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Právě dnes:
Kuky se vrací

Dobrodružný,
poetický
rodinný
příběh
od režiséra Jana
Svěráka.
Kino JC
v 19 hodin
Více na straně 7

ČOI a SOS poradny
Středa 14. 7. v kancelářích
obecního živnostenského úřadu.
Více na
straně 3

Již zítra 6 tet
Čtvrtek 15. 7., nádvoří zámku
od 19.30 hodin.

Ročník XXI.

Uzavírka hlavního tahu na Jihlavu trápí nejvíc
obyvatele Hrbova a Svařenova
Doprava po hlavním tahu z Velkého Meziříčí na Jihlavu je problematická. Komplikují ji uzavírky
na krajské komunikaci II/602. Na
západní straně města totiž probíhá
oprava mostů a silnice je v těchto
místech buď zcela neprůjezdná, nebo jen omezeně. Neukáznění řidiči
zejména kamionů a nákladních vozidel nedodržují stanovené objízdné
trasy. Namísto po dálnici D 1 jezdí
objížďkou pro osobní auta přes Hrbov a Svařenov. Komunikace v těchto místech však není pro provoz velkých a těžkých vozidel způsobilá.

Zprovoznění
nájezdu na dálnici
by dopravě pomohlo

Situací se již zabývala i Bezpečnostní rada města. Na její popud
město požádalo kraj Vysočina
o úpravu uzavírky dálničního exitu Velké Meziříčí západ. Ten je
v současné době zcela uzavřen jak
pro nájezd, tak pro sjezd z D 1,
a to v obou směrech od Brna i od Policie pokutuje neukázněné řidiče nákladních automobilů jezdící přes Hrbov a Svařenov. Foto: Martina Strnadová
Prahy. „My jsme vypozorovali, že
alespoň nájezd na dálnici by mohl být umožněn, což by dopravě určitě přehlédnou dopravní značení nebo na základě navigace najedou do uzapomohlo,“ domnívá se starosta František Bradáč a vysvětluje, že problémy vírek a zjistí, že tudy neprojedou. Složitě se na malém prostoru otáčejí,
dělají hlavně kamiony jedoucí od Velkého Meziříčí. Jejich řidiči buďto blokují provoz a ohrožují bezpečnost dopravy. (Pokračování na straně 2.)

Sedm nových hřišť již slouží dětem
Truckshow
Sobota 17. 7., spanilá jízda od
11.30 hodin, trasa: Šeborov
– Uhřínov – Velké Meziříčí –
Ořechov – Křižanov – Velké
Meziříčí – Uhřínov – Šeborov.
Více na straně 10

Výstava
Do pátku 23. 7. si můžete
prohlédnout výstavu obrazů
Dany A. Cejnkové a Jiřího
Šurdy, výstavní síň Jupiter
clubu v pracovní dny od 8 do
16 hodin.

Fajtfest
Pátek 23. až sobota 24. 7.
Více na straně 8

Afrika tančí
Neděle 25. 7. na vnitřním nádvoří zámku (při nepříznivém
počasí v Jupiter clubu) od 20
hodin Afrika tančí – Iyasa
Zimbabwe Africa – Europa
Tour 2010.

Děti uvítaly otevření sítě dětských hřišť v hojném počtu a s nadšením.
Foto: Martina Strnadová

Jak vycházíme
Další číslo Velkomeziříčska
vyjde 28. 7. a jeho uzávěrka
je v pátek 23. 7. do 14 hodin.
V srpnu vycházíme 11. 8. (uzávěrka 6. 8.) a 25. 8. (uzávěrka
20. 8.). Od 8. září již pak pravidelně každou středu.
Připravily: Simona Fňukalová
a Martina Strnadová

Cena: 12 Kč

číslo 27

Velkomeziříčské děti se mohou
radovat ze sedmi nových hřišť
ve městě. Poslední a současně to
největší z nich bylo právě dokončeno v Čechových sadech na ulici
Oslavická. Hřiště jsou vybavena
moderními hracími prvky vesměs
ze smrkového nebo akátového
dřeva. V první prázdninový den
1. července byla celá síť hřišť slavnostně otevřena a předána našim
nejmenším spoluobčanům k užívání. „Přeji dětem i maminkám, vám

všem, abyste si na všech hřištích,
která pro vás byla vytvořena, užili
co nejvíc radosti,“ řekl starosta
František Bradáč při přestřižení
pásky. Poté radní kraje Vysočina
pro oblast sociálních záležitostí Petr
Krčál poděkoval vedení města za
spolupráci s krajem při projektech
pro rodiče s dětmi, přičemž vyzdvihl jejich význam zejména v prevenci
sociálně patologických jevů.
Celý projekt sítě dětských hřišť
vyšel na 6,8 milionu korun. Město

Velké Meziříčí získalo na výstavbu
dotaci 4,7 milionu korun z Regionálního operačního programu
Jihovýchod. Přes dva miliony korun
dofinancovalo z vlastního rozpočtu.
„Tato nádherná dětská hřiště jsou
názornou ukázkou toho, jak se
evropské peníze pouští do regionu.
Velké Meziříčí uspělo ve velké konkurenci dalších projektů,“ dodala
ještě Renata Pavlů z jihlavského
odboru Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod.
Myšlenkou na vybudování sítě
dětských hřišť se Velkomeziříčští
začali zabývat již v roce 2008. Vedl
je k tomu velký zájem ze strany
rodičů, kteří postrádali místo,
kde by se jejich ratolesti mohly
bezpečně vydovádět. Plácky se
zbytky rozpadajících se houpaček
a prolézaček, které v minulém století svépomocí a tak trochu živelně
vznikaly na sídlištích různě po
městě, již neplnily svůj původní
účel. Město se proto rozhodlo
nahradit je certifikovanými prvky
od odborné firmy, které zaručí to
nejdůležitější – bezpečnost dětí. Od
podání žádosti o evropské dotace na
jaře 2009 až po začátek výstavby
uběhlo půl roku. Ještě v loňském
roce tak bylo postaveno prvních
šest hřišť v místech, která vytipovala sportovní komise města. Jsou
rozmístěna tak, aby byla snadno
dostupná pro děti ze všech koutů
města. První houpačky, pískoviště,
skluzavky, prolézačky, lezecké sítě
a stěny mohly začít užívat děti v ulicích Nová a Nad Jordánkem. Poté
následovaly další v ulicích Hornoměstská, Bezručova, Čechova
a na Hliništích. Stavbou sedmého
a největšího z nich na Oslavické
ulici pak město celý projekt završilo. Ještě do konce tohoto roku
jej rozšíří i dětské dopravní hřiště,
které poslouží k dopravní výchově
dětí z mateřských a prvního stupně
základních škol. Hřiště na Oslavické bude mít i svého správce, který
bude kontrolovat stav hracích prvků
a provádět pravidelnou údržbu.
Ostatní jsou ve správě technických
služeb. (Pokračování na straně 2.)

Míst k parkování na
hodinu nepřibude
Parkoviště u obchodního domu
Kotvička na Novosadech ve Velkém
Meziříčí má tři místa vyhrazená
ke stání pouze na jednu hodinu. Ta
slouží zejména zákazníkům zmiňovaného obchodu. Na zbývajících
místech lze parkovat neomezeně.
Provozovatel obchodního domu
žádal město o rozšíření těchto
parkovacích míst s parkovacím
kotoučem na celé parkoviště. Radní
s tím nesouhlasili a u Kotvičky tak
zůstávají i nadále pouze tři místa
ke stání na jednu hodinu, a to od
pondělí do pátku v době od sedmi
do sedmnácti hodin.
Systém časově omezeného parkování na vyhrazených místech se
Velkomeziříčským osvědčil. Byl
zaveden vloni z důvodu rychlejší
obměny aut na některých frekventovaných místech. Dlouhodobě
stojící vozidla z nich byla vytlačena
a řidiči, kteří si potřebují vyřídit
neodkladné záležitosti, tak snadněji
najdou volné místo. Stejným způsobem lze parkovat třeba i na náměstí,
kde je na zhruba devadesátce míst
doba stání omezena na dvě hodiny.
Další taková místa jsou na Novosadech v parkovacích zálivech, i na
Sokolovské či na Hornoměstské
před některými obchody.
Martina Strnadová

Do mateřské školy se letos
zapsalo opět víc dětí
Sto šedesát šest dětí se zapsalo do mateřských škol ve Velkém Meziříčí
na školní rok 2010/2011. Zájemců je tím pádem o dvaačtyřicet více, než
jaká je kapacita všech třinácti oddělení MŠ v našem městě. Tyto děti tedy
nebyly do MŠ přijaty. „Pouze rodiče pětadvaceti z nich se odvolali a tato
odvolání pak byla vyřízena kladně. Všech pětadvacet dětí se nakonec
ředitelce mateřské školy podařilo umístit, i když jednání s rodiči byla asi
docela složitá,“ informuje starosta František Bradáč.

Město chce kapacitu školky zvýšit
Mateřská škola Velké Meziříčí má v současné době k dispozici celkem
třináct oddělení v pěti odloučených pracovištích – Čechova, Mírová, Nad
Plovárnou, Sokolovská a Sportovní. V minulosti bylo k dispozici oddělení
devatenáct. Některá však byla z důvodu poklesu počtu narozených dětí
zrušena. Převis zájemců o zapsání do mateřské školy teď město řeší již
opakovaně. Tuto situaci ovlivnila například i úprava předpisů, které kapacitu jednotlivých tříd snížily z osmadvaceti na pětadvacet. „Což nám
v celkovém počtu ve městě udělalo téměř čtyřicet míst,“ dodává starosta
s tím, že dále se na současné situaci podílí i zvýšený zájem o umístění
dítěte do školky již mezi druhým a třetím rokem věku. Což v minulosti
nebylo a děti šly do školky většinou nejdříve až ve třech letech. Tento
jev způsobila pozdější úprava legislativy, podle níž si matky mohou volit
délku pobírání rodičovského příspěvku od dvou do čtyř let. Vedení města
v současné době řeší kapacitu mateřské školy pro příští léta, protože její
rozšíření by bylo jistě vhodné. „Budoucí legislativa je nejasná, protože
nová vláda může některé věci opět změnit. Budovat zcela nové kapacity
proto nechceme. Hledáme prostory spíš ve stávajících budovách města,“
vysvětluje František Bradáč. Jako jedna z možných alternativ se nabízí
prostor v jednom křídle základní školy Oslavická, které má samostatný
vchod. Tam by mohla již pro školní rok 2011/2012 přibýt jedna nová třída
mateřské školy pro pětadvacet dětí. Město si nyní nechá vyčíslit náklady
potřebné k této úpravě a poté se rozhodne. Výhodou je, že objekt základní
školy je ve vlastnictví města. „Předpokládáme, že zvýšený zájem o umístění dítěte do školky je pouze přechodný. Po třech čtyřech letech by se
vše mohlo vrátit k původnímu stavu. Ukáže-li se, že ne, museli bychom
přijmout nějaké trvalejší opatření,“ uzavírá starosta.

O přijetí dítěte rozhodují pevně daná kritéria
Ze sto šedesáti šesti letos zapsaných dětí do mateřské školy bylo sto
třicet pět místních a jedenatřicet dětí se hlásilo z okolních obcí. Do prvních ročníků nadcházejícího nového školního roku současně odchází sto
dvacet čtyři dětí. Vedení mateřské školy rozhoduje o umístění dítěte do
předškolního zařízení na základě směrnice, v níž jsou kritéria pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy
dána. Podle ní jsou v prvé řadě přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dále následují sourozenci již přijatých dětí
zaměstnaných rodičů, po nich pak děti zaměstnaných rodičů a až nakonec
děti nezaměstnaných
rodičů, či těch na maVídeň 91
teřské či rodičovské
dovolené. Přičemž
Výstava růží a doprovodných rostlin
28. 7. – 1. 8. 2010
vždy má před nost
Výstava otevřena:
celodenní docházka
st-čt 8-12, 13-17
dětí.
pá 8-12, 13-18, ne 14-18
Martina
Ing. Rozmarínová, tel. 731 507 260
Strnadová
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Zprávy z jednání Rady města ze dne 30. června 2010
1. Rada města:
– souhlasila s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem a žadateli s právem uložení elektropřípojky do pozemků
města parc. č. 5643/2, 3987/3, 3988, 5643/1, 4347/1 a 4348 v k. ú.
Velké Meziříčí ve prospěch pozemků parc. č. 4347/3 a 4346, s právem provozování, údržby a oprav
– souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ve prospěch E.ON ČR a k tíži pozemků města
parc. č. 5901 a 5903 na Fajtově kopci, k. ú. Velké Meziříčí s právem
provedení venkovní přeložky VN, provozování, údržby a oprav na
dobu určitou po dobu trvání stavby
– souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve
prospěch E.ON ČR – uložení nového kabelového vedení NN do
pozemku města parc. č. 2851/6 na ul. Hornoměstská pro novostavbu
domu na parc. č. 351 (vedle finančního úřadu) s právem provozování,
údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
– souhlasila s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
mezi povinným městem, oprávněným Telefónicou O2 a stavebníkem
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko k tíži pozemku města parc.
č. 2791, k. ú. Velké Meziříčí – provedení přeložky sdělovacího kabelu
s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné
a s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi
povinným městem, oprávněným Telefónicou O2 a stavebníkem
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko k tíži pozemků města parc.
č. 146/6, 145 a PK parc. č. 871, k. ú. Mostiště – provedení přeložky
sdělovacího kabelu s právem provozování, údržby a oprav na dobu
trvání předmětné stavby
– zrušila záměr pronájmu části o výměře asi 500 m2 z pozemku parc. č.
4347/1 v Rakůvkách, k. ú. Velké Meziříčí a souhlasila se zveřejněním
záměru prodeje stejného pozemku za účelem zřízení zahrádky
– souhlasila s pronájmem pozemku parc. č. 4347/11 o výměře asi
504 m 2 v Rakůvkách, k. ú. Velké Meziříčí na zřízení zahrádky na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 0,50 Kč/m 2 se splatností do 30. 6.
kalendářního roku. Nájemné za rok 2010 bude uhrazeno poměrnou
částkou dle data podepsání nájemní smlouvy – platnost a účinnost
smlouvy dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
– souhlasila se zveřejněním záměru výpůjčky části o výměře 70 m 2
z pozemku parc. č. 5999/36 na ul. Markova v Čechových sadech,
k. ú. Velké Meziříčí za účelem udržování prostoru před domem
– souhlasila se zveřejněním záměru výpůjčky části pozemku parc. č.
5999/54 o výměře 400 m 2 v Čechových sadech na ul. E. Zachardové
za účelem úpravy pozemku pro dětské hřiště
– souhlasila s výpůjčkou části pozemku parc. č. 63, k. ú. Dolní Radslavice o výměře 100 m2 žadateli za účelem uskladnění palivového dříví
na dobu neurčitou a za obvyklých podmínek pro výpůjčku pozemku
– souhlasila s výpůjčkou části pozemků parc. č. 3800/38 a 3800/16,
k. ú. Velké Meziříčí celkem o výměře 2 000 m 2 žadatelce za účelem pěstování a sklizně trávy na dobu neurčitou a za obvyklých
podmínek pro výpůjčku pozemku s tím, že v případě zájmu bude
na vypůjčených částech pozemků parc. č. 3800/38 a 3800/16 k. ú.
Velké Meziříčí umístěn cirkus.
2. Rada města schválila následující rozpočtová opatření:
1. Zdroj:
98 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 98 tis. Kč – § 6114 parlamentní volby
2. Zdroj:
240 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 240 tis. Kč – § 5399 prevence kriminality – projekt
Osvětlení temného zákoutí u Hotelové
školy Světlá a Obchodní akademie
3. Zdroj:
57 tis. Kč – ol. 1334 příjmy z odvodů za odnětí
zeměděl. půdy ze ZPF
Rozdělení: 57 tis. Kč – § 3745 údržba veřejné zeleně
4. Zdroj:
1 tis. Kč – § 4399 ost. záležitosti sociál. věcí a politiky zaměstnanosti
Rozdělení: 1 tis. Kč – § 4329 ost. sociál. péče a pomoc dětem
a mládeži
5. Zdroj:
4,1 tis. Kč – § 3745 veřejné prostranství m. č. Olší
nad Oslavou
Rozdělení: 4,1 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
6. Zdroj:
5 tis. Kč – § 6401 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč – § 5512 dotace pro Sbor dobrovolných
hasičů Velké Meziříčí se sídlem Nad
Gymnáziem 464/17, Velké Meziříčí za
účelem zakoupení putovních pohárů pro
družstva soutěžící v klasických disciplínách CTIF.
3. Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijala nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku
příspěvkovým organizacím a udělila písemný souhlas s likvidací
předmětného majetku uvedeného v přehledu, který je součástí přílohy,
následujícím příspěvkovým organizacím v těchto pořizovacích cenách:
1. Základní umělecká škola Velké Meziříčí 7.580 Kč. 2. Základní škola
Oslavická Velké Meziříčí 41.135 Kč. 3. Dům dětí a mládeže Velké
Meziříčí 40.603,60 Kč.
4. Rada města schválila uzavřít smlouvu o provádění auditorské činnosti – přezkoumání hospodaření Města Velké Meziříčí na rok 2010
se společností AV-AUDITING, spol. s r. o., se sídlem Pardubice dle
přiloženého návrhu smlouvy.
5. Rada města souhlasila se zapojením přijatých transferů do rozpočtu
města Velké Meziříčí v r. 2010
Částka v Kč Poskytovatel
Účel
8.500
Úřad práce
Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí
příspěvku
8.500
50.000
Kraj Vysočina Za účelem podpory provozování služ –
by Pečovatelská služba – pro Sociální
služby města
398.725
Min. zemědělství Na činnost OLH za období I. čtvrtletí
2010
50.000
Kraj Vysočina Na podporu projektu „Učíme se v přírodě“ č. ZZKV 17-09/10b

