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Další setkání se starostou 
bude po prázdninách

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které 
se uskuteční v úterý 18. června 2013 v 15 hodin v koncertním 
sále Jupiter clubu, s.r.o. Velké Meziříčí, je zveřejněna v tomto 
čísle. Tam najdete také podrobný program, o čem budou zá-
stupci našeho města, které jsme si ve volbách zvolili, jednat. 

Více čtěte na straně 4

Proběhla poslední veřejná diskuze občanů s velkomeziříčským 
starostou Radovanem Necidem před letními prázdninami. 
Další bude až v první čtvrtek měsíce září – tedy 5. 9. 2013, opět na 
malé scéně Jupiter clubu od 16 hodin. 
Podrobnosti ze setkání 6. června 2013 přineseme příště.

-mars-

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

Na svůj rodný fotbalový stadion se alespoň na chvíli 
vrátil odchovanec FC Velké Meziříčí, nyní hráč Wer-
deru Brémy, bundesligový obránce Theodor Gebre 
Selassie. Akce se konala po dohodě kamarádů Theo-
dora a Petra Invalda za podpory fotbalových klubů 
FC Velké Meziříčí, FC Vysočina Jihlava a dalších 
partnerů a sponzorů minulou sobotu odpoledne.

Program zahájilo utkání mladších žáků FC Velké Me-
ziříčí a FŠ Třebíč. Poté měli fanoušci prostor pro auto-
gramiádu s  nadaným fotbalistou Theem. Krom toho 
mohli získat podpisy dalších fotbalových hráčů. Na akci 
dorazili i pozvaní hosté, například Lumír Fikes, šéftre-
nér mládeže v období, kdy tito hráči nastupovali v muž-
stvech FC Vysočina Jihlava, Aleš Křeček, trenér starší-
ho dorostu FC Vysočina Jihlava v  sezoně 2004/2005, 
současný asistent trenéra FC Zbrojovka Brno a další.  
Nechyběl pochopitelně ani předseda FC Velké Meziříčí 
Petr Ostrý, který spolu s hlavním organizátorem akce 
Petrem Invaldem obdarovali Theodora dresem s jeho 
jménem. Nechyběli ani rodiče Theodora a jeho přítel-
kyně Lea. Dámy zástupci klubu obdarovali květinami, 
ostatní drobnými dárky. Dostavili se i  někteří bývalí 
trenéři FC Velké Meziříčí, kteří mají významný podíl 
na výchově výše jmenovaných hráčů, jako Josef Voda, 
Stanislav Svoboda, František Vidlák, František Chytka, 
Petr Horký, Stanislav Stupka a Radek Janák. 
Závěr programu patřil exhibičnímu utkání, ve kterém se 
vedle hráče Werderu Brémy Theodora Gebre Selassieho 
představili i hráči Gambrinus ligy a 2. ligy. 
I v našlapaném odpoledni si Theo našel čas a poskytl na-
šemu týdeníku rozhovor, který vzhledem k uzávěrce při-
neseme v příštím čísle.                      Připravila: Iva Horká

12. června 2013 Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 23 | založeno RoKu 1919

Lidé si nenechali ujít slavnostní uvítání nového vlaku, který propaguje jejich 
město. Foto: Martina Strnadová

O vlak města byl zájem
Hned dva festivaly po sobě pro-
běhnou ve  Velkém Meziříčí 
v  tomto měsíci. První z  nich je 
v  našem městě novinkou a  jde 
o  dvoudenní Leaderfest, který 
se bude konat ve dnech 20. a 21. 
června 2013. Na  něj naváže již 
tradiční Evropský festival filozo-
fie, jenž začne v neděli 23. června 
a  skončí za  týden v  sobotu 29. 

června 2013. „Bude toho poměr-
ně hodně. Domnívám se, že jde 
o zajímavé věci, do Velkého Me-
ziříčí přijede spousta osobností 
a  bude tady živo. Sice to možná 
přinese i  některá omezení na-
příklad provozu na  náměstí, ale 
když se něco dělá, bez toho to 
nejde,“ předeslal Milan Dufek, 
ředitel MAS Most Vysočiny a Ev-

ropského festivalu filozofie. „My-
slím si, že jsou to velké úkoly a že 
to lidi ocení,“ podotkl k  tomu 
starosta města Radovan Necid. 
Sám vyzdvihl nejen letošní no-
vinku Leaderfest, ale hlavně po-
kračování tradičních akcí, jako je 
festival filozofie či mezinárodní 
hudební festival.

Fotbalista Theodor Gebre Selassie hrál doma

Čekají nás dvě velké akce – Leaderfest 
a po něm Evropský festival filozofie

Necid: Společný nákup energií pro 
domácnosti považuji za užitečnou věc
Město uvažuje o společném 
nákupu elektřiny a plynu pro 
domácnosti i podniky ve Velkém 
Meziříčí. Účelem je dosáhnout 
nižších cen. Rada města projed-
nala dokument, který shrnuje 
dosavadní zkušenosti s tímto 
postupem z jiných měst. 

„Podle mého názoru je takový po-
stup pro obyvatele města výhodný. 
V některých městech dosáhli i pat-
náctiprocentních úspor, ovšem má 
to svoje úskalí,“ říká starosta Rado-
van Necid s tím, že on sám by radě 
i  zastupitelstvu společný nákup 
doporučil. Nákup energií v  aukci 
spočívá v  tom, že se sdruží zájem 

domácností a podniků a vypíše se 
elektronická aukce pro dodavatele 
energií. Ti v aukci soutěží se svými 
cenami a zakázku pak získá doda-
vatel s nejnižší cenou.
Celý proces má ale háčky. Musí se 
do něj přihlásit co nejvíce domác-
ností a  podniků – čím větší bude 
objem odebíraných energií, tím 
lepší ceny lze dosáhnout. Není také 
pravidlem, že úplně všechny do-
mácnosti, které se do aukce přihlá-
sí, skutečně dosáhnou maximální 
slevy. Každý odběratel může mít 
totiž smlouvu s  jiným dodavate-
lem a také jinou, někdy i nižší cenu.  
Podle standardního postupu ale 
není pro odběratele žádná povin-

nost nové smlouvy uzavírat, z celé 
akce lze kdykoliv bez jakéhokoliv 
poplatku odejít. Navíc je možné 
zvolit si v  případě, že domácnost 
či podnik dosáhne např. u  plynu 
slevy a  u  elektřiny nikoliv, novou 
smlouvu jen pro výhodnější komo-
ditu. „Mám z toho dojem, že účast 
v  aukci není pro nikoho žádným 
rizikem. Může jen získat, nikoliv 
ztratit. Proto se mi tento záměr 
zamlouvá. Někteří radní jsou ale 
skeptičtí v tom, zda bude o společ-
ný nákup zájem. To zjistíme pouze 
tím, že se našich sousedů jedno-
duše zeptáme,“ prohlásil starosta. 
Rada a poté i MZ se budou celou 
věcí ještě zabývat.

