městskou hokejovou ligu a organi-
zuje jeden z největších amatérských 
mezinárodních hokejových turnajů 
u nás – za účasti řady týmů ze všech 
koutů Evropy. Nyní většinu času 
věnuje svým třem vnoučatům, ale 
již od  skončení své aktivní kariéry 
si nenechá ujít zápasy a  tréninky 
„starých pánů“ jak ve  fotbale, tak 
v hokeji. Je velkým patriotem města 
a prohlašuje: „Sport je droga“. 
Petře a Karle, k Vašemu životnímu 
jubileu a  také do  dalších let Vám 
přeje hlavně hodně zdraví, spoko-
jenosti v  rodinném životě, osobní 
pohody a radosti, nejen z výsledků 
velkomeziříčských týmů, výbor FC 
Velké Meziříčí. To samé Vám přejí 
nejen kamarádi z Velmezu a samo-
zřejmě i já. 
FC Velké Meziříčí, Otto Doležal

Blahopřejeme k padesátinám
První ročník 2012–2013 nově 
vzniklé Harrach ligy mužů v malé 
kopané vyhrál tým Woolloomoo-
loo Bay pod vedením trenéra Pet-
ra Koláčného. V  konkurenci 10 
týmů z Velkého Meziříčí a okolí 
zvítězil s  těsným 3bodovým ná-
skokem před Flamengem a třetí-
mi La Bucañeros. 
Dne 7. června pak proběhlo 
slavnostní vyhlášení výsledků 
na výletišti v Mostištích. Poté ná-
sledovalo občerstvení a reprodu-
kovaná hudba DJ Slávy. 

Každý účastník Harrach ligy 
mužů si odnesl malý pohár. Vítěz 
získal bečku piva Harrach a  pu-
tovní pohár pro vítěze. Vítěz ligy 
veteránů obdržel rovněž bečku 
piva Harrach a pohár. Organizá-
toři MKVM všem zúčastněným 
děkují a těší se na další ročník.
Připravujeme další ročník malé 
kopané VM 2013–2014
Správní rada MKVM se již pomalu 
připravuje na novou sezonu a vyzý-
vá všechny příznivce tohoto sportu, 
aby se také přihlásili a přidali se tak 

k současným 10 týmům, kteří v roč-
níku 2012–2013 Harrach ligy mužů 
nastoupili. Vytvořte si vlastní tým 
a zkuste něco nového. Vyplňte nezá-
vaznou přihlášku na www.mkvm.cz 
a my vás zkontaktujeme.
Důležité info: v  úterý 6. srpna 
2013 v  18 hodin se v  restaura-
ci v  areálu (u  tenisových kurtů) 
koná valná hromada MKVM 
s cílem informovat o nové sezoně 
2013–2014. Zváni jsou stávající 
hráči i  noví zájemci o  příští se-
zonu.

Skončil první ročník ligy malé kopané

-mál-

Malá kopaná O  putovní pohár 
obce Lhotky – 13. 7. od  9.00 
na fotbalovém hřišti ve Lhotkách
Jezdecký den ve Stránecké Zhoři.
27. 7. od  10.00. Rozpis závodů 
na www.jsgranus.estranky.cz
Prázdninová psí škola pro děti 
a mládež. Zákl. výchovy a výcviku 
psa každou středu od 16.00 na cvi-
čišti u ČOV. www.agilityvm.cz
Bikeweekend na Fajťáku 13.–
14. 7. www.skivm.cz