130.910

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Na podporu zájmových a sportovních
aktivit dětí a mládeže v prostorách
škol, škol. zařízení a na školních
sportovištích
Rada města souhlasila s prodloužením nájemního vztahu k bytu na
ul. V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí, dále Rada města souhlasila
s ukončením nájemní smlouvy garáže v domě Čermákova 2066/57,
Velké Meziříčí a s uzavřením nájemní smlouvy na předmětnou garáž
s novými nájemníky.
Rada města uložila odboru finančnímu zpracovat návrh na rozpočtové
opatření: 1. Nákup 2 ks hliníkových branek pro SDH Velké Meziříčí
v částce 22 tis. Kč. 2. Částku 100 tis. Kč na výměnu a zvýšení plotu
po celé délce jižní strany hřiště u HZ. 3. Prověřit možnost získání finančních prostředků na zakoupení branek z dotací kraje Vysočina.
Rada města vzala na vědomí zprávu o zápisu dětí do mateřské školy
ve městě a souhlasila s přípravnými pracemi ke zřízení dalšího oddělení od školního roku 2011/2012, a to formou adaptace stávajících
prostor pro potřeby mateřské školy v ZŠ Oslavická, kde je možné
využít část přízemí se samostatným vchodem. ZŠ Oslavická s tímto
záměrem souhlasí.
Rada města nesouhlasila s osazením nového dopravního značení č. IP
13b – parkoviště s parkovacím kotoučem na parkovací ploše za OD
Kotvička – místní komunikaci č. 135 d, v ulici Novosady ve Velkém
Meziříčí.
Rada města:
souhlasila s výpůjčkou tělocvičny v hasičské zbrojnici ve Velkém
Meziříčí na školní rok 2010/2011 pro DDM Velké Meziříčí na pravidelnou zájmovou činnost takto: po 16.30 – 17.20 h, út 14.30 – 15.30 h,
st 15.30 – 16.30 h, čt 16.30 – 17.30 h, pá 16.30 – 18.30 h
2. souhlasila s výpůjčkou hasičské zbrojnice na nepravidelnou zájmovou činnost na školní rok 2010/2011 pro DDM VM. DDM VM bude
s měsíčním předstihem upřesňovat termíny jednotlivých akcí.
Rada města souhlasila s uzavřením horní strany náměstí ve Velkém
Meziříčí v neděli 12. září 2010 v době od 12 do 17 hodin z důvodu
uspořádání dětského odpoledne. Akci pořádá MO ČSSD Velké Meziříčí.
Ing. František Bradáč, starosta

Uzavírka hlavního tahu
na Jihlavu trápí nejvíc
obyvatele Hrbova a Svařenova

Kraj Vysočina

Volby do zastupitelstev obcí –
informace pro volební strany
Prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
č. 207/2010 vyhlásil datum konání voleb do zastupitelstev obcí na 15.
a 16. října 2010.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prováděcím předpisem je vyhláška
č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“).
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj.
volební strany, taxativně vymezuje § 20 zákona. Volební stranou podle
zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž
činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátů.
Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona. Vzor kandidátní
listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitosti kandidátní listiny
taxativně vymezuje § 22 zákona.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve
volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem
nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na
kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená
způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je
volební strana vázána. Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona
kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději do 10. srpna 2010 do 16 hodin
registračnímu úřadu.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané
prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou
známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni
voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden
na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona připojit ke kandidátní listině
petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.
Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, že potřebný
počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu
obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu
2010, a je uveřejněn na úřední desce registračního úřadu.
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě, má-li se v obci
volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní
listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený
na celé číslo dolů.
Městský úřad Velké Meziříčí je registračním úřadem pro tyto obce:
Baliny, Blízkov, Bory, Březejc, Černá, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice,
Dolní Libochová, Horní Libochová, Horní Radslavice, Chlumek, Jabloňov, Jívoví, Kadolec, Kozlov, Křižanov, Kundratice, Lavičky, Martinice,
Měřín, Meziříčko, Moravec, Netín, Ořechov, Oslavice, Oslavička, Osové,
Otín, Pavlínov, Petráveč, Pikárec, Radenice, Rousměrov, Ruda, Sklené
nad Oslavou, Stránecká Zhoř, Sviny, Tasov, Uhřínov, Velké Meziříčí,
Vídeň a Zadní Zhořec.
Podrobnější informace a vzory kandidátních listin a jejich příloh
(prohlášení kandidáta, petice) jsou k dispozici na webových stránkách
města www.mestovm.cz.
Kandidátní listiny se na Městském úřadu Velké Meziříčí podávají do
úterý 10. srpna 2010 do 16 hodin v 1. patře budovy úřadu Náměstí 14/16
(nad kanceláří České spořitelny) u E. Krejskové, dveře č. 102 a u M.
Bednaříkové, dveře č. 103.
-šve-

Most u Laviček je v současné době zcela rozebrán.
Foto: Martina Strnadová
(Pokračování ze strany 1.) V opačném případě se vydají objízdnou
trasou přes Hrbov a Svařenov, která
je však určena pouze pro vozidla do
3,5 tuny. „Obyvatelé místních částí
naříkají, nejsou na takový provoz
zvyklí, ani komunikace na něj
nejsou stavěné,“ dodává starosta.
„Už dvakrát jsme měli z opravené
střechy vytrženou a shozenou 14
a půl metru dlouhou rýnu,“ potvrzuje Aleš Novotný z Hrbova, jehož
dům stojí v zatáčce u silnice, a dodává, „jednoho řidiče nákladního
auta s přívěsem jsme chytli, druhý
kamion ujel.“ Otázkou zatím je, kdo
uhradí majiteli domu způsobenou
škodu. Podle Aleše Novotného
jezdily zpočátku přes Hrbov snad
stovky kamionů denně. Pak v místě
začala městská i státní policie dělat
pravidelné kontroly. Od řidičů
nákladních vozidel ale i dalších vybrala již značné částky na pokutách.
„Jak tu začali být policisté víc vidět,
projíždějících kamionů je méně – už
jenom tak padesát sedmdesát denně,“ odhaduje Aleš Novotný. I tak už
je silnice přes obě místní části notně
poškozená. V asfaltu jsou vytrhané
díry. Podle sdělení místostarosty
města Josefa Komínka by měl kraj
Vysočina komunikaci po skončení
objížďky opravit.
Minulý týden proběhl na stavbě mostů kontrolní den, jehož se
zúčastnili také zástupci města.
„Dozvěděli jsme se, že umožnění
nájezdu na dálnici pravděpodobně
neprojde, protože takto je to naplánováno již v projektu a měnit všude
dopravní značení apod. by prý bylo
složité,“ říká Josef Komínek. Na
oficiální vyjádření kraje Vysočina

však město ještě čeká. Z kontrolního dne ale vzešlo jiné pozitivní sdělení. Kraj pravděpodobně dokončí
opravu mostu u odbočky na Lavičky mnohem dřív – do konce srpna.
Původně plánovaný termín přitom
byl až do konce října. „Pracovníci
na stavbě dělají i o sobotách a nedělích,“ dodává k tomu místostarosta.
Zprovoznění mostu u Laviček by
odstranilo alespoň problematickou
objížďku přes Hrbov a Svařenov.
Komunikace II/602 od Velkého Meziříčí na Měřín by pak byla již zcela
průjezdná i když s omezeními.

Opravují se hned tři
mosty za sebou

Kraj Vysočina nyní opravuje
souběžně tři mosty na silnici II/602.
Dva jsou zcela rozebrány a probíhá
výstavba nových. Jde o most u firmy Auto Opel Dobrovolný, kde je
vybudována náhradní provizorní
souběžná komunikace a auta jezdí
střídavě na pokyn světelné signalizace. Druhý, zatím také ještě
zcela rozebraný most je u odbočky
na Lavičky. V tomto místě právě
platí úplná uzavírka komunikace.
Třetí most přes sjezd a nájezd na
dálnici D 1 Velké Meziříčí západ je
v opravě. Uzavřena je pouze jedna
polovina vozovky, přičemž střídavý
provoz řídí opět semafory. Objízdná
trasa pro vozidla nad 3,5 t je po
dálnici od exitu 146 – Velké Meziříčí východ po exit 134 – Měřín.
Vozidla do 3,5 t pak mohou využít
i objížďku přes Hrbov a Svařenov.
Práce na opravách mostů začaly již
24. května a plánovaný termín jejich
dokončení je až 31. října 2010.
Martina Strnadová

Sedm nových hřišť již slouží dětem

Přestřižení pásky se ujali zleva Renata Pavlů za ROP Jihovýchod, krajský radní Petr Krčál, starosta František Bradáč, za zhotovitelskou firmu
Hřiště její ředitel Ladislav Fuxa a místostarosta Josef Komínek.
Foto: Martina Strnadová
(Pokračování ze strany 1.) Krom
dětských hřišť pro nejmenší ve
městě slouží dětem a mládeži ještě
další volně přístupná sportoviště,
ovšem bez mobiliáře. Čtyři jsou například v ulici Oslavická, další pak
v ulicích Čermákova, Nová, Nad
Gymnáziem, Kolmá, Gen. Jaroše,

Karla Pánka, Čechova, Poštovní,
Sportovní, Hliniště a Bezručova či
v Kunšovci. V budoucnu by si na
své měli přijít i skateboardisté či
jezdci na kolečkových bruslích. Pro
výstavbu skateparku nyní město
hledá vhodný prostor.
Martina Strnadová
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Obrazy Dany A. Cejnkové a Jiřího Šurdy stvořily oázu
Takřka čtyřicítku obrazů dvou
velkomeziříčských amatérských
výtvarníků Dany A. Cejnkové
a Jiřího Šurdy najdete až do 23.
července ve výstavní síni Jupiter
clubu. Oba autoři se sešli při společné výstavě, jejíž vernisáž proběhla
v parném nedělním dopoledni 4.
července. „Vstoupila jsem do zdejší výstavní síně a s překvapením
užasla – otevřela se přede mnou
oáza,“ uvedla expozici profesorka
zdejšího gymnázia Eva Kočí-Valová. Vystihla tím atmosféru, kterou
obrazy obou výtvarníků navozují.
Jsou plné lidskosti, klidu i nadhledu, vybízejí k snění a zároveň
i provokují. „Bylo mi dáno znovuprožívat niternost světa mladé
ženy a bylo mi umožněno vkročit
do krajů mužského nadhledu vyrovnanosti a harmonie,“ zhodnotila
Eva Kočí-Valová současnou tvorbu
obou autorů. Přičemž návštěvníky
výstavy upozornila na výraznou
změnu, kterou v poslední době zaznamenaly výtvarné počiny Dany
Cejnkové. Autorka na této výstavě
předkládá návštěvníkům svou
tvorbu z let 2008-2010. Tedy z doby,
kdy k vyjádření svých vlastních
prožitků a pocitů sahá výhradně
po barevném pastelu. Oproti létům
minulým, kdy malovala olejem.
„Přivedly mě k tomu hlavně časové

OKÉNKO KRAJE
564 602 111

Kraj nabízel dary za uhrazené
regulační poplatky do 30. června

Kraj Vysočina ukončil k 30. červnu 2010 dosavadní nabídku poskytování darů za uhrazené regulační poplatky pro klienty zdravotnických
zařízení na území kraje Vysočina. Vysočina tímto krokem kopíruje
situaci v sousedních krajích. Současný model, který Vysočina nastavila
počínaje letošním únorem má společný základ s modelem Plzeňského
kraje. Výhrady Evropské komise, podle níž může být dosavadní systém
proplácení zdravotnických poplatků formou nedovolené podpory, se tedy
kraje Vysočina netýkají. Nabídku kompenzace regulačních poplatků
považoval kraj Vysočina za přechodnou sociální pomoc rodinám a seniorům. Vedení kraje, stejně jako velká část veřejnosti, předpokládalo, že
čeští zákonodárci výběr regulačních poplatků ve zdravotnictví zruší ještě
v minulém volebním období. Rada kraje Vysočina je připravena apelovat
na zástupce kraje Vysočina v obou komorách Parlamentu ČR a požadovat
změnu popř. zrušení nevyhovujících regulací.
Veřejnost mohla žádat o poskytnutí darů ve výši uhrazených regulačJiří Šurda s Danou A. Cejnkovou se sešli při společné výstavě v Jupiter clubu.
Foto: Martina Strnadová ních poplatků za uskutečněné platby do 30. června 2010.
Ivana Šteklová, KrÚ kraje Vysočina
důvody, ale také potřeba volnosti,“ výchovy přivedl ke všemožným obloukem,“ hodnotí svůj posun
vysvětluje změnu Dana Cejnková. technikám – vyzkoušel grafiku, sám autor.
Vernisáž výstavy, jak již bylo
To Jiří Šurda zůstává olejovým suchou jehlu, tuš i pastel a další.
barvám věrný i nadále. A přitom Jeho obrazy na výstavě jsou loňské řečeno, uvedla Eva Kočí-Valová.
v počátcích své výtvarné dráhy za- a letošní. Jak podotkla Eva Kočí-Va- Přitom slovem provedla návštěvníSpeciální pachové kolíky mají do budoucna zabránit srážkám zvěře
čínal tužkou. Výhradně ale vždycky lová, i jeho tvorba zaznamenala ne- ky celou výstavní síní od jednoho
kreslil jen krajiny bez postav. Poté přehlédnutelnou změnu – v barvách obrazu ke druhému a ke každému s auty na vybraných úsecích silnic Vysočiny. Statistiky krajských myslivecpřešel na olej a své krajiny jím ma- krajin lze nyní nalézt zlato okru z nich nabídla svůj osobní pohled. kých hospodářů vykazují v minulých dvou letech více než osm stovek kolizí
luje již dobré čtvrtstoletí. Jiří Šurda i kouzlo pařížské modři. „Konečně Hudebně ji doplnili Adam Šurda s lesní zvěří. Kraj spustí na konci prázdnin projekt, na kterém spolupracuje
vzpomněl na roky svého studia na jsem se dostal od časově náročných na akordeon a Jan Frkal na basovou s Nadací pojišťovny Generali, která poskytla startovací příspěvek 100 tisíc
korun na ošetření prvních desítek kilometrů krajnic. „Podle zkušeností
zdejším gymnáziu a profesora Fied- detailů k určitému zjednodušení, mé kytaru.
lera, který jej v hodinách výtvarné malby jsou ohraničené přímkou,
Martina Strnadová lesních hospodářů, kteří už s pachovými ohradníky v jiných regionech
pracují, je jejich účinnost 80 až 90 procent,“ uvedl krajský radní pro oblast
lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef Matějek.
„Ochrana zdraví společně s ochranou životního prostředí jsou jedním ze
základních pilířů etického kodexu skupiny Generali,“ řekl člen správní rady
Nadace pojišťovny Generali a marketingový ředitel pojišťovny Generali
Filip Kahoun. „Projekt pachových ohradníků na území kraje Vysočina tyto
Na další oslavu svých devadesátých narozenin tentokrát pozval Ladislav přátelům a známým, vitální
pilíře přesně vystihuje. Přispívá k ochraně zdraví, majetku a životního proKrevňák z Křižanova širokou veřejnost. Oslavu na výletišti ve Lhotkách oslavenec poděkoval. „To,
středí,“ dodal Filip Kahoun. Speciální pachové kolíky, na které je nanesena
pro něho minulou sobotu zorganizovali členové skupiny Žízeň v čele že jsem se dožil devadechemikálie, zapáchají jako predátor. Srnčí zvěř se ošetřenému místu vyhne.
s kapelníkem Karlem Bartošem, jejímž je dlouholetým je členem, obec sátky, je jistě zásluha také
„Kraj vyzval myslivecké svazy v regionu, aby vytipovaly v každém okrese
Lhotky a kamarádi. Po oslavách v rodinném kruhu a poté s kapelou Weget, vás, moji milí kamarádi,“
prvních deset kilometrů nepřehledných míst. Tam se zvěř komunikaci vyhne,
které se konaly na jaře, patřilo lhotecké setkání k těm největším. A slavilo řekl a dodal, že v jeho žinaopak na volných prostranstvích, jako je například louka, necháváme zvěse vskutku důkladně – nechyběli gratulanti, ani spousta muziky či dárků votě na dlouhověkost platí
ři přes cestu volný přechod. Na tato místa jsou řidiči obvykle upozorňováni
a překvapení. Jedním z nich byl táborák, který oslavenec slavnostně zažehl kojenecký režim, tedy pradopravním značením,“ popsal výběr míst Josef Matějek. Cílem opatření je
a také vztyčení vlajky za pěveckého a hudebního doprovodu kamarádů videlně po třech hodinách
zabránit srážkám se zvěří, ale ne zabránit zvěři úplně přecházet silnice. Pro
z brněnské osady Monzun. Starosta místní části Lhotky Antonín Koudela jíst po malých porcích,
aplikaci se využívá prostředek zapáchající po velkých predátorech a zvěř
pak předal bývalému občanovi této obce metr sedmdesát dlouhý smyčec ze zato všechno, žádné diety,
tak odrazuje od vstupu na označená místa. Nosnou látkou je pěna, která
dřeva, jenž byl namísto žíní obdařen salámovou nohavicí. Nemalou radost dostatečně spát a mít pro
se nanáší na kolíky, keře, stromy nebo hustý porost a účinkuje zhruba 4
houslistovi Krevňákovi, který ovládá kromě toho také hru na mandolínu, co žít. V jeho případě je to
měsíce. Pachové ohradníky jsou v současné době jednou z nejefektivnějších
violu, kytaru, akordeon či heligonku, udělala ručně vyrobená španělka. bezesporu muzika. Ta ho
prostředků ke snižování počtu střetů vozidel se zvěří.
Tu mu věnovali bývalí spoluhráči. A právě těm, ale i všem ostatním provází už neuvěřitelných
Statistika střetů aut se zvěří na území kraje Vysočina (Zdroj: Krajský
osmdesát let. Hrát začal
úřad kraje Vysočina):
jako desetiletý chlapec na Ladislav Krevňák vztyčil trampskou vlajku
PČR
myslivecký hospodář
mandolínu, jak sám říká a zapálil táborák za zvuku trampské hymny, počty střetů 2008
2009
2008
2009
1/2 2010
‚takový šufánek to byl‘, kterou zahráli členové skupiny Monzun
127
81
388
439
171
Foto: Iva Horká
kterou jeho tatínek přivezl Brno.
Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina
z fronty. Poté si přidal
housličky, na něž se v lidové škole umění v Břeclavi, kde se narodil, učil
hrát sedm let. Jeho první ‚kapelou‘ byl tamní Chrámový orchestr. „Ten mi
dal všechno potřebné vybavení a dovednosti k hraní,“ chválí ho i po letech.
Pak jeho životem prošla necelá desítka hudebních skupin, v nichž hrál snad
všechno – od klasiky přes lidovky, country až po folklór. „Spočítal jsem
si, že jsem absolvoval přibližně osm a půl tisíce hudebních vystoupení,“
bilancuje původním povoláním závodní inženýr oboru sdělovací a zabezpečovací zařízení, který strávil zhruba čtyřicet let na železnici.
Ve svém životě měl jednu manželku, která mu před deseti lety zemřela.
S ní má dceru a syna. O třetí z dětí, nejstaršího syna, přišel před nedávnem,
přemohla ho nemoc. V současné době se vitální oslavenec těší z jedenácti
vnoučat a dvanácti pravnoučat, z nichž někteří žijí v Belgii.
Jeho životní zkušenosti a zážitky by vydaly na mnohem delší povídáDevadesátiletý Ladislav Krevňák (vlevo) je stálým členem skupin Žízeň ní, a proto Ladislav Krevňák našemu týdeníku nabídl velký osobnostní
a Weget. Oslava ve Lhotkách byla v režii kapelníka Žízně Karla Bartoše rozhovor. Na ten se tedy můžete těšit v některém srpnovém čísle.
Iva Horká
(na snímku vpravo).
Foto: Iva Horká