Červenobílý vlak v barvách 
Velkého Meziříčí dorazil v so-
botu 8. června tři minuty před 
patnáctou hodinou na zdejší 
nádraží. Přijel se představit 
lidem – ne zcela poprvé, zato 
však slavnostně. 

Velkomeziříčští jej za zvuku fanfár 
v podání Tanečního orchestru zá-
kladní umělecké školy uvítali, ne-

boť motorový vůz Českých drah je 
i tak trochu jejich. Propaguje měs-
to a  zve turisty a obyvatele Kraje 
Vysočina k jeho návštěvě.
Vlak Velkého Meziříčí s  názna-
kem sedmi orlích per ze  znaku 
města, údolí se zámkem a  kos-
telem překlenutého mostem či 
siluet lyžaře a  cyklisty zvoucích 
ke  sportovnímu vyžití, a  také 
s adresou a pozváním k návštěvě 

vyjel na  prezentační jízdu Vyso-
činou již ráno v 9.15 z Havlíčkova 
Brodu. Nastoupit mohl kdokoliv. 
Po zastávkách v Chotěboři a Bys-
třici nad Pernštejnem tak přijel 
do našeho města plný cestujících, 
kteří měli za  sebou nejen zážitek 
z jízdy krásnou krajinou Vysočiny, 
ale i ze zábavy, o kterou se starali 
jejich spolucestující hudebníci, 
animátoři a další. Pokr. strana 4
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ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
PRODEJ VOLNĚ LOŽENÉ MULČOVACÍ 
KŮRY. Akce túje Smaragd 105 Kč.
Bylinky, skalničky, zakrslé jehličnany. 
Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17; pá 8–12, 13–18     

Theodor Gebre Selassie rozdával autogramy. 
(Více foto na našem webu.) Foto: Iva Horká 

Rodiče získají více informací 
o trhu práce ve městě
Kvalifikovaný řemeslník 
či dělník najde ve Velkém 
Meziříčí snadno zaměstnání. 
Rodiče mají o trhu práce 
ve městě nedostatek infor-
mací a je třeba to zlepšit. 

Velkomeziříčské firmy na-
bízejí školám exkurze pro 
pedagogy i žáky a informace 
o  možnostech zaměstnání. 
To jsou některé závěry vel-
kého kulatého stolu škol, za-
městnavatelů a  vedení měs-
ta, který uspořádala radnice. 
„Záměr uspořádat kulatý 
stůl v  tomto formátu vznik-
nul na základě pravidelných 
setkání starosty s  podnika-

teli. Tam se jako věčné téma 
objevoval nedostatek kvalit-
ních řemeslníků. Proto jsme 
se dohodli na  těsnější spo-
lupráci se školami. Naším 
cílem je tedy zprostředkovat 
co nejvíce informací mezi 
firmami, školami a  rodiči. 
Je nezbytné, aby co nejvíce 
žáků středních škol studo-
valo přímo ve  městě a  také 
zde později našli pracovní 
uplatnění,“ vysvětlil sta-
rosta Necid. Na  debatě se 
sešli zástupci sedmi nejvý-
znamnějších firem z  oblasti 
stavebnictví a  strojírenství 
(kabelářství, výtahářství, li-
sování a autovýroba) s ředi-

teli tří ZŠ a dvou SŠ ve městě. 
Shodli se na tom, že pracov-
ní trh ve městě není naplně-
ný, chybí zde kvalifikovaní 
dělníci i  řemeslníci. Firmy 
samy nabízejí školení a  do-
plňování kvalifikace v praxi, 
školám pak zajistí exkurze 
pro učitele, výchovné porad-
ce i  žáky s  rodiči. „Jde o  to, 
aby možnosti uplatnění v pra-
covním procesu všichni viděli 
na vlastní oči a měli co nejvíce 
informací,“ řekl starosta. Tyto 
kulaté stoly budou pokračo-
vat 2x ročně s tím, že výměna 
informací a  požadavků bude 
probíhat nepřetržitě. 
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Pěvecké sbory 
pod vedením 
O. Ubrové a A. 
Svobodové slaví 
15 let. Koncert 
k výročí se koná 
12. 6. v 17.00 
v Jupiter clubu 
Velké Meziříčí.
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Řada ulic se bude letos opravovat, v našem městě 
přibydou také nová parkovací místa
Obyvatelé Velkého Meziříčí se ještě letos dočkají řady opravených 
ulic, nových chodníků a autobusových zastávek. Rada města 
schválila seznam oprav, který vypracovala takzvaná chodníková 
komise. Zároveň doporučila zastupitelstvu schválit financování 
těchto akcí. 

Opravou by ještě letos měly projít ulice Třebíčská, Družstevní, Pod-
hradí a  propojovací komunikace Karlov-Františkov. Dále město 
plánuje změnit sklon silnice za protihlukovou stěnou u dálnice smě-
rem na Fajtův kopec, protože zde stékající voda po deštích vyplavuje 
zahrady. Na ulici Čechova město vybuduje parkoviště a u rybníčku 
Jordánek novou autobusovou zastávku. Na Novosadech naproti Do-

musu projde opravou autobusová zastávka a na ulici Zdeňky Vorlové 
přibude několik metrů nového chodníku. 
„Hodnota těchto akcí je odhadnuta na zhruba čtyři miliony korun,“ 
řekl starosta Radovan Necid. Už v  březnu zastupitelstvo schválilo 
na tyto opravy a investice částku 2,5 milionu korun, rada města na-
vrhuje zastupitelům dalších 1,5 milionu přidat. „Ušetřili jsme totiž 
na opravě kanalizace na ulici Skřivanova, výběrové řízení tam sníži-
lo plánovanou cenu a náš příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací se 
snížil o 1,8 milionu. Zastupitelům tedy navrhujeme, aby se převážná 
část této úspory dala právě na  zmiňované opravy,“ vysvětlil staros-
ta a  dodal: „Navíc jsme ve  stejné lokalitě ušetřili dalších 1,3 milio-
nů ve druhém výběrovém řízení na povrchy a chodníky. Tuto částku 

chceme opět dát do dopravních staveb, priority opět radě doporučí 
chodníková komise.“
Plán oprav silnic a chodníků ve Velkém Meziříčí tradičně připravuje 
takzvaná chodníková komise. V ni zasedají nejen členové zastupitel-
stva s dlouholetou zkušeností z vedení města, ale také zástupci odbo-
ru dopravy, investiční technici a ředitel místních technických služeb. 
Komise má za úkol určit, která z oprav či nových staveb má v  tom 
kterém roce přednost a která ještě může nějaký čas vydržet. „Jde o to, 
že nikdy nemůžeme udělat všechno, co bychom chtěli, na  to je náš 
rozpočet jaksi krátký. Komise tak hlídá, aby se nějaká oprava a údržba 
nezanedbala, a tím pak náklady na větší rekonstrukce zbytečně nena-
růstaly,“ uzavřel Radovan Necid.
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První festival je věnován 
venkovu
Leaderfest 2013 je akce organizovaná ministerstvem zemědělství 
a Národní sítí místních akčních skupin ČR. Letos proběhne její již 
čtvrtý ročník. 
„My jsme o tom, aby pořadatelství přišlo do Velkého Meziříčí, jednali 
už v roce 2011,“ uvedl Milan Dufek s tím, že pro letošní rok bylo dal-
ším zájemcem o  pořádání festivalu ještě město Náchod. „První dva 
ročníky Leaderfestu proběhly v  České republice, loni na  Slovensku 
v Levoči a letos se vrací zase k nám. Příští rok bude možná v Polsku,“ 
dodal Dufek.
Leaderfest je příležitostí k setkání zástupců místních akčních skupin 
a dalších představitelů venkova, pracujících metodou Leader, k výmě-
ně jejich zkušeností i  představení praktických příkladů zaměřených 
na  problematiku vzdělanosti ve  venkovském prostoru. „Sjet by se 
mělo na dvě stě účastníků z celé ČR, ze Slovenska, Polska, přihlášky 
jsme obdrželi i od zástupců Chorvatska a Litvy,“ vyjmenoval Dufek.
Na náměstí vyroste velkoplošný stan, kde budou místní akční skupiny 
prezentovat svou činnost za období 2007–2013. Veřejnost by mohla 
uvítat jarmark s přehlídkou tradičních řemesel a výrobků. 
„Spolupracujeme na  něm se zemědělskou ekologickou regionální 
agenturou – Zera,“ doplnil Dufek s tím, že prezentovat by se měly i ty 
výrobky, které získaly značku Vysočina – regionální produkt. Na pó-
diu na náměstí vystoupí amatérští hudebníci a taneční skupiny z celé 
Vysočiny. Pod střechou Jupiter clubu budou probíhat workshopy – jež 
se budou vesměs týkat role místních akčních skupin v různých oblas-
tech, či operačních programech – v mimoškolním vzdělávání ve ven-
kovském prostoru nebo ve vědě, výzkumu a vzdělávání, v zemědělství 
a  další. Nebudou ovšem chybět ani přednášky s  možností diskuze, 
opět zaměřené na  problematiku venkova. Profesor Stanislav Komá-
rek například pohovoří na téma Vzdělanost a venkov. Další přednáška 

bude z Nadace Karla Janečka na téma Pozitivní evoluce venkova – vy-
stoupí Ctirad Hemelík, který se aktivně věnuje projektu Proregiony, 
s.r.o., zaměřenému na  aktivní podnikatele v  regionech a  jejich další 
profesní i osobní rozvoj. 
Zájemci ale budou moci vyrazit i na tři tematické výlety – ve čtvrtek 
20. 6. do Borů, kde se seznámí s prací tamní komunitní školy. V pátek 
21. 6. pak na Farmu rodiny Němcovy do Netína či do Třebíče navštívit 
židovské památky.

Druhý z festivalů bude 
setkáním filozofů
První akcí sedmého ročníku Evropského festivalu filozofie – letos 
věnovaného tématu Komunikace a ne/vzdělanost – bude v neděli 
23. června přednáška Jindřicha Halamy, děkana Evangelické teo-
logické fakulty Univerzity Karlovy, s  názvem Moc a  bezmoc slov 
– Teologie a etika řeči. 
„Začínáme ve  spolupráci se zdejším evangelickým farářem  Pavlem 
Janošíkem přednáškou v Husově domě,“ potvrdil ředitel EFF Milan 
Dufek. Slavnostní zahájení festivalu ovšem proběhne až o den poz-
ději, a to v pondělí 24. června v 17 hodin v kinosále Jupiter clubu 
za účasti pozvaných hostů – zástupců města i kraje, partnerů fes-
tivalu. 
„Děkan FF MU Josef Krob otevře celou akci a komentovaně představí 
její profil. Na zahájení festivalu jsme se pokoušeli zajistit účast ředitel-
ky společnosti Google ČR Táni le Moigne. Což se nakonec nezdařilo,“ 
sdělil ředitel festivalu Dufek. Následovat bude diskuzní panel na téma 
Celoživotní učení pod vedením velkomeziříčského rodáka a proděka-
na Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Milana Pola. 
„Přednášky a následné diskuze budou zaměřeny na pojmenování di-
lemat, která se objevují v konceptu celoživotního učení. Jde o dilema 
všeobecného a  profesního vzdělávání, dilema masového a  elitního 
vzdělávání a dilema vnitřního zájmu a povinnosti se učit,“ doplnil M. 
Dufek. Další den, v úterý 25. června pohovoří o komunikaci emeritní 