Kolem krajských silnic na Vysočině
budou pachové ohradníky

Ladislav Krevňák slaví svoje devadesátiny důkladně
Recept na dlouhověkost? Kojenecký režim, muzika a kamarádi

Východní výjezd z náměstí
v Bíteši je uzavřen

OKÉNKO RADNICE II
566 781 111

Krása řemesla byla odhalena

ČOI a SOS poradny

Frézováním vozovky ve východní části města 1. července byly zahájeny práce na opravě východní části náměstí. Foto: Miroslav Báňa

Pravidelná poradna ČOI se koná ve středu 14. července od 8.30 do
15 hodin v kanceláři obecního živnostenského úřadu č. 9.
Poradna SOS Brno opět zahajuje činnost v našem městě, a to také ve
středu 14. července od 14 do 16 hodin v kanceláři obecního živnostenského
úřadu č. 4. Obě v nové budově Městského úřadu Velké Meziříčí, Náměstí
27/28. Poradny budou poskytovat informace zájemcům již pravidelně, a to
i v době letních prázdnin. ČOI každou druhou středu v měsíci, SOS každou
sudou středu. Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Podmínky pro poskytnutí dotace města
sportovním oddílům ve Velkém Meziříčí
na rok 2011

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. 2010 na podatelně MÚ
nebo odeslána poštou s poštovním razítkem stejného data.
Kompletní informace k podmínkám poskytnutí dotace vč. formulářů jsou
zveřejněny na webových stránkách města – www.mestovm.cz.
-vill-

Svoji sochu Krása řemesla představil veřejnosti František Dvořák při
vernisáži na Fajtově kopci v pátek 9. července. Je součástí celorepublikové výstavy s názvem Zásadní životní zkušenost nebo zážitek, při
které jednotliví začínající umělci představili svá díla na nejrůznějších
místech republiky. Všichni jsou přitom studenty designu sochařství na
Západočeské univerzitě v Plzni, která akci pořádá.
Město Velké Meziříčí na toto dílo přispělo umělci pětitisícovou dotací.
-mars-, foto: Veronika Poulová, MěÚ

Východní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši je od počátku
prázdnin uzavřena. Zhruba stometrový úsek při výjezdu z náměstí do
křižovatky s ulicemi Na Valech, Pod Hradbami a Růžová projde kompletní
opravou. Součástí prací je i vydláždění části náměstí od kašny po ústí ulice
Hrnčířské žulovou kostkou. Prvního července již bylo ve zmiňovaných
místech zahájeno frézování vozovky. Dlaždiči nastoupili na svůj úsek
pět dní nato, šestého července. „Po dokončení dláždění bude uzavřen
výjezd z náměstí do Růžové ulice,“ informoval starosta Miroslav Báňa
s tím, že důvodem bude výměna vodovodu, který již byl v havarijním
stavu. Do výkopů budou položeny i kabely nízkého napětí a veřejného
osvětlení včetně chrániček pro metropolickou optickou síť. Po dokončení
zemních prací začne výstavba komunikace a nových chodníků, jež budou
nyní nově po obou stranách silnice. Ten podél banky, který původně
chyběl, bude navazovat na nový chodník v ulici Na Valech. Přechod
pro chodce bude upraven v místě od banky ke kovomatu. „Veškeré stavební práce by měly být dokončeny v měsíci srpnu. Celkové náklady na
akci přesáhnou dva miliony korun,“ doplnil Miroslav Báňa. Tato akce
přímo navazuje na předchozí revitalizaci ulic Hrnčířská a Peroutkova
ve Velké Bíteši, jež byla dokončena v červnu.
Martina Strnadová
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ŘÁDKY NA NEDĚLI

O svědomí a prodané duši
V životě je zapotřebí někdy zaujmout statečný a odvážný postoj.
Vystavit sebe sama všanc a hledat znovu cestu k pravdě, která mizí pod
prachem všednosti nebo lidských falešných představ. To jsou ty chvíle, kdy
lidé vyrážejí do ulic, aby demonstrovali např. proti režimu, který pomalu
a tiše devastuje lidské životy. Chvíle, kdy lidé rozpoznávají, že už je toho
dost, že je třeba nahlas říct, takhle to dál nejde. Jsou to chvíle, ve kterých
se člověk zdánlivě obrací i proti jistotám, kterých si váží. To byl případ
i Jana Husa, který se obrátil proti tehdejší církvi (ač byla jeho chlebodárcem) a kritizoval praktiky, které se poslání církve vymykaly. Hus se
mohl nějak dohodnout a podepsat, že odvolává své učení. Uvědomoval
si však, že by v tu chvíli ohnul záda a prodal svou duši. Udělal by něco,
o čem byl přesvědčen, že je to nečestné a nepravdivé. Byl přesvědčen, že
člověk musí jednat v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím.
Takové jednání pro něj dokonce bylo větší hodnotou než smrt.
Tento postoj zahanbuje nás všechny, kteří máme tendenci se vždy přece
nějak domluvit a jsme až příliš ochotni ke kompromisům. Bez Jana Husa
a dalších jemu podobných, kteří se odmítli sklonit, prodat duši a raději nesli i ty nejhorší důsledky, by však české dějiny byly jen smutné čtení. Sklonit
se, podepsat, ustoupit – to je totiž fenomén, který patří k naší minulosti
i současnosti. Částečně to souvisí s tím, že jsme malý národ obklopený
velkými sousedy a vystavený jejich mocenským zájmům. A jako menšina
jsme byli všelijak ohýbáni a mrzačeni na svém svědomí a hrdosti. Možná
právě odtud pramení i jakási naše malost, která kalkuluje, vypočítává
a raději vždy couvne, než aby se zklamala. Hus a další lidé byli nadšenci
s nakažlivou nadějí, která jim dávala křídla, vnitřní svobodu, odvahu
a tvořivost. Pouštěli se do věcí, které se jejich současníkům zdály bláznivé
a nesmyslné. Předběhli však v jistém smyslu svou dobu a přinesli zajímavé
a inspirativní podněty, kterou jsou i pro nás stále aktuální. Pavel Janošík
Dneska bez názvu, neboť samotné hodiny by měly
stačit.
Mnoho misionářů pracujících v Africe povídá, že
největším problémem pro Evropana v Africe je pochopit
nezájem místních lidí o počítání a sledování plynoucího
času. Prostě nemá cenu se s někým domlouvat na určitý
den nebo hodinu, protože stejně je to loterie, zda dotyčný přijde nebo nepřijde včas. Ale my jsme v Evropě,
která má nějaký řád a určité zvyky. Bohužel někdy má člověk dojem, že
je také někde na konci světa. Prostě domluva na určitou hodinu ani u nás
nemá pomalu smysl. Anebo příchod v určenou hodinu je pro mnoho lidí
nesplnitelný. Samozřejmě, že mohou existovat výjimky, něco se někomu
může stát. Ale přece by se to nemělo stávat pravidlem. Na vysvětlenou
uvádím, že narážím na ty, kteří pravidelně, každý týden, jak sám vidím
už skoro dva roky, nejsou schopni přijít včas na bohoslužbu. A je jedno,
jestli je to v 7 nebo v 18 hodin. Ale čím to je? Možná si řeknou, že v oblasti náboženské, která se přibližuje k věčnosti (kde není čas), není nutné
měřit čas už tady na zemi? A možná je to obyčejná lenost? Těm prvním,
idealistům, odpovím: Zkuste začít nebo ukončit pozdě bohoslužbu, která
je vysílaná v rozhlasu nebo televizi. Potom uvidíte, jak není nutné měřit
čas v náboženské oblasti. Těm druhým odpovím: dejte se dohromady nebo
si kupte hodinky a potom je posuňte o deset minut dopředu (ale nesmíte
na to pamatovat) a budete všude a vždycky včas.
Lukasz Szendzielorz

Pořad bohoslužeb od 14. 7. do 18. 7. 2010

Středa 14. 7. Špitálek
7.00
Mše sv. za rodinu Langovu
o. M. P.
18.15
Vídeň – mše sv.
o. L. Sz.
Čtvrtek 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
7.00
Špitálek – mše sv. za dvoje rodiče, manžela,
zemřelou přízeň a duše v očistci
o. L. Sz.
18.00
Špitálek – mše sv. za Aloise Rozmarina, syna,
dvoje rodiče a duše v očistci
o. L. Sz.
18.00
Hrbov mše sv.
o. M. P.
Pátek 16. 7. Památka Panny Marie Karmelské
8.00
Špitálek – mše sv. za Zdeňka Šmída, rodiče,
švagra, Boží ochranu a požehnání
pro celou rodinu
o. M. P.
14.00–15.30 Špitálek – příležitost ke svátosti smíření
16.30
Špitálek – mše sv. za rodiče Homolovy a syna,
rodiče Holánovy a duše v očistci
o. M. P.
Sobota 17. 7. sobotní památka Panny Marie
7.00
Špitálek – mše sv. za Annu a Stanislava
Přibylovy
o. M. P.
10.00
Kostel sv. Mikuláše – svatba se mší sv.
Benda-Pospíšilová
o. D. A.
11.30
Kostel sv. Mikuláše – svatba se mší sv.
Jurek-Čermáková
o. L. Sz.
18.00
Kostel sv. Mikuláše – mše sv. za manžela, syna
a ostatní členy rodiny
o. L. Sz.
Neděle 18. 7. – 16. neděle v mezidobí – všechny mše sv. v kostele
sv. Mikuláše
7.30
mše sv. za Jana Pacala a Boží pomoc
a ochranu, za duše v očistci
o. M. P.
9.00
mše sv. za Ludmilu a Stanislava Fňukalovy,
jejich rodiče, manžele Urbánkovy
a Anežku Pospíchalovou
o. L. Sz.
10.30
mše sv. pro rodiče s dětmi, za prarodiče
Dvořákovy a pana Nemeškala,
rodiče Konečných
o. L. Sz.
18.00
mše sv. za Annu a Josefa Prachařovy a duše
v očistci
o. L. Sz.
11.00
Vídeň – poutní mše sv.
o. F. Sadílek
11.15
Lhotky – poutní mše sv.
o. M. P.
Ohlášky pro Bory a okolí
Čtvrtek 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Pátek 16. 7. Památka Panny Marie Karmelské
17.30 Adorace Dolní Bory
18.00 mše sv. za Josefa Blahu, dvoje rodiče a celou přízeň o. L. Sz.
Neděle 18. 7. – 16. neděle v mezidobí
9.45
mše sv. za Boženu Mičkovou, manžela,
jejich rodiče a sourozence
o. M. P
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Vytrženo z diáře Městské knihovny Velké Meziříčí
Letos počtvrté vám nechávám, drazí čtenáři, nahlédnout do zápisníku, jehož případná ztráta by se
dala stavět na roveň zastření zdravého úsudku lstivou
nemocí duševní. Právě proto, že mám (alespoň doufám) ještě všech pět pohromadě, střežím tento klenot
jako oko ve lbi. Láskyplně listuji a pro vás vyjímám
následující informace.
Myslíme si, že 48 BESED pro školáky od dubna po
konec června je docela úctyhodný výkon! Například
12x jsme vštěpovali základy slušného vychování
fiktivnímu klukovi Neotesánkovi a jedním šmahem
i zrovna přítomným dětem MŠ a prvňáčkům. Otrlé
žáctvo prvního stupně ZŠ jsme 9x děsili povídáním
o strašidlech a 7x seznamovali s ilustrátory…
197 robátek přijalo naše pozvání do zdejšího kina,
kde se báječně pobavila při POŘADU Malované
písničky. Pozvali jsme jim spisovatelku Vítězslavu
Klimtovou a písničkáře Pavla Půtu.
194 návštěvníků vidělo od 7. 5. do 7. 6. VÝSTAVU
pod názvem Jaro na Březejci. Klienti tamního dětského
střediska se blýskli při vernisáži originálním programem a ještě více snad svými rukodělnými výrobky.
Kdo by neznal alespoň jejich fantastickou keramiku,
že? A nyní, do 15. července můžete přijít omrknout
Hrátky s tvorbou Vítězslavy Operchalské.
Tuto výstavu si prohlédlo také 45 knihovníků
z městské knihovny v Chebu, kteří se za námi přijeli
podívat. Druhou EXKURZI, tentokráte autobus
kolegů z městské knihovny v Blansku, čekáme právě
v den, kdy čtete tyto řádky. Jsme potěšeni zájmem
o naši práci ze strany daleko větších institucí a také
uznáním, které nám takto dávají znát. Připravili
jsme tedy nejen prohlídku budovy, ale také kratičké
ukázky z besed Večerníčky z knížky a Karel IV. Nechybělo občerstvení z dílny mých v kuchyni daleko
talentovanějších kolegyň, pohoda, radost ze setkání.
Napsali nám: „Líbilo se nám moc, moc, moc! A všechno – paní ředitelka i její tým. Pro tak skvělé akce, co
se tu konají, by to chtělo lepší prostory, ale věříme,
že se jich dočkají! MM a všichni ostatní, okouzlení
vstřícným a milým přijetím.“ (Ano, trochu se chlubíme,
ale snad nám bude odpuštěno.)
Když to tedy paní MM nakousla, zmiňme, co se právě děje s budovou. Zahájili jsme REKONSTRUKCI.
Největší proměnou projde topná soustava. Kotelna je

Pouť v Heřmanově

Srdečně vás všechny zveme na
tradiční pouť ke cti Panny Marie
Karmelské v neděli 18. července
2010 v Heřmanově.
Program: 8.30 hodin – vychází
průvod se sochou Panny Marie od
kapličky z Vidonína,
10.30 hodin – slavná mše sv.
na návsi v Heřmanově, hlavním
celebrantem bude P. ThLic Václav
Slouk, farář u sv. Jakuba v Brně
a děkan brněnský,
14.30 hodin – svátostné požehnání v kostele sv. Mikuláše.
Josef Drlíček

nová doslova od podlahy. Z pohledu na jiné a hlavně
spolehlivé kotle se budeme pravda těšit pouze my,
ale i návštěvníci ocení moderní radiátory, vedení
a skutečnost, že bude eliminována hrozba nedávné
havárie. Jen a jen my si užijeme změnu designu toalety
a kuchyňky pro personál. Na chodby v celé budově
ulehne jiné PVC. Do všech koutů se dokoulí váleček
s barvou. A dlužno dodat, že nebude jako dosud
výhradně bílá. Přitom vybrat dovolenou, vyměnit
kolegyni odcházející na volno mateřské za novou
posilu a v neposlední řadě vlastními silami vygruntovat! Dlužno dodat, že věc žádá si obětí. Sladit práci
truhlářů, topenářů, zedníků, malířů, podlahářů s už
zmíněnou letní relaxací, obměnou personálu, účetní
závěrkou (a dalšími administrativními nezbytnostmi),
aktivitami pro veřejnost a provozem není žádná legrace. Mimochodem ten provoz! Mohli jsme zcela zavřít
od začátku června do konce srpna. Zdálo se nám to
příliš kruté k návštěvníkům. Proto jsme zvolili měkčí
variantu. Je však nutno dbát o zvýšenou opatrnost v našich prostorech, prominout případný hluk, nepořádek
a nelad, využívat výhradně hlavní vchod a přijmout
s pochopením změny provozní doby. Ta se v červnu
vyjma dvou dní vůbec neměnila. Zato v červenci
a srpnu buďte prosím ve střehu! Od 1. do 16. 7. bude
otevřena jen půjčovna pro dospělé: pondělí, středa,
pátek 7.30–11.30 a 12.30–16.30. A přidali jsme zde
i úterý, čtvrtek od 7.30–12.30. Od 19. 7. do 6. 8. bude
zcela zavřeno. Od 9. do 20. 8. opět pouze půjčovna
pro dospělé všech pět pracovních dní v týdnu a časech
výše uvedených. Můžete tu vrátit výpůjčky periodik
a dětských knih i časopisů. Internetová studovna a čítárna, ani půjčovna pro děti však po celou tuto dobu
nebudou otevřeny. Snad od 23. srpna zahájíme plný
provoz v neomezovaném rozsahu. To slovíčko snad
o větičku dříve jsou naše zadní vrátka. Pokud se práce
opozdí, i koneček prázdnin bude provizorní a naplno
to rozjedeme v září. Opravdu děkujeme za pochopení
z vaší strany, doufejme obvykle spokojení uživatelé
našich služeb. Slibuji, že na podzim nás všechny
čekají úplně jinačí radovánky! Chystáme oslavu
121 let existence instituce! Více neprozradím, nechte
se překvapit. Ale bude to oproti stávajícím omezením
překvapení příjemné. A takové vám přeji také léto.
Plné příjemných překvapení.
Ivana Vaňková