profesor MU Vladimír Smékal, jeden z předních českých psychologů. 
Středa 26. června bude věnována Moderním technologickým pro-
středkům. S nimi svoji přednášku spojí třeba Petr Škyřík. Moderování 
čtvrtečního tématu Média se ujme Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí, pub-
licista, novinář a spisovatel, odborný konzultant EDUin. 
„Avizovaný profesor Univerzity Karlovy Jan Jirák, jenž je klíčovou 
osobností oboru mediálních studií, se z pracovních důvodů omluvil,“ 
podotkl Dufek. 
Regionální problematika krom jiného bude na pořadu dne v pátek 28. 
června – k otázkám regionálního školství na Vysočině řekne své radní 
kraje Jana Fialová. Pár slov přidá i Tomáš Sedláček. Jeho téma – Otče, 
odpusť nám, neboť nevíme, co činíme – ekonomie a společnost (ne)
vědomí – bude zcela jistě divácky zajímavé,“ připomněl Milan Dufek. 
To ale samozřejmě nejsou všechna jména osobností, které do Velkého 
Meziříčí přijedou přednášet. Stejně tak na programu festivalu filozofie 
nebude jen filozofování a diskuze. 
Stejně jako v předchozích ročnících zbyde dost prostoru i pro kulturu, 
zábavu. Každý den přednášek tak bude doplněn kulturním vystoupe-
ním. Představí se zdejší amatéři i známí umělci. Z místních to budou 
divadelníci či hudebníci – soubory Ikaros, Studna, 6 tet, Žalozpěv, 
Harmonie, z profesionálů pak Divadlo jednoho herce Miroslava Gab-
riela Částka, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi s Javory nebo básník, 
překladatel, scénárista či kulturní publicista Ivo Šmoldas. Děti se mo-
hou těšit na divadelní pohádku Obušku z pytle ven. Přednášky i kul-
turní akce jsou soustředěny vesměs do prostor Jupiter clubu a vnitřní-
ho nádvoří zámku.
Závěr festivalu je propojen se slavnostním závěrečným koncertem 
Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae a díky tomu 
nebe nad Velkým Meziříčím prozáří v sobotu 29. června ve večerních 
hodinách ohňostroj.

Čekají nás dvě velké akce – Leaderfest a po něm 
Evropský festival filozofie

-ran-

Martina Strnadová

Podrobné programy obou festivalů najdete 
v dnešním čísle našeho týdeníku, mediálního 
partnera obou akcí, na straně 6. 
V příštím čísle pak znovu program EFF.

Vydařenou olympiádu si děti užily
Zapálením olympijského 
ohně byla zahájena olympiáda 
mateřských škol z Velkého Me-
ziříčí minulý čtvrtek na fotba-
lovém hřišti u kablovky.

Za  přítomnosti zástupců města, 
fotbalového klubu, ale i  vede-
ní MŠ Velké Meziříčí, a  hojné 
účasti rodičů, děti z  mateřských 
škol předvedly, jak jim to jde 
ve  sportu. Zatímco týden před 
tím ukázaly, jak umějí malovat, 
tentokrát si změřily síly na  poli 
sportovním. Dokonce si mohly 
zkusit trénink pod vedením zku-
šeného zdejšího fotbalisty Roma-
na Invalda.
Zmíněná sportovní akce byla 
vyvrcholením projektu Každý 
strůjcem svého zdraví, který 
se zaměřuje na  podporu zdra-
ví a  správného životního stylu 
u dětí předškolního věku. 
Právě u  nich je nutné začít co 
nejdřív, aby si vytvořily návyky 
a pečovaly o sebe od malička.

Iva Horká
Na olympiádě byly zastoupeny zejména 
míčové hry. Foto: Iva Horká 

Kaufland možná 
otevřou na jaře 2014
Kaufland v areálu bývalé kab-
lovky ve Velkém Meziříčí by 
mohl otevřít již na  jaře 2014 
o Velikonocích. 
Zmínil to starosta Radovan 
Necid na  svém setkání s ob-
čany města minulý čtvrtek 

odpoledne. Výstavbě prodej-
ny ovšem mají předcházet 
bourací práce v  areálu a  ná-
sledná výstavba okružní kři-
žovatky u  Tržiště kvůli vjez-
du do areálu kablovky možná 
letos na podzim. -mars-

Až do 18. 6. lze zasílat 
připomínky k dopravě
Termín, do kdy mohou lidé 
reagovat na Bílou knihu 
dopravy, je 18. června 2013. 
S připomínkami občanů 
ke knize, která je souhr-
nem klíčových dopravních 
problémů města a návrhů 
jejich řešení, se posléze 
seznámí zastupitelé města.

Bílá kniha dopravy je 
ke  stažení v  pdf na  adrese 
http://www.mestovm.cz/
cs/mestsky-urad/odbory/

odbor-dopravy-a-silnicni-
ho-hospodarstvi/7456-bila-
-kniha-dopravy.
Všech 18 bodů Bílé knihy do-
pravy otiskl i  týdeník Velko-
meziříčsko – 1. díl 15. května 
v  čísle 19 a  2. díl 22. května 
v čísle 20.
Své připomínky můžete za-
sílat e-mailem na mestovm@
mestovm.cz nebo poštou 
na  Městský úřad, Radnická 
29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

Martina Strnadová
Nechyběl ani olympijský oheň, který zápalil 
předseda klubu Petr Ostrý. Foto: Iva Horká 
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Legislativní změny na odboru životního prostředí  

Jaké změny proběhly loni a co na nás čeká letos - XV. díl/2. část
Dnes přinášíme další část 15. dílu seriálu Zhodnocení roku 2012 
a nastínění plánů na rok 2013. Připravil je vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ VM ing. Jiří Zachar. V minulém čísle jste mohli najít 

první část jeho příspěvku. V dnešním pak druhou a v příštím čísle 
další. Tímto odborem náš seriál skončí. Předchozí díly najdete v le-
tošních číslech našeho týdeníku. Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Pokračování z minulého čísla 