Traktorfest v Rudě

TOP 09
ve Velkém Meziříčí
Ve středu 7. července 2010 se konal ustavující sněm místní organizace TOP 09 ve Velkém Meziříčí. Sešli
se na něm členové TOP 09, kteří byli
doposud součástí regionální organizace ve Žďáru nad Sázavou a mají
trvalé bydliště v našem městě nebo
jeho blízkém okolí. Místní organizace tak sdružuje členy z Velkého
Meziříčí, Měřína, Netína a Borů.
Místní sněm učinil nezbytné administrativní a legislativní kroky pro
řádný vznik místní organizace.
Byl zvolen výbor, který bude
pracovat v tomto složení: Miloš
Vokoun, Irini Martakidisová, Kateřina Lovětínská, Josef Mladý a Petr
Zedníček. Pracovní část sněmu
pak byla věnována schvalování
kandidátky TOP 09 pro podzimní
komunální volby.
Dr. Miloš Vokoun,
předseda místní organizace
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Srazili se
na křižovatce

Dne 5. července ve 12.15 hodin
jela řidička s Citröenem C-Crosser
po ulici Nad Sv. Josefem ve Velkém
Meziříčí směrem ke křižovatce na
ulici Sokolovská. Chtěla dále pokračovat v jízdě v přímém směru ulicí
K Novému nádraží, při vjíždění do
křižovatky však přehlédla zprava
jedoucí osobní automobil. Řidič se
po spatření citröenu snažil zabránit
střetu obou vozidel prudkým brzděním, ale z důvodu bezprostřední
blízkosti se mu nepodařilo zastavit
a došlo ke střetu levou přední části
jeho vozidla s pravou přední částí
vozidla řidičky. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdkyně na předním sedadle ve
Škodě Felicia. Zkouška na alkohol
byla negativní, škoda na vozidlech
byla přibližně 50.000 korun.

Ukradl
telefonní automat

Neznámý pachatel v době od 4.
do 5. 7. odcizil veřejný telefonní
automat na mince, který byl připevněný na zdi budovy na Masarykově
náměstí ve Velké Bíteši. Po odšroubování ze zdi si celý přístroj odnesl.
Způsobil tak majiteli škodu ve výši
nejméně 20.000 korun.
Při obchůzkové činnosti pak 5. 7.
v odpoledních hodinách policejní
18. 7. 9 hodin bohoslužby
hlídka odcizený telefonní automat
V neděli 4. července 2010 se v Rudě u Velkého Meziříčí uskutečnil
25. 7. 9 hodin bohoslužby
nalezla v uličce mezi Masarykovým
již 4. ročník Traktorfestu. Toto setkání příznivců zemědělské techniky
(host: dr. Pavel Keřkovský,
náměstím a ulicí Hrnčířská ve
se
koná
od
roku
2007
každoročně
v
první
polovině
měsíce
července
na
vyučující na ETF UK)
Velké Bíteši.
Bohoslužby se konají v Husově některém z polí v katastru obce. Letos se fanoušci traktorů sešli na konci
obce
směr
Velké
Meziříčí.
domě (Velké Meziříčí, U Světlé 24)
Počasí snad nemohlo být víc letní. Bylo teplo od samého rána, svítilo
a každý je na ně zván (více: www.
velke-mezirici.evangnet.cz). -PJ- sluníčko, a tak bylo dobře, že jsme připravili dostatek tekutin pro všechny
návštěvníky. Přišlo jich více než 2000 a celý den měli možnost sledovat
přátelská klání 30 soutěžících traktoristů a obdivovat desítky dalších strojů
V době od 5. do 6. 7. došlo k vloudomácí i tovární výroby, které se soutěží neúčastnily. Účastníci soutěží pání do budovy kynologického
přijeli tentokrát z celé republiky, silné zastoupení měl například Traktor klubu ve Velké Bíteši. Po vypáčení
team Losiná, který přicestoval až z Plzeňského kraje. Samozřejmě se však plechových vrat pachatel poškodil
objevily i místní stálice, které se účastní Traktorfestu od prvního ročníku. plechovou skříň, odcizil drobnou
vás srdečně zve na svá praviNa traktorech se závodilo v tradičních disciplínách, ale objevily se i soutěže finanční hotovost a upomínkové
delná shromáždění, která se
nové. Poprvé si tak mohli vychutnat diváci soutěž o nejpomalejší traktor předměty, čímž vznikla celková
konají každou neděli od 9 hodin v areálu bývalých lisoven,
a jízdu s kládou, ale také couvání s vlečkou, polygon, rychlostní soutěž a tah škoda přibližně 3.500 korun.
Moráňská 134/2, VM
dalšího traktoru, přičemž silnější stroje táhly dvaadvacetitunový Kraz.
Dále pak v době od 7. do 9. 7.
Bližší info: www.acvm.ic.cz
Zkrátka však nepřišli ani ti, kteří se do Rudy vypravili bez traktorů. Pro vnikl neznámý pachatel do bytoKontakt: Mgr. Frantiděti byly připraveny skákací hrady a trampolíny, ale také soutěže rádia. vého domu ve Velké Bíteši na ulici
šek Kameník, e-mail:
Pořadatelé připravili pro diváky bez traktorů – děti i dospělé – soutěže, Jihlavská. Dostal se do sklepních
kamenikf@centrum.cz, mob.
ve kterých mohli prokázat své nadání pro život na venkově. Dojilo se, prostor, kde vypáčil uzamknuté
739 600 015
jezdilo se s kotoučem, kutálely se dveře do sklepa a odcizil křovinořez
balíky, házelo se pneumatikou. Ten, Stihl. Způsobil tak škodu ve výši
kdo zůstal celý den, měl rozhodně 14.000 korun.
o zábavu postaráno. Jídla i pití bylo
V pátek od 14 do 16.30 bude adorace Nejsvětější svátosti. Od 14. do 15.30 dosti, v horkém počasí zafungoval
bude příležitost ke svátosti smíření a pokání. V sobotu v 19.30 bude pří- i koutek se sprchami, který během
celého dne využívala většina náprava na manželství. Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti.
Dne 9. 7. se ve Velkém MeziZačala soutěž Toulky děkanstvím 2010. Soutěžní karty jsou vzadu na vštěvníků.
říčí vloupal neznámý pachatel do
Děkujeme všem divákům za kabiny nákladního vozidla zn.
stolku k vyzvednutí a podrobnosti najdete na plakátku ve vývěsce nebo
na internetových stránkách velkomeziříčského děkanství. Sbírka za týden jejich návštěvu a pořadatelům MAN, kde z kožené tašky uložené
bude věnovaná na malování kostela. Ochotný spolek pořádá Chaloupku po a sponzorům za pomoc a podporu v kabině řidiče odcizil příruční
stopách sv. Cyrila a Metoděje ve dnech 18.–25. července 2010 pro kluky při realizaci této akce. Těšíme se tašku s finanční hotovostí, doklady
a holky ve věku od 7 do 10 let. Bližší informace ve vývěsce pod věží. na shledanou zase příští rok. Foto- a další věci, čímž způsobil škodu
V pondělí 13. července 2010 se koná pouť Nový Jeruzalém v 18 hodin galerii a další informace naleznete cca 62.000 korun.
Vybráno z policejního servisu
v kostele sv. Petra a Pavla v Lysicích. Autobus jede z Vídně v 15.45 hodin na www.traktorfest.cz.
Mgr. Marcela Žáková
-simfa z Velkého Meziříčí 15.50 hodin.
-LSz-

Českobratrská
církev evangelická

Kradl
v kynologickém
klubu i sklepě

Apoštolská
církev

Farní oznámení

Vloupal se
do náklaďáku
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ VELKOMEZIŘÍČSKA

RE: „Dá se s tím něco udělat?“
Dne 30. června 2010 vyšel ve
Velkomeziříčsku článek „Dá se
s tím něco udělat?“ s následným
vyjádřením Městského úřadu Velké
Meziříčí. Oba dva články se přímo
dotýkají systému údržby zeleně
v našem městě. Jelikož se přímo
zabývám údržbou zeleně a získáváním finančních prostředků z EU,
rád bych k těmto článkům něco
dodal. Z mého pohledu se v našem
městě nedá hovořit o fungujícím
systému údržby zeleně, neboť
naprosto nezapadá do nějakého
koncepčního plánu péče. Zmíněná
Jihlava a Bystřice nad Pernštejnem
pouze pochopily nutnost zavedení
koncepčního a hlavně udržitelného systému fungování zeleně jako
vegetačního prvku. Tato města využila možnosti získání finančních
prostředků z Operačního programu
Životní prostředí ČR k tomu, aby
komplexně vyřešila zanedbaný stav
zeleně, neboť jako ve většině měst
na ni nezbývá nikdy dostatek peněz.
Tímto se zbaví problémů a logicky
komplexním řešením dostává zanedbanou zeleň do jakéhosi stavu „0“.
Na tento přístup a následně provedenou revitalizaci zeleně navazuje
plán péče a finanční prostředky již
nejsou dále vynakládány na neustálé řešení problémů, zejm. pak s provozní bezpečností, ale jsou rozloženy do delšího časového horizontu
a jsou vynakládány na preventivní
(udržovací) zásahy v systému péče
o zeleň, neboť takový projekt už
je zasazen do zcela jasného systematického a metodického postupu.
V tomto případě jsou finanční
prostředky jednoznačně udržitelné
díky koncepčnímu přístupu. Pod
pojmem koncepčního řešení se
skrývá množství činností vedoucích ke snižování finančních nákladů a zvyšování udržitelnosti vynaložených prostředků. Doprovodnou
zeleň jako takovou je třeba chápat
jako fungující vegetační prvek
s nevyčíslitelnými polyfunkčními
hodnotami (hygienické, filtrační,
krajinářské, mikroklimatické (mezoklimatické), stavebnětechnické,
dopravně-technické, estetické atd.).
Avšak na druhou stranu je třeba na
zeleň (zejména pak na stromy) pohlížet jako na potenciální rizikový
faktor, zejména v sídlech, kde je
ochrana zdraví a majetku vždy na

prvním místě. Koncepčním přístupem právě tyto rizikové faktory
významně snižujeme, neboť pravidelnou údržbou a monitorováním
lokalit plně kvalifikovanými lidmi
a včasným zásahem nedovolíme,
aby se strom (či jakýkoliv vegetační prvek) dostal do rizikového
stadia, kdy hrozí z jakýchkoliv
důvodů statický kolaps či pád suchých nebo poškozených větví. Na
druhou stranu díky koncepčnímu
přístupu poškozené a potenciálně
nebezpečné stromy vždy odhalíme
včas a kácení takových stromů
již spadá do plánu péče. Ač se to
nezdá, koncepční řešení je vůbec
nejlevnější, nejefektivnější a nejudržitelnější variantou oblasti péče
o stromy a zeleň. Pokud je naší prioritou cena, efekt a udržitelnost,
nelze se obejít bez koncepčního
přístupu. Nesystematické kácení
dřevin v našem městě, které navíc
ve většině případů není podloženo
hodnocením zdravotního stavu
kvalifi kovaného dendrologa či arboristy, vede pouze ke zbavení se
potencionálního problému a mizení
vzrůstných stromů z našeho města. Kácení stromů je samozřejmě
důležité z hlediska fungujícího
systému údržby zeleně, ale musí být
pouze v souladu s plánem péče. Ve
všech ostatních případech je kácení
stromů závažnou chybou a ignorací zodpovědnosti vůči krajině
a dalším generacím.
Koncepční řešení
– znamená odborný přístup jdoucí
v souladu s potřebami stromu už
na fyziologické úrovni
– v případě řešení problému vzniklého zanedbanou údržbou či
neodborným přístupem je toto
řešení zpočátku nákladné, avšak
v delším časovém horizontu
mnohem levnější než řešení
nekoncepční
– v sobě zahr nuje plán péče,
což má přímou návaznost na
udržitelnost v ynaložených
prostředků
– znamená využívání všech možných dostupných finančních
prostředků a nástrojů
– má přímou návaznost na provozní bezpečnost stromu
– má přímou návaznost na ráz
krajiny, obce, města atd.
– velice posiluje (krom stromu)

veřejné mínění vč. veškerých
ostatních vazeb
– má kromě okamžitého efektu
efekt především dlouhodobý
a udržitelný
– předpokládá spolupráci architektů, urbanistů, územních
plánovačů, biologů, dendrologů, arboristů atd. v globálním
měřítku
Jako příklad nekoncepčního
přístupu a neudržitelnosti vynaložených prostředků bych uvedl akci
Stromy a lidé na sídlišti (zmíněno
ve Velkomeziříčsku č. 26).
V r. 2004 bylo v sídlišti nad
gymnáziem vysázeno množství
stromů a některé byly pokáceny
v celkové výši 289 000 Kč. 52 %
vynaložených prostředků, bylo
hrazeno nadací Partnerství. Takové
akce jsou jistě hodny úcty a osvěty
a kéž by takových akcí bylo i více!
Avšak když tyto výsadby procházím dnes, musím jednoznačně
apelovat na absenci povýsadbové
péče. Na drtivé většině stromů jsou
patrné výrazné obrosty z podnoží
šlechtěných dřevin. Kmeny stromů
jsou poškozovány od neudržovaných kotvících prvků, nebo jejich
nevčasným odstraněním. Dále
ani u jedné nové výsadby nebyla
nikdy udržována výsadbová mísa
a proveden výchovný či udržovací
řez. Absence povýsadbové péče,
zejména pak výchovného řezu
zásadním způsobem ovlivňuje
budoucí perspektivní růst dřeviny
a má klíčový vliv na provozní
bezpečnost stromu v budoucích
letech. Kvalitní výsadbu stromu
dovede dnes provést celá řada firem,
avšak výsadbu stromu nemůžeme
chápat jako samostatný počin a nelze ji vytrhnout z kontextu – života
stromu. Absence povýsadbové péče
(výchovný řez, zálivka, včasné
odstranění či oprava kotvících
prvků atd.) zcela znehodnocuje
výsadbový materiál, potažmo finanční prostředky do něj vložené.
V případě absence výchovného
řezu jednoduše zaděláváme budoucí generaci na velice nákladný
a mnohdy neřešitelný problém.
Výchovným řezem totiž určujeme
další průběh života stromu (je to
jako s dětmi). Vždyť se stejnými
problémy se potýkáme právě teď,
jelikož minulé generace neprováděli cílený výchovný řez, proto
teď ve většině případů musíme

Toulky děkanstvím

Od 1. 7. 2010 se rozběhl druhý ročník turistické poznávací razítkovací
soutěže toulky velkomeziříčským děkanstvím. Celou
soutěží nás provází imaginární rodina Vopršálkových,
kteří zvou všechny k aktivnímu prožití letošních
prázdnin.
Tatínek Vopršálek svolal v neděli odpoledne celou rodinu na válečnou poradu do
jídelny. Děti byly velmi zvědavé, co se bude
dít. Vojta s sebou pro jistotu vzal i stříkací
pistolky, aby se když tak ubránil. Karlík
se trošku bál, a tak si s sebou vzal plyšového opičáka. Anička se prohrabala
Vojtovi ve skříni a oblékla si maskáče a dokonce si i namaskovala obličej
pomocí maminčiných šminek. Od
tatínka se dá totiž čekat ledacos.
Když se sešli v jídelně, maminka
jim řekla, že bojovat budou pouze se
zmrzlinou. Všem se ulevilo, ale jen do té
doby, než si vzal slovo tatínek: „Děti, rádi
bychom vám něco s maminkou řekli. Víte, že jsme vám
slíbili, že letos pojedeme do Itálie k moři, podíváme se
do Říma a tak různě. Jenže situace se trošku změnila.
Musíme letos dodělat tu fasádu, a proto nám nezbude
moc peněz, abychom vyrazili na velkou dovolenou.
Ale o prázdninách se musí nějaké dobrodružství zažít,
co vy na to?“ Děti byly nejprve zklamané, ale pak si
vzpomněly na loňský rok, jak se všichni ztratili, než
našli Svatou horu a to jim tatínek tvrdil, že to tady zná
jak svoje boty. Anebo jak se jeli podívat do Budišova na
korouhev a ona byla sundaná, ale aspoň si místo toho
dali super zmrzlinu v cukrárně. A tak se začaly tatínka
ptát: „A to bychom jezdili po těch stejných místech jako
loni?“ „No samo, že ne. Já vám ukážu zase jiná super
místa. Protože jich znám ještě spoustu,“ odpověděl
tatínek. „Tak to berem!“ Děti byly velmi zvědavé, co
pro ně tatínek letos přichystal, a proto se dožadovaly ta-

tínka, aby vyrazili hned.
Tatínek byl také pro, jen
maminka po loňských
zkušenostech řekla: „Ještě počkejte, raději zabalím
s sebou svačinu, když zase budeme někde bloudit.“
A co vy, zabalte si svačinu a hurá za dobrodružstvím. Sedněte na kolo, do auta nazujte pohorky a vyražte. Nejprve si však vyzvedněte
soutěžní kartu na informačních centrech ve
Velkém Meziříčí, Velké Bíteši nebo v kostelích. Podívejte se na deset zajímavých
míst velkomeziříčského děkanství, např.
kostel v Tasově, poutní místo Jakoubek
u Přibyslavic, kostel v Heřmanově,
novodobá kaple v Horní Libochové,
kaplička v zámeckém parku ve Velkém Meziříčí, získejte tam speciální
razítko do soutěžní karty. Pokud
nasbíráte všech deset razítek, zjistíte
správné odpovědi a odešlete je nebo
osobně doručíte do 6. 9. 2010 na adresu
Děkanství Velké Meziříčí, půjdete do
slosování o zajímavé ceny. O co se soutěží? O rodinný výlet do maďarských termálů, velkou koloběžku,
vitamínový balíček pro celou rodinu, rodinný oběd
v restauraci, flash disk, rodinný fotoportrét, knihy, CD,
společenskou hru, plyšového opičáka, originální jídlo
pro kosmonauty, příslušenství ke kolu a mnoho dalších
cen. Určitě si letošní prázdniny s rodinou Vopršálkovic
pořádně užijete. Děkujeme všem sponzorům, městu
Velké Meziříčí, městysu Měřín a dalším, kteří tuto akci
podpořili. Doufám, že se vám budou postavičky rodiny
Vopršálkovic, které ztvárnila Kateřina Zachová, líbit
a zpříjemní vám letošní léto. Podrobnější informace
o soutěži, jednotlivých stanovištích a pravidla na
www.dekanstvivm.horacko.com. Těším se, že se do
soutěže zapojíte a užijete si ji.
Martina Brestovská,
pastorační asistentka farnosti Velké Meziříčí

provozní bezpečnost řešit nákladnými redukčními řezy a instalací
bezpečnostních prvků do koruny
stromu či zbytečným kácením.
Toto jsou velice nákladná opatření
a přitom stačilo pouze v mladém
věku stromu přijít s nůžkami, či
pilkou a provézt zásadní výchovný
řez. Proč nejsme stále schopni se
poučit? Přitom výchovný řez je
otázka několika desetikorun, či
stokorun, naproti tomu redukční řez
a instalaci bezpečnostních vazeb
již musíme počítat na desetitisíce,
nehledě na často negativní reakci
stromu na provedenou redukci.
Na vině je jistě absence koncepčního přístupu a kvalifikace pracovníků z řad technických služeb
majících údržbu zeleně na starosti.
Pravda je, že pro laické oko, jsou
tyto stromy zelené a stále přirůstají,
ale z dlouhodobého pohledu jde ve
vysokém procentu o znehodnocený
výsadbový materiál a neudržitelnost vynaložených finančních prostředků. Někdy mě až zaráží s jakou
pečlivostí se všude seče tráva a naproti tomu opravdu hodnotné prvky
zeleně leží tzv. ladem. Takových
příkladů by se ale v našem městě
dala najít celá řada.
Problematika údržby zeleně
a stromů především je čím dál více
diskutována, což je jedině dobře.
Veřejnost sama možná nemá zas
až tak nevšímavý přístup, jak
popisuje pan J. J., avšak bylo by
možná na místě vyvíjet stále větší
tlak na Zastupitelstvo města v problematice údržby zeleně v našem
městě, zejména pak na adekvátní
kvalifikaci jak správců zeleně, tak
na kvalifikaci pracovníků, provádějících přímo práce v terénu.
Takřka denně jednám se starosty
měst a obcí, takřka denně řeším
otázku provozní bezpečnosti stromů a takřka denně jednám s těmito
lidmi o možnosti spolufinancování
a výběr u vhodného dotačního
titulu. Po letech praxe dnes již zodpovědně a zcela bez zábran mohu
říct jen jedno – vše je o lidech…
Všechna města, městysy a obce řeší
provozní bezpečnost stromů a údržbu zeleně naprosto stejně a setkávají
se se stejnými problémy a úskalími.
Jedni se ovšem k danému problému
staví zcela aktivně, naproti tomu
jiní řeší problémy tzv. vytloukání
klínu klínem, kdy neřeší koncepci
a zavedení systému údržby zeleně,

nýbrž jen neustále řeší vznikající
problémy. Jestliže jsou zde tedy
neustále slyšet názory, že na zeleň,
posudky a hodnocení stromů (tím
nemám na mysli stromy na náměstí), není dostatek financí, nelze
jinak, než doporučit zastupitelstvu
znovuzvážení možnosti získání
prostředků z evropských fondů na
obnovu a revitalizaci zeleně Velkého Meziříčí. V minulosti již některá
jednání s městem na této úrovni
proběhla, avšak bez úspěchu. Operační program Životní prostředí,
konkrétně osa 6, podoblast podpory
6,5 nabízí žadateli stále zajímavou
spoluúčast ve financování revitalizace urbanizované krajiny ve výši
25 %. Tato spoluúčast byla v letošní
20. výzvě upravena z původních
10 %. Zmíněná města Bystřice
nad Pernštejnem a Jihlava, měla
to štěstí, že se jim podařilo podat
žádost včas ve 14. výzvě s 10 %
spoluúčastí. OP ŽP poběží do r.
2013. Po té tu budou jistě běžet další
programy na údržbu zeleně, ale jistě
už ne s tak zajímavou spoluúčastí.
Dalším jistě vhodným řešením by
bylo buď zaměstnat kvalifikované
zahradníky do řad technických
služeb, nebo údržbu a správu zeleně
jako takovou svěřit do rukou profesionální a odborné firmy. V tomto
směru nám mohou být příkladem
města jako Svitavy, Jihlava, Olomouc či Blansko, kde údržbu zeleně
svěřili do rukou odborných fi rem
zabývajících se pouze správou
a údržbou zeleně.
Michal Valečík
Tentokrát přinášíme kritický příspěvek čtenáře bez souběžné odpovědi příslušného odboru městského
úřadu. Ten se na vlastní žádost
vyjádří v příštím čísle našeho
týdeníku.
-red-

Nepůjde
elektrický proud
Budou vypnuty tyto oblasti: středa
14. 7. od 7 do 15.30 hodin odběratelská trafostanice TS Velké Meziříčí
Lexikon (č. 201302), vypnutí se
netýká domácností!
středa 21. 7. od 7.30 do 10.30 hodin chaty na Fajtově kopci, středa
28. 7. od 7.30 do 15.30 hodin
chaty na Fajtově kopci.
-E.ON-

Zubní
pohotovost
Sobota 17 7..MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2, tel.:
566 523 796 a neděle 18. 7. MUDr.
Kateřina Pařízková, Studentská
7, Žďár nad Sázavou, tel.: 566
690 130. Sobota 24. 7. MUDr.
Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové
Město na Moravě, tel.: 739 093 334
a neděle 25. 7. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka,
tel.: 608 069 430 Před vyhledáním
stomatologické pohotovosti je nutné
telefonicky ověřit, zda nebyly služby prohozeny.
Zdroj: http://www.nnm.cz

Město Velké
Meziříčí
zveřejňuje
záměr

– výpůjčky části o výměře 70 m 2
z pozemku parc. č. 5999/36 na ul.
Markova, k. ú. Velké Meziříčí za
účelem udržování prostoru před
domem a části o výměře 400 m 2
z pozemku parc. č. 5999/54
v Čechových sadech, ul. E. Zachardové, k. ú. Velké Meziříčí
za účelem úpravy pozemku pro
dětské hřiště
– prodeje části o v ýměře asi
500 m2 z pozemku parc. č. 4347/1
v Rakůvkách, k. ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení zahrádky.
Bližší informace
16. 7. Předpouťová zábava s luna- budou podány na
MěÚ Velké Meparkem – ZRUŠENO
17. 7. M.E.Š. – pouťová zábava ziříčí, oddělení
majetkoprávní.
s lunaparkem
Zveřejněno dne
18. 7. Pouť – pouťové atrakce
7. 8. Dechová hudba Hornobo- 8. 7. 2010.
jani – taneční zábava
Ing. František Bradáč

Sraz rodáků v Horních Heřmanicích
Ve dnech 3. až 4. července 2010 proběhl v obci Horní Heřmanice 5. sraz rodáků této obce, který se koná
každých 5 let pod taktovkou starosty. Letos připravili
za obec Horní Heřmanice starosta František Kotrba
a za rodáky Ludvík Trojan pro návštěvníky slavnosti
pestrý program. Sobotní ráno začalo společnou mší
před místní kapličkou, pokračovalo slavnostním vysvěcením nové vlajky obce, následovalo společné focení
a slavnostní průvod s vlajkou obce na místní výletiště,
kde probíhalo setkání a poté zábava až do pozdních
nočních hodin. Vlastní setkání zahájil starosta František Kotrba seznámením rodáků s historií obce, která
se datuje k roku 1447, a s postupem návrhu a výběru
oficiální vlajky a znaku, které se od historie bezprostředně odvíjejí. Poté se věnoval akcím, které proběhly
v posledních pěti letech – několikaetapová oprava

budovy bývalé školy na víceúčelovou kulturní budovu,
výstavba a oprava nových chodníků, oprava a oplocení
fotbalového hřiště, oprava prodejny a nová místnost pro
obecní úřad. Připomenul nejstarší a nejmladší občany
obce, kteří dostali dárek. Po ukončení oficialit bylo
zahájeno neformální setkání, při kterém zahrála hudba.
Dětem byla k dispozici zapůjčená trampolína, která byla
využita v maximální míře. Všichni mohli vyzkoušet
projížďku na koni, k dispozici jim byli 3 koně z chovu
místní konírny. Obec Horní Heřmanice má 140 občanů
a srazu se celkem zúčastnilo 300 rodáků, kteří přijeli ze
všech koutů republiky. Každý rodák obdržel pamětní
minci na počest tohoto srazu, na které je vyražena na
jedné straně kaplička a na druhé straně znak obce. Počasí přálo a akce se velice vydařila.
František Kotrba
Foto: Jitka Bradáčová

Číslo 27
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HLEDÁME
DISPEČERA DOPRAVY
Nástup možný ihned, pracoviště
Vel. Meziříčí
Životopis zašlete na email:
dispecerdopravy@centrum.cz

Dům zdraví s. r. o.
Velké Meziříčí
nabízí k pronájmu

prostory
(dílnu a umývárnu
osobních vozidel)
k podnikání.
Jedná se o bývalé prostory dopravní sanitní služby (156 m 2).
Cena dohodou.
Informace:
p. Babák, tel.: 566 522 442.
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Obec Osová Bítýška
oznamuje:
MUDr. Zikmund od 12. do
16. 7. 2010 neordinuje z důvodu stavebních úprav.

do 2 t a 5 m D. Levně i víkendy.
Tel.: 604 507 551.

bubnovou sekačkou
nebo křovinořezem.
Práce motorovou pilou,
vyřezávání náletových
křovin.
Tel.: 722 718 797, 737 881 944.

Nabízím montáž
a opravy el. instalací.
Tel.: 605 085 794

Podlahářské práce

– lepení PVC, koberců, parket,
plovoucí podlahy, renovace parket.
Včetně dodání materiálů.
Zdeněk Dvořák, tel.: 775 355 521

Půjčka pro každého: 70.000–500.000 Kč
pro zaměstnané, OSVČ, ženy na MD,
důchodce, nově i pro nezaměstnané
Hypotéky – splatnost až na 30 let.
Bez registru, zástavy, ručitele.
Akce ● Akce ● Akce.
100.000 Kč za 1.900 Kč,
200.000 Kč za 3.750 Kč.
Tel.: 720 110 688

Prodám
■ Domácí vajíčka, upřednostňuji
stálý odběr, do VM dovezu. Tel.:
737 477 773.
■ Náhradní díly (veškeré) na Škodu Felicii. Tel.: 608 034 567.
■ K amna F I KO 10 0 0,
80×53×87 cm, lev ý zadní v ývod, cena 3.000 Kč, dohoda. Tel.:
733 530 355.
■ Easy shaper – posilovací lavici.
Byl speciálně vyvinut pro tvarování ženského těla. Posiluje břicho,
stehna a zadeček. Zlepšuje fyzickou
kondici. Ještě v záruce. Málo používaný. Tel.: 608 073 352.
■ Motocyk l Kawasak i ER5,
objem 499 ccm, r. v. 1999, cena
dohodou. Tel.: 776 202 779.

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

– nejen zahradní nábytek

Probíhá posezonní výprodej
zahradního nábytku

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

O víken de c h a st át níc h svátcíc h 9 –17 h o din, w w w.l er y.c z
VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI ■ RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ ZAPŮJČÍME

Bezproblémový příjezd, parkování přímo v areálu firmy.
Provozní doba: pracovní dny: 7 – 17, sobota: 8 – 12
INGELD – areál Jestřábec
(u nájezdu na dálnici Velké Meziříčí – západ)
Tel.: 566 523 414, e-mail: ingeld@ingeld.cz, www.ingeld.cz

hledá zaměstnance na pozici

Administrátor(ka)
Požadujeme:

velmi dobrá znalost AJ
znalost práce na PC (Microsoft Office), Outlook
zodpovědnost, samostatnost a flexibilitu
Pracovní náplň: fakturace
logistika dopravy a skladu
nákup a skladové hospodářství
plánování
komunikace se zákazníky
Nabízíme:
práci ve stabilní a dynamické firmě
nástup přibl. září – říjen
možnost profesního růstu
práce na plný úvazek
provoz – dvou směnný
další jazykové vzdělávání, firemní stravování
Své žádosti a životopisy zasílejte na job@bematech.cz
Více info na www.bematech.cz

Building Plastics ČR s. r. o., Velká Bíteš
Hledá zaměstnance na pozici

Pozice: Vedoucí výroby
Náplň práce:
● Vedení týmu cca 15 pracovníků
● Spolupráce s ostatními členy vedení firmy na jejím rozvoji
● Odpovědnost za optimální chod svěřeného provozu
● Spoluzodpovědnost za snižování nákladů
● Odpovědnost za dodržování a zlepšování procesů
● Spolupráce na přípravě a realizaci investic ve svěřeném
provozu
Očekáváme:
● Technické nebo strojírenské vzděláni VŠ nebo SŠ
● Prokazatelné zkušenosti vedoucího ve výrobě min. 5 let
● Orientace v technické dokumentaci
● Komunikační a manažerské schopnosti, zkušenost s vedením menšího týmu spolupracovníků
● Zkušenost s informačním systémem a MS Office
● Odpovědnost, spolehlivost, systematičnost a důslednost
● ŘP sk. B
● Časová flexibilita
Nabízíme:
● Spolupodílet se na rozvoji středně velké dynamicky se rozvíjející firmy s vedoucím postavením v oboru
● Dobré finanční ohodnocení
● Bonusy v závislosti na výsledcích svěřených provozů a celé
společnosti
● Jazykové a profesní vzdělávání
● Práce v mladém kolektivu
● Další možné zaměstnanecké benefity
Další:
● Práce na plný úvazek
Vaše žádosti a životopisy očekáváme na: personal@minirol.cz

hledá zaměstnance na pozici

Grafik – operátor DTP
Požadujeme:

SŠ vzdělání – ideálně grafické obory
znalost grafi. programů – Adobe creative suite
znalost fotografování
AJ na komunikativní úrovni
dobrá znalost aplikací MS Office
kreativitu, zodpovědnost, spolehlivost,
samostatnost a flexibilitu
řidičský průkaz sk. B
Pracovní náplň: tvorba prospektů, technické dokumentace
správa a rozvoj internetových projektů
údržba obsahu webových stránek
zpracovávání digitálních fotografií
Nabízíme:
zázemí stabilní a dynamické firmy
možnost profesního růstu
práce na plný úvazek
další jazykové vzdělávání, firemní stravování
Nástup možný ihned.
Své žádosti a životopisy zasílejte na job@bematech.cz
Více info na www.bematech.cz

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš
přijme

učitele na celý úvazek
na pozici
programátora CNC strojů,
který bude zabezpečovat teoretickou i praktickou výuku CNC
strojů, s nástupem od 1. září 2010.
Náplň práce:
– Teoretická i praktická výuka NC programování v systémech
Sinumeric a Heidenhain
– Příprava podkladové a výkresové dokumentace pro potřeby
výuky
– Obsluha CNC frézky a soustruhu v rámci výuky
– Programování ve 2D a 3D
Požadujeme
– SŠ/VŠ vzdělání technického směru
– Pedagogické vzdělání (nebo podmínka do roku 2014 započít
studium doplňujícího pedagogického minima)
– Praxe min. 1 rok na CNC strojích
– Znalost NC programování ISO, Sinumeric, Heidenhain (Fanuc –
výhodou)
– Znalost CAD/CAM výhodou
Kontaktní osoba – Ing. Josef Chytka
zástupce ředitelky
mob.: 604 508 769
email: josef.chytka@sosbites.cz
web: www.sosbites.cz

■ Kompletní kultivační kola
na traktor 3011, 4011 atd., dále
prodám kožené brány a plečku na
oborávání brambor za traktor. Tel.:
723 638 404.
■ Motocykl Panda Jincheng Jc
125 cm3, nový zachovalý v záruce,
najeto 4.000 km, servisní knížka.
Cena 17.000 Kč. Tel.: 725 143 100.
■ Starší paleťák, výrobce Kovo
Cheb, nosnost 2.000 kg. Cena
2.500 Kč. Tel.: 604 726 835.
■ Kojící polštář Terabag, 2 povlaky (žlutý a sv. modrý), 2 ks
náhradní náplně (kuličky), málo
používaný, vhodný i na spaní během těhotenství, cena 350 Kč. Tel.:
777 653 385.
■ Levně tep. izolaci s dopravou.
Různé tloušťky. Tel.: 777 943 657.
■ Letní pneu Bridgestone
B390 195/65 R15 91T vzorek
5 mm – 4 ks za 2.000 Kč, 4 ks ocelových disků na Ladu se zimními
pneu Barum Polaris 165/80 R13
83T M+S vzorek 5 mm za 2.000 Kč,
autobaterii Varta 12 V 55 A/h dobitou na 100 % za 1.000 Kč. Tel.:
736 714 747.
■ Spodní frézku Ligmet a pás.
brusku 2,2 m. Tel.: 604 171 964.
■ Zlatý retrívr – čistokrevná
štěňata, odchovaná v domácím
prostředí, pravidelně odčervovaná
i očkovaná. Odběr koncem srpna.
Cena: 2.500 Kč. Tel.: 728 408 683.
■ Dva dřevěné truhlíky, kamna
na tuhá paliva a světelné efekty.
Tel.: 732 841 014.
■ Učebnice pro obor cukrář –
výroba, učiliště Velká Bíteš. Tel.:
608 459 361, po 20 hodině také
566 521 285.
Koupím
■ Klavír. Tel.: 608 225 176.
■ Srovnávačku s protahem a dlabačku. Tel.: 733 502 674.
Nemovitosti

volný. Nejvyšší nabídce. Nabídky
zasílejte do redakce pod značkou
Platba hotově.
■ Prodám zahradu u Mostišťské
přehrady. Pitná voda, el. 220/380.
Tel.: 776 095 099.
Pronájem
■ Pronajmu cihlový byt 4+kk
s balkonem ve VM. Byt je po rekonstrukci. Tel.: 776 268 346.
■ Pronajmu byt 1+kk po celkové
rekonstrukci v Jihlavě Na Březinkách. Cena 3.200 Kč + inkaso.
Volný ihned. Tel.: 608 366 189.
■ Pronajmu pokoj 2 km od Velké
Bíteše v RD. Tel.: 606 181 593.
■ Pronajmu prostory 70 m2. Dům
je před bránou při výjezdu z náměstí. Úpravy po domluvě možné. Tel.:
603 849 249.
■ Pronajmu d louhodobě
garsonku 40 m2 , pokoj s kuchyňkou, koupelna, záchod,
komora + malá chodbička na
okraji VM, volná od 1. 8. 2010.
Dále dlouhodobě pronajmu
částečně zařízený byt 3+1 též
na okraji VM, volný ihned. Jen
solidní zájemci. RK nevolat.
Tel.: 604 726 835.