Ochrana před povodněmi
V červenci loňského roku jsme obdrželi rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí o poskytnutí dotace a přiznání finanční podpory z pro-
středků Operačního programu Životní prostředí na realizaci záměru 
s  názvem Digitální povodňový plán ORP Velké Meziříčí včetně vý-
stavby hlásných a varovných systémů. Naší původní představou bylo 
zapojit se do projektu s celokrajskou působností, jehož nositelem by 
byl Hasičský záchranný sbor. Brzy se ale ukázalo, že v globálním mě-
řítku by byla příprava tak zdlouhavá a náročná na koordinaci, že bude 
lépe jít cestou utváření volných svazků obcí s obdobnými problémy 
a potřebami v povodích vybraných vodních toků. Oslovili jsme všech-
ny obce našeho správního území, abychom ověřili zájem zúčastnit se 
společného projektu v této oblasti. V naší oblasti se k záměru připojily 
tyto obce: Černá, Meziříčko, Měřín, Stránecká Zhoř, Uhřínov, Baliny, 
Bory, Křižanov. Investorem a  správcem bude město Velké Meziříčí, 
po  skončení tzv. udržitelnosti projektu budou součásti systému vy-
budované na území jednotlivých samostatných obcí převáděny těmto 
obcím do  majetku. Rozpočtové náklady systému činí přibližně 12,6 
milionů korun a skládá se ze dvou částí:
a) místního informačního systému (rozhlasu), řídícího pracoviště, 
bezdrátových hlásičů, vybudování lokálního výstražného a varovného 
systému (hladinoměry na vodních tocích a srážkoměrné stanice),
b) vlastních digitálních povodňových plánů zpracovaných dle platné 
legislativy a technických norem, které bude možno používat prostřed-
nictvím běžných webových prohlížečů.  
Jak bylo zmíněno v úvodu, jde o vícezdrojové financování. Podíl města 
by neměl překročit 10 % a jeho skutečná výše bude závislá na výsledku 
výběrového řízení, které momentálně probíhá.
Ve světle událostí, které v minulém týdnu ale i několika uplynulých 
letech postihly republiku, představuje navrhování a  budování pro-
tipovodňových opatření pro existující sídelní útvary velký problém. 
Mnohdy se stane, že i poměrně velkorysé a nákladné opatření staveb-
ního charakteru vodu nezadrží a obrovské prostředky pak společnost 
uvolňuje do odstraňování povodňových škod. Proto jsme oblast pre-
vence směřovali do dvou oblastí. 
Kromě jakési nadstavby, kterou je snaha včas zaznamenávat a vyhod-
nocovat rizika povodní a  záplav a  o  existujících hrozbách včas in-
formovat obyvatelstvo, firmy a  instituce ve městě v našem správním 
území, pracujeme ve spolupráci se státním podnikem Povodí Moravy 
na stavbě protipovodňových opatření v samotném Velkém Meziříčí. 
Toto dílo bude do konce roku uvedeno do provozu. Zjednodušeně ře-
čeno je cílem stavby realizované podél řeky Oslavy a Balinky zabránit 
jejich rozlivu v zastavěném území. Opatření je dimenzováno na  tzv. 
stoletou vodu. Projektové práce a  výkupy pozemků hradilo město, 
vlastní náklady stavby ve  výši přibližně 170 milionů jsou hrazeny 
z prostředků Ministerstva zemědělství ČR.      

Ochrana zemědělského půdního fondu
V souvislosti s příliš extenzivním a lehkovážným záborem pozemků, 
které jsou součástí zemědělského půdního fondu (orná půda, trvalé 
travní porosty, zahrady, ovocné sady a vinice), schválil zákonodárce 
legislativní úpravu, která znamená zásadní změnu ve způsobu výpočtu 
odvodů za zábor ZPF. Sazebník odvodů za odnětí půdy ze ZPF tvoří 
přílohu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů. Cílem mělo být pomocí finančních nástrojů – tedy odvodo-
vé povinnosti – přimět stavebníky k obezřetnějšímu navrhování sta-
veb co do  jejich lokalizace i rozsahu plošného záboru zemědělských 
pozemků. Při výpočtu se vychází ze základního zařazení pozemku 
do  bonitovaných půdně ekologických jednotek (lze vyčíst z  výpisu 
z listu vlastnictví), resp. tříd ochrany. Dále z ceny pozemku za m² po-
dle příslušné oceňovací vyhlášky a  tzv. ekologické váhy - například 
chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a  povrchových 
vod a ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně, území mimo plochy 

určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo chrá-
něná ložisková území celkovou výši odvodů výrazně zvyšují.
Základní cena zemědělské půdy dotčené odnětím ze ZPF je násobe-
na ekologickou vahou (v podmínkách našeho ORP  je to koeficient 
5 – 10 dle jednotlivých případů). Tím je stanovena základní sazba od-
vodů za odnětí. Totéž platí při zjištění důvodů ke snížení stanovené 
základní sazby odvodů v případech zemědělské půdy poškozené nebo 
pozemků, které se nalézají v současně zastavěném území obce (koefi-
cient 0,2). Výsledná sazba odvodů je zjištěna tak, že základní sazba 
odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF je násobena koeficientem 
třídy ochrany (I. třída – devítinásobek, II. třída – šestinásobek, III. 
třída – čtyřnásobek, IV. a V. třída – dvojnásobek).  