■ Pronájem obchodu, Náměstí
VM, přízemí, 89 m2, 8.395 Kč/měsíc
+ slu žby. od 1. 8. 2010. Tel.:
602 565 459.
■ Pronájem kanceláře, Náměstí
VM, 1. patro, komfortní, 51 m 2,
5.255 Kč/měsíc + služby. Tel.:
602 565 459.
■ Pronajmu nový byt 4+kk v ulici
U Světlé, možno i s garáží. Tel.:
606 583 431.
■ Pronajmu garáž na ulici Záviškova. Tel.: 776 343 319.
Daruji
■ Kočár po dvou dětech, zn. Dor
Jan. Tel.: 605 384 929.
■ Krásná žíhaná, černorezavá
a černá štěňata středně velkého kří■ Vykoupíme vaši zadlužence – teriéra. Tel.: 739 725 268.
ženou nemovitost, platíme
■ Pě k n é č e r n é k o t ě . Te l .:
hotově. Tel.: 731 508 270.
731 720 404, 566 521 902.
■ Prodám RD 5+1 v Záblatí. Různé
Patrový, po celkové rekonstrukci,
všechny IS, garáž. CP 398 m2. Cena
■ O prázdninách doučím
2.100.000 Kč. Tel.: 739 378 577.
Mat, Fyz a základy Aj (úro■ Prodám RD ve Stránecké Zhoři.
veň 2. st. ZŠ 6.-9. třída). PřiRekonstrukce nutná. Cena dohodou.
pravím na reparát. Připravím
Tel.: 731 971 904, volat po 18. hodině.
na úspěšný přechod ze ZŠ do
■ Prodám slunný byt 3+1, orien1. SŠ. Domluva s rodiči nutná.
tovaný na J-Z, ve 4. patře paneloTel.: 774 621 703.
vého domu s výtahem ve Velkém
Meziříčí, ul. Poštovní. Vytápění
+ ohřev vody vlastním plynovým
■ Doučování o prázdninách
kotlem. Jde o družstevní byt s možindividuální i skupinové,
ností převodu do OV, cena k jednání
týdenní intenzivní kurzy.
1.580.000 Kč. Nejsme RK.Volejte
www.mat-fyz.cz
na tel.: 603 158 990, 605 263 882.
■ Prodám byt v OV (i s pozem- ■ O prázdninách vám pomohu
kem) v Brně – Vinohrady, 3+1, s přípravou na zkoušky z mapanel, 65 m 2 , 10. patro, severo- tematiky ve středních, vyšších
západ, 2 výtahy, balkon, sklep, i vysokých školách. Doporučuji
komora na patře, nové odpady začít co nejdříve. Tel.: 776 838 452,
a voda, nová plastová okna. Ihned 564 571 161.

Inzerujte ve Velkomeziříčsku! Telefon: 566 782 009;
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz; www.velkomeziricsko.cz

Vodárenská akciová společnost, a. s.,
získala certifikát

Vodárenská akciová společnost,
a. s, se sídlem v Brně, Soběšická
820/156, získala dne 30. 6. 2010 certifikát systému řízení kvality podle
mezinárodní normy ISO 9001.
VAS, a. s., je čtvrtou největší vodárenskou firmou v České republice
a dominantním provozovatelem
vodovodu a kanalizací na území
okresu Blansko, Br no-venkov,
Jihlava, Třebíč, Znojmo a Ždár nad
Sázavou. Certifi kovány jsou nyní
všechny hlavní činnosti, které firma
zajišťuje, tj. výroba a dodávka pitné
vody, odvádění a čištění odpadních
vod a navazující zákaznické služby.
Získání certifikátu chápe VAS, a. s.,
rovněž jako veřejný závazek všem
občanům, fi rmám, městům a obcím, že úroveň poskytovaných
služeb je ověřována nezávislým
posuzovatelem. To znamená, že
dlouholetá dobrá tradice v oblasti

kvality poskytovaných služeb nově
zapadá do konkrétního rámce, který
spolehlivě a jednoznačně určuje, jakými postupy a s jakými materiály
firma pracuje, aby standardy jakosti
byly plněny a kontrolovány. Systém řízení jakosti v sobě zahrnuje
komplexní a vzájemně provázanou
soustavu norem a předpisu pro
běžné i mimořádné činnosti, jak
v oblasti výrobní, zákaznické, tak
i personální. Podle sdělení certifikačního orgánu je firemní systém
řízení jakosti nejen v souladu
s požadavky normy ISO 9001, ale
je navíc funkční, spolehlivý a moderní. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a. s., již připravuje
další kroky k získání podobných
certifi kátů v dalších oblastech činností provozní společnosti.
ing. Miroslav Klos,
generální ředitel
-pi-
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DIVADELNÍ SEZONA
PODZIM 2010

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání
Šedesátka už je tady,
ať Tě život stále baví.
Děti velké, prima žena
tak si pěkně užívej.
A ten humor, kterým vládneš,
klidně dále rozdávej.
Dne 12. 7. oslavil náš děda,

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

Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Jsou kamarádky,
věkově na rozhraní, inteligentní, jsou vtipné a každá svým svérázným
způsobem. Život jim nadělil různá překvapení, ale stále si žádá další
rozuzlení. Čí muž to tedy byl? V divadelní komedii se řeší mezi přítelkyz Oslavice, své kulaté narozeniny. němi morální dilema jako věrnost a zbabělost, přátelství, práce a peníze,
Všechno nejlepší mu přejí vnoučata čestnost a komformizmus, útlocitnost a živočišnost, a hlavně, co když to
Patrik, Aneta, Karolína a Filip. byla láska? Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dáša Bláhová, Dana Batulková, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

František Kundela

Vzpomínky

Úterý 19. října 2010 v 19.30 hodin
Kdo znal, vzpomene,
Agentura Jaroslavy Svobodové
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 7. 7. 2010 uplynuly dva roky
od úmrtí paní

Anežky Jandové.

Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh tří žen: Heleny, Jane
Za tichou vzpomínku a Iris. Ty se sice nikdy osobně nesetkaly, přesto je spolu spojuje osudové
děkuje rodina. pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže. Každá se však s tímto
vztahem vyrovnává po svém, a je na celý život poznamenána. Tak, jak
člověka dokáže proměnit, povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková/Jitka
Moučková.
Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Dne 10. července uplynuly čtyři roky, kdy zemřela paní

Zdeňka Kuřátková

Středa 10. listopadu 2010 v 19.30 hodin
Divadlo Kašpar

z Velkého Meziříčí.

Vzpomeňte s námi. Rodina Teplých a dcera Zdenka
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh
Dne 13. července jsme vzpomněli dementního muže, který chce být chytrý.
1. výročí úmrtí naší maminky Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby se
a babičky, paní
později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil
obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama
z Blízkova.
sebe…“ (Recenze.cz)
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová/Barbara Lukešová, Tomáš Karger/
S láskou vzpomínají dcery Marie, Petr Lněnička, Lukáš Jůza/František Kreuzmann.
Vendula a Romana s rodinami. Jednotlivé vstupné: 260 Kč

Marie Požárové

Konec listopadu 2010 v 19.30 hodin

Nikdy už nám neporadíš,
nikdy se neusměješ,
děti své a vnoučata nepohladíš.
V tichosti hřbitova stromy lkají,
na Tebe stále blízcí vzpomínají.
Dne 15. července 2010 vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička, paní

Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu
služka Anna…
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov,
Vanda Hybnerová
Rezervace: tel. 566 782 004, program. oddělení JC
Cena permanentky 900 Kč a 800 Kč, jednotlivé vstupné: 260 Kč ■ Změna
programu vyhrazena!

Ludmila Pužová
z Pustiny.

***

Stále vzpomínají Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve věku
a nikdy nezapomenou manžel, od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též
dcera Lidka a syn Alois s rodinami. pravidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení: v pondělí 13. září 2010, ukončení do konce prosince 2010.
Uzávěrka přihlášek 10. září 2010. V rámci výuky: 11 lekcí – 1× v týdnu
Dne 17. 7. 2010 uplynou dva roky – vždy v pondělí, (kromě 27. 9., 15. 11.)
od úmrtí pana
Barevná prodloužená, Ples v bílém.
Den výuky: pondělí ve velkém sále Jupiter clubu
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium, střední škola řemesel a služeb,
S láskou denně vzpomínají
ostatní), II. kurz – začátek v 19 hodin (hotelová škola Světlá a obchodní
manželka Alena a děti Alena
akademie, střední škola řemesel a služeb, ostatní).
a Jiří s rodinami.
Lektoři: STARLET – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédéček,
prodloužené za doprovodu živé hudby. Cena celého kurzu: 850 Kč. Je možno se přihlásit se třídou
i individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, ples v bílém
a závěrečná barevná prodloužená. Platba
Dne 23. 7. 2010 uplyne 5 let od chví- v hotovosti s vyplněnou přihláškou nebo
le, kdy nás navždy opustil pan
hromadně za ročník, školu.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci
ze Lhotek.
bez vážných důvodů odcházet z výuky.
Stále vzpomínáme.
Vstup pouze ve společenském oděvu!
Rodina Informace a přihlášky na program. oddělení JC tel.: 566 782 004 (005), po – pá
8 – 16 hodin, www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.
-prog-

Bohuslava Málka.

Bohumil Mikišek

Dne 26. července 2010 vzpomeneme 1. výroční úmrtí paní

Drahomíry Hanzlové

z Velkého Meziříčí.
Už jen kytičku na hrob můžem Ti dát,
zapálit svíčku, postát a vzpomínat.
Vzpomínají a nezapomenou
manžel Václav Hanzl,
dcery Drahomíra a Pavla.

Plán přednášek
Vlastivědné a genealogické společnosti
občanské sdružení při Jupiter clubu Velké Meziříčí na srpen 2010,
www.vgsvm.estranky.cz
vždy v úterý ve 14.30 hodin v Jupiter clubu, vestibul kina
Datum

P/B/V

3. 8. přednáška
17. 8. přednáška
24. 8. přednáška
31. 8. přednáška

Předmět přednášky/besedy

Spisovatel Gustav Pflegr
Moravský
Triglavský národní park
60. výročí založení
Klubu filatelistů VM
Naši denní motýli a jiný hmyz

Kdo přednáší

JUDr. Jaromír Karmazín
PharmDr. Helena Švecová
Ing. Antonín Dvořák
Mgr. Oldřich Hnízdil

KINO JUPITER CLUB
ČERVENEC 2010
Program kina najdete na www.jupiterclub.cz ● Prodej vstupenek pouze
vždy hodinu před začátkem představení. ● Změna pro gramu vyhrazena.
Středa 14. v 19 hodin
KUKY SE VRACÍ
Film scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický, rodinný příběh, v němž
hlavních rolích vystupují hrdinové ze světa
dětské představivosti. Šestiletý Ondra trpí
astmatem, a tak ze „zdravotních důvodů“ musí
pryč i jeho oblíbená hračka – růžový medvídek
Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do
popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie,
v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě. Je to ale opravdu jen sen
malého kluka a nebo se Kuky skutečně vydal
za největším dobrodružstvím svého plyšového
života? Kuky se vrací představuje v kontextu
současné domácí kinematografie skutečně jedinečný snímek a to nejen
pro své zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého
diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci hraného a animovaného
příběhu, plného akčních scén a vtipných dialogů. Režie: Jan Svěrák. Hrají:
O. Kaiser, O. Svěrák, F. Čapka, K. Nováková. Mládeži přístupný.
Vstupné: 74, 76 Kč
95 minut
Úterý 27. v 19 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný
člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee. Před
pár lety pomohla v úspěšné pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému
vdovci a teď bude muset vydat všechny síly, aby zachránila nejen zdravý
rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou. Scénář magického
a zábavného vyprávění znovu napsala Emma Thompson, která se zároveň
zhostila titulní role… Manžel paní Greenové tráví čas na jednom z bojišť
Druhé světové války a ona je na všechno sama.
Možná by to zvládla, kdyby… Kdyby se její
tři děti mezi sebou věčně nehádaly. Kdyby se
její jediná zaměstnankyně, paní Dochertyová,
nezačala chovat jako blázen. Kdyby na ni švagr
Phil netlačil, aby mu prodala svou půlku farmy.
A kdyby k ní z Londýna nepřijeli na dobu neurčitou synovec a neteř, oba velmi nesnesitelní…
Když je krize nejvyšší, zjeví se za dveřmi známá
silueta chůvy s obdivuhodnými schopnostmi.
Stačí jedno letmé rozhlédnutí, aby se ujistila, že
dorazila skutečně na správnou adresu. „Když
mě potřebujete, ale nechcete, musím tu zůstat.
Když mě chcete, ale už nepotřebujete, musím odejít.“ Vyřčená kouzelná
formulka chůvy McPhee odstartuje sérii magických událostí, během níž
dostane každý takovou lekci, jakou si zaslouží, a věřte, že některé výchovné
postupy, zvlášť u dospělých, můžou mít hodně legrační průběh a následky.
Režie S. White. Hrají R. Fiennes, Ewan McGregor. Rodinná komedie Velké
Británie, Francie. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné: 72, 74 Kč
109 minut
Středa 28. ve 20 hodin
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Postav se osudu…
Mladý princ, který byl oklamán a omylem
přivede království svého otce ke zkáze, musí
spojit síly s dcerou nepřítele, aby zabránil
nejhoršímu. Musí se především vypořádat
s armádou písečných bojovníků a zabránit,
aby písečná bouře nezničila celý svět. Režie
M. Newell. Hrají J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. Molina, S. Toussaint.
Akční, dobrodružný, romantický, fantasy film
USA, původní znění, české titulky. Mládeži
přístupný od 13 let.
Vstupné: 74, 76 Kč
116 minut
Pátek 30. ve 20 hodin
TO BYL ZÍTRA FLÁM
Totálně propařená komedie.
Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným životem,
se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály z mládí.
Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní, a že dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich
„současný“ život začíná… podruhé. Originální komedie neotřelým
způsobem nahlíží na zklamání a opětovné naděje zpackaného života.
Hrají J. Cusack, R. Corddry a C. Robinson vás přesvědčí, že na změnu
není nikdy pozdě! Komedie USA, Kanada. Původní znění, české titulky.
Mládeži přístupný od 13 let.
Vstupné: 70, 72 Kč
100 minut

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

VÝSTAVY
do 15. července výstavní sál Městské knihovny VM

Iyasa – Zimbabwe Africa – Europa Tour 2010
kresby, plastiky a jiné práce

Vítězslavy Operchalské
do 23. 7., výstavní síň Jupiter clubu, po–pá 8–16 hodin

sobota 17. 7.
čtvrtek 22. 7.
sobota 31. 7.
čtvrtek 5. 8.
pátek 6. 8.
pátek 20. 8.
sobota 21. 8.