 Myslivost
Náš odbor vykonává rovněž státní správu na úseku myslivosti. Úřad 
mimo jiné úkoly ve spolupráci s uživateli honiteb zabezpečuje každo-
roční hodnocení zvěře ulovené v našich honitbách a sleduje vývoj cho-
vatelské práce v našem správním obvodu. Koncem března se ve Žďáře 
nad Sázavou konala výstava trofejí zvěře ulovené v  honitbách okresu 
Žďár nad Sázavou v roce 2012.  Bylo tam vystaveno 1503 trofejí jelenů, 
daňků, muflonů, srnců a kňourů včetně lebek lišek, jezevců či mýva-
lovce kuního a norka amerického. Veškeré údaje o výsledku hospoda-
ření myslivců obsahuje zpráva, která je případným zájemcům k dis-
pozici na našem odboru a na informačním centru městského úřadu, 
případně v městské knihovně.  
Na  území celého okresu existuje 127 honiteb o  výměře 141  500 ha. 
Ve správním obvodu MěÚ V. Meziříčí je 41 honiteb o výměře 41 864 
ha. Jak vychází srovnání mezi celookresními čísly a hodnotami v na-
šem správním území? V okresu Žďár nad Sázavou bylo uloveno 31 ks 
jelení zvěře (v  obvodu MěÚ V. M.  11 ks), pozn. čísla v  závorkách 
uvádějí počty v našem správním obvodu: jelen sika 2 kusy – (2), dančí 
zvěř 76 kusů – (43), mufloní zvěř 130 kusů (71), srnčí zvěř 3160 kusů 
– (1094), prase divoké 2072 kusů – (616), zajíc 2021 kusů – (1234), 
bažant 1814 kusů – (1124), kachna divoká 7429 kusů – (4736), liška 
1409 kusů – (409), zvěřiny 104 896 kg – (38 998). Na 1 hektar honební 
plochy bylo uloveno 0,74 kg zvěřiny, v obvodu MěÚ VM pak 0,93 kg.
A  jaká byla kvalita chovu zvěře v  obvodu MěÚ V. Meziříčí v  roce 
2012? V  oborách byly uloveny dvě zlaté medailové trofeje daňků a 7 
z 11 medailových trofejí muflonů v okrese.  Z honiteb v obvodu MěÚ 
VM pochází 1 ze 3 stříbrných a 3 z 9 bronzových trofejí srnců v okrese. 
Z 15 medailových trofejí lišek v okrese bylo od nás 6, nejsilnější zla-
tá lebka je z honitby Jindřichovská obora. U zajíce došlo v honitbách 
v obvodu MěÚ V. M. ke zvýšení lovu, u bažanta k poklesu a lov kachny 
divoké je na stejné úrovni minulého roku. Zvýšil se odlov lišek.
Téměř všechny honitby našeho okresu odevzdávají k hodnocení ne-
jenom trofeje ulovené zvěře, ale i spodní čelisti samičí a mladé zvěře. 
Jsme jedni z mála v ČR, kteří hodnotí a zpracovávají výsledky chovu 
a lovu zvěře tímto způsobem. V čem je užitečná práce hodnotitelských 
komisí Okr. mysliv. spolku ČMMJ, si ukážeme u prasete divokého. 
Pro lepší představu o vývoji populace prasete v našem okrese poslouží 
následující přehled. V  r. 1963 bylo uloveno 21 kusů, 1970  30 kusů, 
1980  126 kusů, 1990  452 kusů a  2000  545 kusů prasete divokého. 
V roce 2010 bylo uloveno 1342 kusů (MěÚ V. M. 393 kusů), v roce 
2011 došlo k poklesu lovu na 1204 kusů (MěÚ V. M. 352 kusů) a v roce 
2012 byl uloven dosud největší počet 2072 kusů (MěÚ V. M. 616).
Jak je vidět i v našem okrese výskyt prasete, a tím i lov, stoupl, ačkoliv 
u nás zatím není ani zdaleka takové přemnožení jako jinde v ČR. V ČR 
se totiž v roce 2011 ulovil průměrně 1 kus prasete na 47 ha a v našem 
okrese 1 kus prasete na 118 ha honební plochy. Proto u nás až na vý-
jimky zatím nejsou větší problémy se škodami prasat v zemědělství. 
Pravidelné hodnocení ulovené zvěře má velký význam nejen pro my-
slivce. Z vývojové řady dlouholetých srovnání jednoznačně plyne, že 
myslivci v  honitbách situovaných v  obvodu MěÚ Velké Meziříčí se 
svěřeným přírodním bohatstvím hospodaří na výborné úrovni.  

Rodiče získají více ...
Pokračování ze strany 1
„Náš odbor školství spolu se zá-
kladními školami vytvoří systém 
kontaktů a informování mezi 
školami a zaměstnavateli, který 
vzájemnou plnou informovanost 
umožní. Chceme také tento sys-
tém rozšířit na co nejvíce zaměst-
navatelů ve městě tak, aby o kaž-
dém požadavku na trh práce školy 
i rodiče věděli. Vyzveme je, aby se 
k této aktivitě prostřednictvím na-
šeho odboru školství přidali,“ řekl 
Radovan Necid.
Podle něj Kraj Vysočina, který za-
hájil rozsáhlou reorganizaci střed-
ních škol, slíbil, že ve městě zacho-
vá stávající učební obory a pomůže 
i  s  případným rozšířením učeb-
ních oborů o  další, které budou 
mít souvislost právě s  požadavky 
zaměstnavatelů ve městě. 
„Dnes je jisté, že není nutné mít 
učební obor s  maturitou pro 
dobré uplatnění. Stačí výuční 
list ve  vhodně zvoleném oboru 
a  budoucí dobrá práce s  dobrým 
platem je téměř jistá. Chce to jen 
vědět, ve  kterých firmách taková 
místa jsou,“ doplnil starosta.
Školy se také zaměří na  takzvané 
dobré příklady. Chtějí najít zkuše-
né řemeslníky a dělníky, kteří našli 
práci v místních firmách a pořádat 
s nimi besedy pro své žáky. „Žáci 

se tak budou moci na  podmínky 
a požadavky ptát nejen zaměstna-
vatelů, ale i lidí jaksi z druhé stra-
ny, tedy zaměstnanců z praxe,“ řekl 
Necid. 
Jedním ze závěrů kulatého stolu 
byly také postřehy o  výchově za-
městnanců. „Podle představitelů 
firem se ukazuje, že vnitřní sebe-
kázeň, ochotu k  dalšímu vzdělá-
vání a  přirozenou chuť do  práce 
mají ti, kdo prošli v dětství nějakou 
mimoškolní aktivitou typu spor-
tovního oddílu, základní umělecké 
školy nebo domu dětí. Tedy přesně 
těmi aktivitami, které město syste-
maticky podporuje a  prosazuje,“ 
řekl starosta a  dodal, „společně 
jsme si také posteskli nad sníže-
ním počtu hodin pracovního vy-
učování. Zatímco kdysi to byly dvě 
hodiny týdně, dnes je to přesně 
polovina, a to je pro vytvoření nor-
málního vztahu k manuální práci 
málo.“
Účastníci kulatého stolu se také 
shodli na tom, že je třeba pomoci 
propagovat takzvaný festival vzdě-
lávání, tedy prezentaci středních 
škol, která každoročně probíhá 
ve  městech Vysočiny. Velkomezi-
říčská část festivalu je veřejnosti 
podle jejich názoru nepříliš známá 
a  zavázali se, že s  vyšší povědo-
mostí o festivalu pomohou. Jiří Zachar (Pokračování příště)

Rozkvetlá okna se opět 
utkají v soutěži
Obyvatelé Velkého Meziříčí 
budou opět celé léto soutěžit 
se svými květinami na oknech, 
balkonech a zahrádkách. Rada 
města vyhlásila další ročník tra-
diční soutěže Rozkvetlé město. 