Studenec
Vranovská přehrada Oslnovice – Panel Chmelnice
Harvíkovice – MISS Pláž
Vranovská přehrada Oslnovice – Panel Chmelnice
Nárameč – Doubí
Košíkov
Výčapy – kopec

Bagr cup 2010
Fotbalové utkání a kulturní program

Třináctičlenná africká skupina studentů přijíždí opět do Velkého Meziříčí
s novým programem.
Neděle 25. července 2010 ve 20 hodin
Zámek – vnitřní nádvoří (v případě nepříznivého počasí v Jupiter clubu).
Předprodej vstupenek: slevy 50 Kč, dospělí 100 Kč, na místě: slevy 80 Kč,
dospělí 130 Kč. Jupiter club, tel.: 566 782 004 (001). Změna programu
vyhrazena! www.jupiterclub.cz
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí pořádá ve čtvrtek 29. července 2010

Foto:
Martina Strnadová
do 28. 8., passage IMCA, kavárna Café Time

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

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí si vás dovoluje pozvat na
sobota 17. 7. Studenec
Arabela team: Eva Čížkovská, Antonín Panenka, Pavel Trávníček,
Roman Skamene, Petr Vondráček, Jaroslav Sypal, Jiří Krytinář, Martin Tankwei, Pavel Poulíček, Ivana Korolová, Dominka Mesarošová,
David Shrek Šín, Luděk Sobota, Milan Mikeš. Moderátor fotbalového
utkání Patrik Ulrich (TV Prima), rozhodčí Jaroslav Collina Hutař.
Program: 15.00 otevření areálu, doprovodný program pro děti (soutěže,
skákací hrad, reprodukovaná hudba)
16.00 fotbalové utkání Bagr – Arabela Team (3× 20 minut s programem
účinkujících o přestávkách)
18.00–19.00 David Pražák, 20.30–2.30 Bagr
Areál u sokolovny, za deště sokolovna. Součástí programu je i autogramiáda a společné focení, bohaté občerstvení. Vstupné na fotbalové utkání
a odpolední program: 60 Kč (děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma),
vstupné na večerní zábavu 80 Kč, celodenní vstupné 100 Kč.

Soutěž o volné vstupenky
na fotbalové utkání Bagr cup 2010
POZOR, jen do pátku 16. 7. do 12 hodin!
Soutěžní otázka:
„Který pořad na TV Prima uvádí Petr Vondráček?“
Správnou odpověď nám zašlete e-mailem (velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz) nebo esemeskou na tel. 739 100 979 nejpozději do pátku 16. července do 12 hodin. Pět vylosovaných
výherců získá volnou vstupenku na sobotní fotbalové utkání ve Studenci.
-red-

V pátek 30. července 2010 od 20 hodin na velkém sále JC
Stolová úprava. rezervace míst nutná! Občerstvení zajištěno.
Hraje: DJ BOND
vstupné: 60 Kč, rezervace a prodej na tel.: 566 782 004 (001)
nebo na programové oddělení JC
Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí uvede

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

Jupiter club Velké Meziříčí a Malostranský pivovar Harrach ve spolupráci
s Křižanovem, Měřínem, Velkou Bíteší a Velkým Meziříčím pořádají
XVIII. ročník letní soutěže

4 klíče k velkomeziříčské bráně
aneb

MALÉ MEZIŘÍČSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 4. září 2010 náměstí ve Velkém Meziříčí
PROGRAM:
POHOodpoledne s Harrachem
14 hodin – dechovka – Muzikanti Ladislava Prudíka
15 hodin – skupina Na šikmé ploše
17 hodin – Zpíváme a tančíme s Míšou – pořad pro děti
18 hodin – skupina Na šikmé ploše
20 hodin – 4 klíče k velkomeziříčské bráně
vystoupení RAHAT LUKUM (Taneční a divadelní studio)
orientální tanec
tanec se šavlemi
ohňová show
soutěžní
disciplíny
22 hodin koncert skupiny
Queen revival
Vstup zdarma!
Změna programu vyhrazena!
-prog-

Myslivecké sdružení Lhotky zve na sobotu 7. srpna 2010 v 17 hodin
na místní výletiště, kde se bude konat koncert dechové hudby

Jako host vystoupí bavič, lidový vypravěč Pavel Kopecký z Pardubic.
Od 20 hodin začne taneční zábava.
Občerstvení: srnčí guláš, myslivecká klobása, pití všeho druhu.
Vstupné: 80 Kč, vstupenky jsou slosovatelné.

2. ročník Heřmanické dechovky
Obec Dolní Heřmanice pořádá v sobotu 14. srpna 2010 od 16 hodin
v přírodním areálu 2. ročník Heřmanické
dechovky.
Hraje: Šohajka, Vysočanka, Horané, Muzikanti Ladislava Prudíka. Pořadem provází Jožka
Šmukař. Večer pokračuje tancem a veselicí.
Občerstvení zajištěno! Akce se koná za
každého počasí. Mediální partner týdeník
Velkomeziříčsko. Vstupné 100 Kč.
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HODNOCENÍ SEZONY 2009/2010 FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Přípravka roč. 2002 a mladší
Loni na přelomu srpna a září začala, jako každý rok, svoji činnost naše
nejmladší přípravka, a to chlapci a děvčata narození v letech 2002, 2003
a 2004. Trénovali jsme dvakrát týdně na travnatém hřišti, v listopadu jsme
se přestěhovali do tělocvičny u kostela, kde tréninky probíhaly rovněž
dvakrát týdně až do konce března.
V průběhu zimy jsme se zúčastnili několika halových turnajů s těmito
výsledky – v Třebíči 8. místo, ve Velkém Meziříčí také 8. místo, ve Žďáru
nad Sázavou 5. místo, opět v Třebíči 6. místo, na tomto turnaji se stal
nejlepším střelcem náš Milan Todorov.
Na jaře roku 2010 jsme se opět přesunuli ven na travnaté hřiště a naši
nejmladší se začali připravovat na další ročník miniligy, za účasti družstev
FŠ Třebíč A a B, Předína, Brtnice a Moravských Budějovic. Miniliga byla
rozlosována do pěti turnajů, ve kterých naši borci odehráli 24 utkání.
A jelikož jsme v celé sérii pouze dvakrát prohráli, celou miniligu jsme
vyhráli a obhájili jsme tak prvenství FC Velké Meziříčí ze dvou předešlých ročníků. Nejlepším střelcem miniligy se stal Tomáš Vošmera, který
soupeřům nastřílel 53 branek.
Na konci prvního tréninkového roku této kategorie nás čeká v druhé
polovině srpna několikadenní letní soustředění. Veškeré naše snažení
v prvním roce působení mělo jediný cíl, a to připravit naše nejmenší
fotbalisty na příští sezonu, ve které se již zúčastníme pravidelné soutěže,
a to krajského přeboru mladších přípravek.
Pavel Blažek, Milan Puzrla a Vratislav Valík (trojice trenérů)

Přípravka roč. 2001
Na začátku sezony nastoupilo do tréninkového procesu patnáct hráčů,
z toho bylo čtrnáct kluků a jedna dívka. V samotném úvodu předsezonní
přípravy jsme strávili čtyři dny na soustředění ve Štokách u Jihlavy. Tam
jsme trénovali třikrát denně, dopoledne a odpoledne, večer pak byly na
pořadu různé dovednostní soutěže, jejichž výsledky byly vyhodnoceny
a v poslední den pobytu obdrželi všichni za své výkony ceny a diplomy.
Největším problémem v úvodu sezony byl pro všechny hráče přechod
na větší hřiště. Vůbec nevěděli, jak se na takovém hřišti pohybovat a některým to dělalo i značné fyzické potíže. Další věcí, která nás trápila
a trápí dodnes, je velké množství obdržených gólů. V tomto ohledu jsme
patřili k nejhorším týmům v soutěži.
Přes zimu jsme se před nepříznivým počasím schovali do tělocvičny
a nadále trénovali dvakrát týdně. Toto období nám zpestřila účast na
několika halových turnajích, které jsme absolvovali s těmito výsledky:
ve Velkém Meziříčí (2. a 5. místo, měli jsme dva týmy), v Ivančicích
(7.), v Předíně (5.), v Bystřici nad Pernštejnem (8.), opět ve Velkém
Meziříčí (4. a 8.), v Třebíči (9.) a konečně ve Žďáru nad Sázavou (5.).
V průběhu jarní části sezony došlo k postupnému zlepšení hry celého
týmu. Hráči v některých zápasech předváděli výborné výkony a sami
zjistili, že jsou schopni hrát vyrovnané zápasy téměř s každým soupeřem.
Během celé sezony jsme soupeřům nasázeli celkem 84 branek. Téměř
polovinu z nich, tedy 41 branek, nastřílel kapitán týmu Mirek Malata. Na
ostatních gólech se podíleli tito hráči: 23 Filip Vošmera, 9 Patrik Chalupa,
po dvou brankách Hana Pavlasová, Nikola Bíbr, David Vokurka a Tomáš
Vošmera, po jedné Jakub Benda, Tomáš Pokorný a Dominik Doležal. Do
střelecké listiny se sice nezapsali, ale přesto důležitými členy týmu byli
a jsou Dušan Horák, Pavel Kadlec, Libor Horáček, Marek Malata, Petr
Prudek, Lukáš Sejrek, Aleš Horák a Jiří Pospíchal.
V samotném závěru sezony jsme se zúčastnili dvou, již tradičních
turnajů, a to mezinárodního turnaje ve Velkém Meziříčí (obsadili jsme
3. a 6. místo, nejlepším střelcem turnaje se stal se 7 góly Mirek Malata)
a Mezinárodního turnaje v Senci na Slovensku (5. místo).
Za poctivou docházku, přístup k tréninku a snahu neustále se zlepšovat
chci poděkovat všem hráčům.
Trenér Zdeněk Veselý

sice prohráli 3:2, ale díky lepšímu skóre jsme od předsedy OFS obdrželi zlaté medaile a pohár pro celkového vítěze okresní soutěže.
Dne 13. června 2010 jsme hráli v Moravských Budějovicích turnaj všech
vítězů okresních přeborů z Vysočiny. Přestože jsme skončili z pěti týmů
až čtvrtí, předváděli naši hráči pohlednou kopanou a doplatili na velmi
náročný konec sezony, kdy během pěti dnů sehráli odložené kolo OP,
dvoudenní finále s Novou Vsí, mezinárodní turnaj ve Velkém Meziříčí
a finále v Moravských Budějovicích.
V samotném závěru sezony jsme se zúčastnili turnaje v Senci, kde jsme
z 10 týmů skončili šestí. Na hráčích byla opět viditelná únava z velice
nabitého závěru sezony.
Soupiska týmu: brankáři Tomáš Požár a Šimon Pavelec, hráči do pole
Lukáš Bula, Martin Burian, Dominik Čech, Patrik Chalupa, Ondřej Hladík, Miloš Koudela, Vojtěch Mezlík, Luboš Mejzlík, Pavel Partl, Patrik
Prchal, Dominik Rous, Filip Vošmera, Matěj Sysel, Ondřej Jůda, Zdeněk
Kafka, Petr Kudláček a Pavel Hekrdle.
Na vstřelení 75 branek v soutěži se podílelo celkem 10 hráčů: Patrik
Chalupa 15, Pavel Partl 15, Dominik Rous 15, Miloš Koudela 8, Dominik
Čech 8, Ondřej Jůda 6, Zdeněk Kafka 4, Lukáš Bula 2, Filip Vošmera
a Matěj Sysel po jedné brance.
Chtěli bychom poděkovat všem hráčům za předvedené výkony v zápasech i v trénincích, poděkování patří také jejich rodičům, kteří s námi
jezdili po všech zápasech, pomáhali s dopravou a neúnavně klukům
fandili. Tento fotbalový rok byl pro nás krásnou důkazem, že naši kluci
hrát fotbal umí. Doufáme, že díky své píli a fotbalovému umu se budeme
radovat i příští rok.
Trenéři Jaroslav Kořínek a Pavel Partl

Přípravka roč. 1999
Hráči narození v roce 1999 hráli v minulé sezoně krajskou soutěž starších přípravek. Mužstvo má v současné době 14 hráčů, z toho 5 nových
tváří doplnilo kádr v průběhu sezony. Někteří z nich neměli před podzimní
částí vůbec žádné zkušenosti s krajskou soutěží. V mistrovských utkáních jsme se snažili těmto hráčům dát příležitost, což se projevilo nejen
na umístění v tabulce, ale i na hře celého mužstva. U některých hráčů
došlo k výkonnostnímu růstu, jiní, především zkušenější hráči, naopak
zaostávali za svými možnostmi.
Zimní příprava probíhala v tělocvičně 2× týdně a byla doplněna několika zimními turnaji. Především od vítězství na domácím turnaji jsme
si slibovali podstatné zlepšení formy pro jarní část soutěže. Ta přinesla
několik velmi dobrých, ale i špatných výsledků, takže celkové umístění
odpovídá současné kvalitě mužstva.
Jarní část byla zpestřena zájezdem do Marseille, kde kluci poznali
trošku odlišné pojetí evropského fotbalu, mezinárodním turnajem
u nás ve Velkém Meziříčí a na závěr již tradičním turnajem ve slovenském Senci. Protože ročník 1999 přechází do kategorie mladších
žáků, doufáme, že pod novým trenérským vedením budou kluci
pokračovat ve zlepšování svých výkonů. Chtěli bychom jim popřát,
aby se jim dařilo nejen na poli sportovním, ale i v soukromém životě.
Během sezony nastoupili za tým tito hráči: Adam Jágrik, Jan Nováček,
Pavel Hekrdla, Daniel Pol, Petr Kudláček, Ondřej Jůda, Zbyněk Homola,
Zdeněk Kafka, Zdeněk Dvořák, Daniel Dvořák, Martin Chevalier, Petr
Štěpánek, Ivo Doležal, Daniel Trnka, Radim Kučera.
Trenéři Václav Chalupa a Kamil Bula

V B týmu žáků jsme pracovali s různě nadanými hráči. Hlavním cílem
bylo zvyšování jejich technických dovedností, které si mohou v této kategorii ještě osvojit. Myslím si, že se nám tato práce celkem dařila. Hlavně
na podzim, kdy byla velmi dobrá tréninková morálka a na zápasy s těžšími
soupeři byl tým doplněn zhruba o dva hráče ročníku 1998 z A týmu. Na
podzim tým vybojoval 17 bodů. V průběhu jarní části sezony k nám z různých důvodů z A týmu přišli 4 hráči. Navýšení počtu a zřejmě i začínající
puberta u několika kluků výrazně ovlivnila některé tréninky a zápasy.
S jarní částí sezony proto nejsme tolik spokojeni, bylo to mnohdy znát na
herním projevu a získali jsme o 2 body méně než na podzim.
Statistika: konečné umístění – 8. místo, 9 výher, 5 remíz, 12 proher,
skóre 36:48, bodů 32.
Soupiska B družstva mladších žáků: brankáři Filip Kuřec, Lukáš
Kobylka a Miloš Nevídal, hráči do pole Ivo Starý, Radek Hlávka, Jakub
Minařík, Jakub Mezlík, Petr Kubiš, David Chalupa, Patrik Liška, Vojtěch
Pavelec, Jan Minařík, Vít Procházka, Lukáš Chalupa, Lukáš Pololáník,
Stanislav Vlach, Dominik Vlach, Lukáš Zezula a Jan Zíval.
Trenér – Luboš Minařík

Mladší žáci A
Během krátké letní přípravy jsme museli mužstvo připravit na těžkou
sezonu v divizní soutěži, v jejím průběhu jsme byli také na soustředění
v Dolních Heřmanicích. V rámci přípravy jsme odehráli několik utkání,
prohráli jsme se Žďárem 4:3 a vysoko porazili mužstvo Polné 13:0.
Podzimní část nebyla po herní ani výsledkové stránce moc podařená,
kluci se sehrávali a také sbírali velice cenné zkušenosti.
Bilance po podzimní části soutěže: 11. místo za 3 výhry, 2 remízy a 8
proher při skóre 16:32 a zisku 11 bodů.
Zimní příprava probíhala 3× týdně, z toho 2× na hřišti s umělou trávou
a jednou v tělocvičně. V přípravě jsme byli také na soustředění, ke kterému jsme využili sportovního areálu v Bystřici nad Pernštejnem, jenž je
k tomuto účelu velice dobře vybaven. Využili jsme zde hřiště s umělým
povrchem, halu i bazén s vířivkou. Během přípravy jsme se zúčastnili
šesti halových turnajů, nejlepšího výsledku jsme dosáhli na domácím
turnaji, když jsme ve finále těsně prohráli 2:1 s Dostou Bystrc a skončili
tak na druhém místě.
Jarní část ukázala mužstvo v jiném, lepším světle. Herně se více dařilo,
šancí i branek bylo více, určitě je ale pořád co zlepšovat.
Bilance týmu po konci soutěže: 11. místo za 9 výher, 3 remízy a 14
proher při skóre 35:51 a zisku 30 bodů.
Na vstřelených brankách se podíleli: Radim Liška 9 gólů, Daniel Krčál
8, David Karmazín 7, Martin Puža 3, Tomáš Bačák a Robin Hejátko 2,
Jakub Heto, Lukáš Pololáník a Lukáš Vokurka po jedné brance.
Chci poděkovat všem hráčům za jejich bojovnost a vytrvalost. Rád
bych také poděkoval Stanislavu Stupkovi a Michalu Demlovi, za jejich
trenérské zkušenosti a čas, které věnovali této nelehké práci.
A samozřejmě patří dík rodičům a přátelům, kteří s námi sdíleli naše
výhry i prohry a povzbuzovali kluky v jejich nelehkých chvílích a vzniklé
problémy řešili spolu s trenéry.
Trenér Jan Heto

Pokračování příště.

Motokros Dolní Heřmanice

Přípravka roč. 2000
V sezoně 2009/10 hráli hráči ročníku narození 2000 soutěž jednotných
přípravek v přeboru žďárského okresu. Tým po podzimu obsadil druhou
příčku tabulky, prohrál jen s lídrem z Dolní Rožínky. V jarní části se
klukům podařilo vyhrát všechny zápasy, a díky tomu skončili na prvním
místě skupiny B soutěže OP s bilancí 13 výher, jedinou prohrou, při skóre
75:16, se ziskem 39 bodů ze 14 zápasů.
Náš tým sehrál 10. a 11. června 2010 dvě utkání o přeborníka
žďárského okresu s Novou Vsí, která vyhrála skupinu A. V prvním
zápase jsme měli výhodu domácího hřiště, čehož jsme dokázali plně
využít a vyhráli jsme jasně 5:1. Druhý zápas v Nové Vsi, kde jsme

Mladší žáci B
Sezona 2009/10 mladších žáků FC Velké Meziříčí byla zahájena v polovině července 2009, v této době byla příprava společná pro všechny
hráče. Letní příprava vyvrcholila soustředěním v Dolních Heřmanicích,
které absolvovalo 20 chlapců. Pro dvě družstva (A a B) tento počet nebyl
ideální, ale byl ovlivněn tábory a dovolenými. Po návratu chlapců z dovolených se počty výrazně zvýšily a trenéři A týmu si vybrali hráče pro
divizní soutěž. Po tomto rozdělení se B družstvo mladších žáků začalo
připravovat samostatně.
B tým žáků se během podzimní i jarní částí sezony připravoval třikrát
týdně na hřišti s umělým povrchem a hrál zde i svá mistrovská utkání.
S těmito tréninkovými podmínkami se museli naši kluci vypořádat, umělý
povrch není pro hráče v růstu a ve vývinu příliš vhodný, během sezony
nás totiž postihlo několik svalových zranění. Je to dané tím, že hlavní
a jediné travnaté hřiště je přetížené, a že na B týmy již nezbývá tréninkový
prostor. Vybudování jakéhokoliv náhradního hřiště s travnatým povrchem
je snem každého trenéra FC Velké Meziříčí.

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

Sbor dobrovolných hasičů Kundratice zve všechny příznivce požárního sportu na 16. ročník soutěže O putovní pohár svatého
Floriána – patrona hasičů. Toto sportovní klání je zařazeno
do seriálu Žďárské hasičské ligy 2010 a proběhne v neděli 18. 7.
2010 ve 12 hodin na víceúčelovém hřišti v Kundraticích u Křižanova. Soutěží se za každého počasí v kategoriích muži a ženy.
SDH Kundratice

Číslo 27

14. července 2010

strana 10

Starosta přijal medailistu Holánka

FOTBALOVÝ TURNAJ

Stříbrného medailistu z mistrovství Holánka přijal na radnici starosta
České republiky juniorů na 3000 města František Bradáč. Úspěšnému
metrů překážek v Táboře Petra atletovi poblahopřál a předal mu
drobné dárky.
Petr Holánek je
členem atletického
oddílu TJ Sokol
Velké Meziříčí od
roku 2005. Předtím jej trénovala
Zuzana Jurková
ze ZŠ Bory. Bližší
informace o závodě Petra Holánka
v Táboře jsme přinesli v minulém
čísle.
Jarda Mynář střílí jeden ze tří gólů v utkání s Ostrožskou Lhotou.
-mars-,
Foto: archiv FC VM
foto: Veronika
Poulová V sobotu 3. 7. 2010 se staří páni o výsledku utkání rozhodnuto. VýFC Velké Meziříčí zúčastnili tur- borná defenzivní práce celého týmu
naje Teiko cup 2010 v malé kopané v čele z bezchybným gólmanem
recept na výborně fungující obranu
v Hluku u Kunovic. Vedoucí týmu Radkem Janákem už změnu skóre
a rychlý přechod do útočné fáze. Od
Martin David povolal následující nepřipustila. V dalším utkání nás
tohoto momentu jsme byli rázem
Přebor České obce sokolské
sestavu: v brance Radek Janák, čekali naši kamarádi z Ostrožské
Poslední červnový víkend se druž- jiným družstvem než na počátku
v obraně Zdeněk Chmelíček, Lubo- Lhoty. Ti přijeli na turnaj sice jen
stvo starších žáků zúčastnilo Přebo- turnaje a snad až na pár drobných
mír Liška, Michal Troščák a Franti- ze 4 km vzdáleného domova, ale
rů ČOS, jehož pořadatelem byl pro chyb nebylo hráčům co vytknout.
šek Vidlák a v útoku Martin David, ve značně prořídlé sestavě. A tak
letošní rok vybrán oddíl házené TJ Kompaktní výkon našich barev pak
František Komínek, Jaroslav Mynář po bezbrankovém poločase jsme
v dalším duelu „odnesla“ Chrudim.
Sokol Kostelec na Hané.
a Milan Večeřa. Na cestu jsme si ve druhé půli protrhli střeleckou
Poslední
turnajové
vystoupení
Pro většinu našich hráčů to bylo
zapůjčili auto od Vaška Krejčího smůlu a třemi góly Jardy Mynáře
poslední vystoupení ve věkové utkání s hráči Prostějova se podaz Mostišť a v sobotu po 11. hodině a góly Martina Davida a Michala
kategorii žáků, neboť od nadcháze- řilo bojovným výkonem dovést do
vyrazili na cestu. Přivítal nás útul- Troščáka jsme zaslouženě zvítězili
jící sezony budou svádět sportovní vítězného konce, což v celkovém
ný fotbalový areál s trávou nevalné 5:0. V posledním utkání na nás
souboje v nově vzniklé soutěži součtu znamenalo zisk stříbrných
kvality. Od rána již probíhal turnaj čekal tým Old Boys Real Košice.
– moravské druhé lize mladšího medailí. Oba cenné kovy tak patří
mužů, kde bylo zapojeno více jak Ten v celém turnaji ztratil pouze
házenkářům kraje Vysočina.
dorostu.
40 týmů. Do turnaje starých pánů tři body s týmem Nivnic, a tak pro
Sportovním cílem našeho družstva Výsledky: Velké Meziříčí – Kosse přihlásilo 7 týmů, ale zástupci celkové vítězství v turnaji jsme
na této vrcholné akci bylo umístění telec na Hané 6:2, – Nové Veselí
ze Staré Boleslavi nedorazili. Tak v tomto utkání nesměli prohrát.
do 3. místa. Po nepříliš přesvědči- 9:18, – Ostrava 13:10, – Chrudim
nás čekalo 5 utkání na 2 × 8 minut. Utkání bylo z obou stran velmi
vém herním projevu týmu v úvod- 16:4, – Prostějov 13:10.
V prvním zápase jsme nastoupili opatrné, a tak se jen zřídka ocitli
Pořadí:
ních dvou duelech – „kostrbaté“
proti krajanům z týmu Sešlost střelci v dobré pozici. Naši velkou
73:38
10
vítězství nad domácími hráči a ze- 1. Nové Veselí
Okříšky. Soupeři byli fotbalovější příležitost, kdy se tváří v tvář
57:44
8
jména jednoznačná prohra s Novým 2. Velké Meziříčí
a jen díky výbornému výkonu košickému gólmanovi ocitl Franta
68:58
6
Veselím – se zdála stanovená meta 3. Ostrava
Radka Janáka, potřebnému fotba- Komínek, jsme neproměnili, ale
4. Prostějov
53:62
4
vzdálená na míle od reality.
lovému štěstí (soupeř nastřelil 3 ani soupeřům se nevedlo překonat
44:63
2
Dle papírových předpokladů se 5. Chrudim
tyče) a střelecké pohotovosti Franty naši soustředěnou obranu. Když
0
jevilo, že o titul Přeborníka ČOS se 6. Kostelec na Hané 25:55
Komínka jsme zvítězili 2:1. Ve ani závěrečný nápor týmu Košic
utkají družstva „ostřílená“ letošními Hráli: Brabec Josef – Svoboda
druhém zápase nás čekal obhájce branku nepřinesl, mohl se tým FC
finálovými boji v celostátní žákov- Jan (19), Horák Petr (15), Juránek
turnaje tým Tsunami Příbor. Po Velké Meziříčí radovat z celkového
ské lize – hráči Ostravy a Nového Jakub (12), Pavliš David (6), Pospíšil
zodpovědném výkonu celého týmu vítězství. Odměnou byl vítězný
Veselí. Oba tyto celky také předvá- Jan (5), Fiala Martin, Janíček Mara brankách Jardy Mynáře, Zdeňka pohár, finanční odměna a něco na
děly moderní přímočarou házenou. tin, Blaha Tomáš. Z důvodu zranění
Chmelíčka a Frant y Komín ka zahnání žízně. Třešničkou na dortu
Úvod v pořadí třetího zápasu s Os- absentovali: Veselý Jan, Lečbych
jsme zaslouženě zvítězili 3:0. Třetí byl pohár pro Radka Janáka, který
travskými vyšel z naší strany Jan a Blaha Martin. Trenér Martin
zápas nám za soupeře přiřknul tým byl vyhlášen nejlepším gólmanem
Text a foto: -závnadmíru úspěšně a „zaskočený“ Janíček.
Jágemajstři Nivnice. Ten do tohoto turnaje, když v 5 zápasech obdržel
www.hazenavm.cz
soupeř pak těžko hledal účinný
utkání vstoupil jako favorit, v prv- jen jediný gól. Poděkování patří
ních dvou přesvědčivě zvítězil. Martinu Davidovi, který vše dobře
Zápas byl od prvních minut velmi zorganizoval, všem hráčům za
vyrovnaný, a tak první branka dobrou reprezentaci oddílu a Jarz kopačky Františka Komínka nám dovi Mynářovi, který za volantem
přinesla potřebné uklidnění. Když záviděl svým spoluhráčům bujaré
ve druhém poločase po samostatné oslavy, k nimž se připojil až po
-mynakci zvýšil Jarda Mynář na 2:0, bylo návratu domů.

HÁZENÁ

Hodnocení sezony 2009/2010
házená TJ Sokol Velké Meziříčí
Muži A tým
Do sezony nastupoval mladý tým
po tradičně tvrdé letní přípravě
o rok zkušenější. Cílem před sezonou bylo hrát o špici tabulky II.
ligy a odčinit až 7. místo z loňské
sezony.
Cíl se v podzimní části dařil.
V prvním kole naši hráči rozdrtili
vysoko 36:22 Ivančice, s kterými v minulých zápasech spíše
prohrávali. V dalších zápasech
pokračovali v dobrých výkonech
a vyhoupli se na špici soutěže. Po
klopýtnutí v Maloměřicích, trochu
očekávané prohře v Hustopečích
a šťastné výhře v Kuřimi, nakonec áčko obsadilo po podzimní
části zaslouženě 2. příčku, bod za
Hustopečemi. Dobrému výsledku
oproti minulé sezoně pomohlo, že
hráči vyztužili obranu a více se
stabilizoval hráčský kádr. Až do
zranění táhl tým brankově i herně
Tomáš Chlubna, střeleckou pohodu
měl i Víťa Večeřa.
Na podzim a v zimě se hráči v dobrém světle ukázali i v českém
poháru, kdy přes Bohunice a prvoligový Kostelec došli 3. kola, kde je
v pěkném domácím zápase vyřadila
až extraligová Třeboň.
Zimní přestávku vyplnil tým turnajem v Polance. Fyzická a herní
příprava jinak probíhala 4× týdně
v hale za Světlou.
Jarní část se bohužel áčku nepodařila tak, jak si hráči i trenér představovali. V prvních třech zápasech
získali po prohrách v Ivančicích
a Zlíně pouhé dva body. Když tým
o branku prohrál doma i s Maloměřicemi, musel již o druhou příčku
v soutěži tvrdě bojovat. Nakonec
naši hráči posbírali na jaře 6 proher,
kdy poslední dva zápasy prohráli
snad i ztrátou koncentrace s týmy
z chvost u soutěže Juliánovem
a doma s Kuřimí. Horší forma
a několik zraněných hráčů na jaře
tak znamenaly nakonec až čtvrtou
příčku v tabulce, což je vzhledem
ke skvěle odehranému podzimu
a individuálním kvalitám našich
hráčů spíše zklamání.
Po celou sezonu se tým snažil
praktikovat obranu 5+1, která ve
většině zápasů vycházela. V brance
se začínají oporou stávali brankáři

Kotík a Poul. V útoku byla hra
Velkého Meziříčí založena především na střelbě dobře fyzicky
disponovaných spojek. Hra křídel
byla bohužel spíše pasivní, což je
třeba v příští sezoně zlepšit.
Muži B tým
B tým si v loňském roce vybojoval po přesvědčivém vítězství
v divizi účast v jihomoravské lize,
která byla oproti divizi mnohem
kvalitnější. Před sezonou došlo
bohužel k nešťastnému sloučení
obou soutěží do jedné dvouskupinové, které znamenalo nesmírně
dlouhou soutěž s výkonnostně
naprosto odlišnými týmy. V naší
rezervně nastupují s hráči A týmu,
kteří nedostávají tolik příležitostí,
dříve aktivní hráči a mladší hráči po
opuštění dorostenecké kategorie.
Na podzim si béčko ve své skupině
v posledním zápase vybojovalo
účast v jarní výkonnostně lepší
skupině, která bojovala o postup do
druhé ligy. V jarní části se naši hráči sice dokázali herně držet všech
soupeřů. Po několika smolných
zápasech, v kterých se nastupovalo
i ve značně okleštěné sestavě, ale
nakonec obsadili v jarní skupině
play-out poslední osmé místo, což
znamená pomyslný „střed tabulky“
celé soutěže. Cílem existence B
týmu je být zálohou áčku, kde by
mohli v mužské kategorii začínat
i mladší hráči. S předvedenými
výkony i umístěním tedy může být
po sezoně spokojenost.
-navII. liga muži – sk. Jižní Morava
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hustopeče
Maloměřice A
Zlín A
V. Meziříčí A
Ivančice
Prostějov
Bohunice A
Telnice
Juliánov A
SK Kuřim A
H. Brod
Tišnov

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
21
15
14
13
11
10
9
9
8
8
5
4

R P
0 1
0 7
0 8
1 8
1 10
1 11
3 10
2 11
1 13
0 14
0 17
1 17

skóre
669:507
623:576
609:568
618:563
606:596
588:598
567:576
638:647
576:623
596:650
534:651
632:701

B
42
30
28
27
23
21
21
20
17
16
10
9

JM liga muži – jarní sk. play out
1
2
3
4
5
6
7
8

Sokolnice
HK Ivančice B
Třešť
Brno IV
D. Cerekev
Újezd u Brna
Nové Bránice
V. Meziříčí B

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
14
10
7
6
6
5
4
2

R P
0 0
0 4
1 6
1 7
1 7
0 9
0 10
1 11

skóre B
432:325 28
398:389 20
401:396 15
365:366 13
370:360 13
351:369 10
327:378 8
366:427 5

STOLNÍ TENIS

OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Závěr školního roku byl zasvěcen
tradičnímu sportovnímu setkáním v rámci Olympiády žák ů
II. stupně základních škol Velkého
Meziříčí, podporovaného finančně
z prostředků města. Pořadatelem
letošního ročníku, v němž měřila
svoje sportovní dovednosti šestnáctičlenná smíšená družstva, byla
žlutá Základní škola Oslavická.
Během slavnostního zahájení se
mohli soutěžící a diváci pobavit
tanečním v ystoupením „Bobů
a Bobíků“, na řadu přišel i slib
závodníků a oficiálního zahájení se
následně ujal místostarosta města
Josef Komínek. Družstva soutěžících se pak rozešla do jednotlivých
sektorů, kde probíhaly souboje
v pěti soutěžních disciplínách. Na
ploše víceúčelového hřiště byla

k vidění utkání v házené, kopané
a streetbalu. Prostory tělocvičen
byly zasvěceny floorballu, pro žactvo 6.–7. ročníků přehazované a pro
žactvo 8.–9. ročníků volejbalu.
Nejlépe si mezi 6. ročníky vedli zástupci oranžových ZŠ Sokolovská,
7. ročníky svými výkony opanovali
soutěžící z řad modrých ZŠ Školní,
8. ročníky měly jasného vítěze vítěze v podobě družstva ZŠ Sokolovská, nejstarší kategorii 9. ročníků
výrazným rozdílem vyhráli žlutí
ze ZŠ Oslavická.
Pohár za celkové prvenství, které
vyplynulo z nejnižšího součtu pořadí, získali žáci a žákyně pořádající
Základní školy Oslavická (54),
druhou příčku obsadili závodníci
ZŠ Školní (55) a třetí skončili zástupci ZŠ Sokolovská (59). -záv-

Dne 19. 6. 2010 proběhlo setkání
současných i bývalých členů oddílu stolního tenisu, při příležitosti
50 let nepřetržité činnosti v našem
městě. Tato akce se uskutečnila
na zahrádce U Kozů. Na oslavě

spojené s opékáním selete si mohli
účastníci zavzpomínat na své začátky a také zahrát svůj oblíbený sport.
Díky dobrému počasí a skvělé
atmosféře, byli všichni maximálně
spokojeni.
Text a foto: -pk-

Horní řada zleva: Michael Bezděk (trenér), Vojtěch Homola, Petr Kříbala,
Jakub Bezděk, Vítězslav Večeřa, Petr Kaštan, Vlastimil Vaverka (trenér).
Prostřední řada zleva: Roman Matušík, Tomáš Chlubna, Martin Kříbala,
Tomáš Stávek, Radim Fischer, Pavol Živčic, Daniel Raus, Jiří Kaštan.
Spodní řada zleva: Ladislav Šidlo, Miloš Necid, David Stoklasa, Ondřej
Poul, Libor Kotík, Petr Kubát, Pavel Kříbala, Ladislav Konečný

TRUCKSHOW
Spanilá jízda v sobotu 17. 7. 2010
odjezd ze Šeborova v 11.30 hodin
Trasa: Šeborov-Uhřínov-Velké Meziříčí-Ořechov-KřižanovVelké Meziříčí-Uhřínov-Šeborov
Občerstvení po celý víkend zajištěno, v pátek večer pálení táboráku, v sobotu večer živá hudba se skupinou Start 02 (vstup zdarma), ukázky letů ultralehkých letadel, vyprošťovací techniky atd.
Bližší informace: Chalupa Roman 739 062 922, Dvořák
Daniel 604 897 679, Uchytil Pavel 777 972 919.
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