V soutěži se lidé ucházejí o přízeň 
odborné poroty i laické veřejnos-
ti s  květinami na  svých domech 
a  za-
hrád-
kách. 
Soutěžit 
mohou 
obyvate-
lé města, 
místních 
částí 
a  také 
firmy 
a  pro-
vozovny 
tím, že 
zašlou 
fotografie svých rozkvetlých 
balkonů, oken či předzahrádek 
na adresu ic@mestovm.cz, nebo je 
ve fyzické podobě přinesou na in-
formační centrum v recepci rad-
nice. Takto přihlásit lze samozřej-

mě i  třetí stranu, tedy například 
souseda, nebo nějakou provo-
zovnu, ovšem vždy s  jejich sou-
hlasem. Snímky lze zasílat od 5. 
června do  31. srpna letošního 
roku. Budou vystaveny na webo-
vých stránkách města pro hlaso-
vání veřejnosti. Vyhodnotí je také 
odborná komise složená z  pro-
fesionálních zahradníků, členů 

komise 
Zdravé 
město 
a  zá-
stupce 
měst-
ské 
rady. 
„Soutěž 
Roz-
kvetlé 
město 
není 
žádnou 
obří 

megaakcí, ale takovým příjem-
ným doplňkem našeho léta Lidé 
už si na  ni zvykli a  všichni se 
na  nazdobená okna a  následné 
fotky moc těšíme,“ řekl starosta 
Radovan Necid.  -ran-

Ilustrační foto: Iva Horká

-ran-

Spotřebitelský ombudsman pomáhá nejen seniorům bojovat proti šmejdům
Obecní živnostenský úřad, odbor Městského úřadu Velké Meziříčí, 
informuje všechny občany o své rozšířené pravomoci - vykonává 
činnost spotřebitelského ombudsmana.

Spotřebitelský ombudsman je systém, který za pomoci kontaktních míst 
na obecních živnostenských úřadech v celé ČR a jejich spolupráce s ne-
vládními neziskovými organizacemi umožní především seniorům efektiv-
ně, rychle a bezplatně domoci se spotřebitelských práv. S cílem napomoci 
spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých 
prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé 
pro jejich podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo 
nabídkových akcí (často realizovaných formou prodejních zájezdů), při-
šlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se systémem a pravidly, které 
by měly napomoci spotřebitelům domoci se efektivně, rychle a bezplatně 
jejich práv. Bližší všeobecné informace na  webových stránkách minis-
terstva průmyslu a  obchodu www.mpo.cz/ochrana-spotrebitele/spotre-
bitelsky-ombudsman. Toto byla uvedena fakta, co to vlastně ve  skuteč-
nosti bude znamenat. Samozřejmě kterýkoliv občan, nejen senioři se při 

svých problémech ve  výše uvedené situaci, tj. při koupi zboží, zájezdu, 
léků na prodejních akcích, nejen formou prodejních zájezdů, ale i kde-
koliv jinde, mimo prostory klasické prodejny, rozhodnou pro reklamaci, 
mohou se obrátit na  obecní živnostenský úřad. Ten s  nimi jejich pro-

blém projedná, sepíše protokol - spotřebitelský záznam - a postoupí jej 
neziskové organizaci, zaměřené na ochranu spotřebitelů.
Je třeba, aby reklamující měl s sebou všechny doklady, které od prodejce 
dostal. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že touto problematikou se již za-
býváme a nápomocna je nám poradna SOS – Asociace, která má sídlo 
v Brně, na ulici Mečová 5 - a poskytuje rady a pomoc každou středu 
od 14 do 16 hod. v nové budově Měst. úřadu, Náměstí 27/28,  VM v prv-
ním patře v kanceláři č. 4. Setkáváme se s případy vážnými i měně závažný-
mi a je proto třeba, aby každý spotřebitel byl při uzavírání smlouvy o koupi 
velmi opatrný a vědom si případných negativních důsledků. Pokud se však 
stane, že dojde k této situaci a je třeba reklamaci řešit, je náš obecní živno-
stenský úřad připraven vždy pomoci. Dostavit se může spotřebitel denně, 
a to v pondělí a středu od 8 do 17 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 13 
hodin. Telefonické kontakty jsou na webu Městského úřadu Velké Mezi-
říčí. Všechny tyto informace jsou tak trochu pokračováním článku „Velké 
Meziříčí vytáhlo proti šmejdům“ z týdeníku Velkomeziříčsko č. 22, když 
se nepodaří praktikám dnes tak ‚populárních‘ šmejdů zabránit a je třeba 
situaci řešit.         Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského úřadu
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O červenobílý vlak města byl zájem

Na uvítanou zahrál orchestr ze Základní umělecké 
školy ve Velkém Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města z 29. 5. 2013

1. Rada města vzala na vědomí: 
• předložený přehled průběhu jednotlivých plánovaných/realizova-
ných výběrových řízení v roce 2013
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí 
za rok 2012 bez výhrad
• materiál týkající se vyhodnocení cen bankovních služeb a možnosti 
zhodnocení vkladů oslovených bankovních institucí v roce 2013
• informaci o  možnosti zprostředkování služby nákupu el. energie 
a plynu pro domácnosti i podnikatele formou elektronické aukce

2. Rada města schválila:
• návrh smlouvy na  zřízení práva věcného břemene ve  prospěch 
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, k tíži pozemků města parc. č. 
168/20 a 331/4 v k. ú. Mostiště s právem uložení zemního kabelového 
vedení NN, pojistkové skříně NN a kabelové spojky do těchto pozem-
ků, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné 
stavby
• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON 
Distribuce a.s., České Budějovice, k tíži pozemků města parc. č. 2767 
a 5633/17 na ul. Karlov, v obci a k. ú. VM s právem uložení zem. kabel. 
vedení a pojistkové skříně NN do těchto pozemků, právem provozo-

vání, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
• přiložený návrh na opravy chodníků a komunikací v roce 2013
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 37 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky
37 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov
Rozdělení: 37 tis. Kč – § 2321 PD na odstranění závad na kanalizaci 
Lhotky, Kúsky
37 tis. Kč – § 2321 PD na odstranění závad na kanalizaci Hrbov, Sva-
řenov
• rozpočtové opatření: zdroj: 3 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 3 tis. Kč – § 2212 projektová dokumentace II/602 navazující 
městská investice (autobusové zálivy, přechody, VO...) na  krajskou 
akci Oprava II/602 ve Velkém Meziříčí
rozpočtové opatření: zdroj: 3,5 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, roz-
dělení: 3,5 tis. kč – § 3326 obnova nápisu na pomníku prof. Františka 
Závišky
• rozpočtové opatření: zdroj: 400 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 400 tis. Kč – § 6399 platby DPH – přenesení daňové povin-
nosti
• rozpočtové opatření: zdroj: 39 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 39 tis. Kč – § 6171 oprava vstupních dveří a 1 okna na bu-
dově České spořitelny, náměstí
• změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městská knihovna 

Velké Meziříčí na roky 2013–2014
• předložený materiál a vyhlašuje soutěž „Rozkvetlé město“ v termínu 
od 5. června do 31. srpna 2013 včetně

3. Rada města souhlasila:
• aby nájemní smlouvy k bytům byly uzavírány na dobu určitou jed-
noho roku, s  tím, že pokud pronajímatel nezašle nájemci nejpozději 
30 dnů před uplynutím lhůty jednoho roku vyrozumění, dle kterého 
požaduje byt vyklidit ke dni uplynutí jednoho roku, nájem bytu se ob-
noví, a to vždy na dobu jednoho roku. V případě, že pronajímatel zašle 
vyrozumění, kterým žádá o  vyklizení bytu, je nájemce povinen byt 
ve stanovené lhůtě vyklidit bez poskytnutí bytové náhrady
• s předloženým návrhem vyčlenění 8 parkovacích míst před budovou 
České pošty, na pozemku parc. č. 2781/6 v katastrálním území Velké 
Meziříčí pro časově omezené stání v době pondělí až pátek od 8.00 
do 18.00 hodin na dobu maximálně 1 hodiny a s provedením přísluš-
ného dopravního značení dle návrhu. Tímto usnesením se nahrazuje 
usnesení číslo 1487/61/RM/2013 přijaté dne 15. 5. 2013 v této věci
• pořádáním akce štafety Klimatoure 2013 dne 25. a 26. června 2013 
a s programem na zadlážděné části náměstí mezi pomníkem a radnicí
• s omezením 5 parkovacích míst přímo před radnicí dne 25. června 
2013 a do 10.00 hodin dne 26. června 2013 (akce štafeta Klimatoure 
2013).                                                    Ing. Radovan Necid, starosta města

Pokračování ze strany 1
Starosta Radovan Necid všechny 
návštěvníky i  zdejší nejprve při-
vítal a pak dodal: „Na internetu 
se již objevily fotky našeho vla-
ku a někdo k nim napsal, že je 
to velkomeziříčský Šinkansen – 
jako Japonsko, červená a bílá –  a 
mně se to strašně líbí. Přeji proto 
tomuto vlaku, aby byl také tak 
dochvilný a čistý.“ Poté spolu s 
Petrem Fialou z Krajského centra 
osobní dopravy v Jihlavě a mís-
tostarostou Josefem Komínkem 
přestřihli pásku a motorový vůz 
města  pokřtili šampaňským.
Vůz se na nádraží zdržel padesát 
pět minut a v 15.52 již pokračoval 
dál po trati do Křižanova. Ale tím 
slavnostní odpoledne na nádraží 
nekončilo. Už během prohlíd-

ky vlaku i  po  jeho odjezdu bylo 
o  zábavu postaráno. Děti měly 
možnost užít si jízdu po  kole-
jích ve  veteránu – v  zelené dre-
zíně Tatra, mohly porovnat své 
schopnosti v  soutěžích, jejichž 
rozhodčími byli Křemílek s  Vo-
chomůrkou.
„Své“ vlaky má na různých tratích 
Kraje Vysočina šest měst – vedle 
Velkého Meziříčí i Jihlava, Bystři-
ce nad Pernštejnem, Náměšť nad 
Oslavou, Chotěboř a  Jaroměřice 
nad Oslavou. S  jejich reklamní-
mi polepy na  bočnicích budou 
motorové vozy jezdit tři roky. Re-
gioSpidery zakoupily České drá-
hy loni s  přispěním prostředků 
Evropské unie pro Kraj Vysočina 
a ještě pro Liberecký kraj.

Pozvánka na jednání zastuPitelstva města velké meziříčí

Pozvánka na  jednání Zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se 
uskuteční v úterý 18. června 2013 v 15 hodin v koncertním sále Jupi-
ter clubu, s.r.o., Velké Meziříčí.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Návrh na zrušení usnesení ZM čís. 254/18/ZM/2013 ze dne 25. 3. 
2013 – prodej stavebního pozemku v Hliništích
4. Žádost o  zrušení předkupního práva ve  prospěch města – kupní 
smlouva ze dne 9. 12. 1993
5. Žádost o prodej části o výměře 5 m² z parc. č. 5667/1 /číslo nové 
parcely dle GP: 5667/29/ v k. ú. VM
6. Žádost o prodej části o výměře asi 20 m² z parc. č. 5581/14 v k. ú. VM
7. Žádost o odkoupení stavebního pozemku parc. č. 3627/19 o výměře 
709 m² – Hliniště I.
8. Žádost o směnu pozemků parc. č. 5999/187 a 5999/186 za parc. č. 
5972/4 na ulici Mírová, k. ú. VM
9. Žádost o prodej pozemku parc. č. 193/15 o výměře 35 m² v k. ú. 
Lhotky u VM
10. Návrh na určení kupní ceny na odkoupení zahrádek u bytových 
domů ve Velkém Meziříčí

11. Žádost o prodej části o výměře asi 200 m² z parc. č. 2863/4 v k. ú. VM
12. Žádost  o prodej pozemku parc. č. 5999/214 o výměře 6 m² a parc. 
č. 5999/213 o výměře 5 m² v k. ú. VM
13. Žádost o prodej části o výměře asi 24 m² z pozemku parc. č. 2803 
v k. ú. VM
14. Žádost o prodej části o výměře asi 100 m² z parc. č. 1555/1 v k. ú. VM
15. Rozpočtová opatření I.:
1. pořízení rolovacích vrat pro hasičskou stanici VM
2. opravy chodníků a komunikací (dle návrhu chodníkové komise ze 
dne 8. 4. 2013)
3. příspěvek na provoz základních škol ve VM – úspory spotřeby vody
4. příspěvek na provoz ZUŠ – nákup melodického hudebního nástroje
5. příspěvek pro SDH Mostiště – příspěvek na  stanování dětí členů 
SDH Mostiště v táboře Nesměř
6. příspěvek pro SVK Žďársko – projektová dokumentace na kanali-
zaci ul. Družstevní
16. Rozpočtová opatření II.:
1. příspěvek SVK Žďársko – projektová dokumentace kanalizace a vo-
dovod v Potokách
2. příspěvek SVK Žďársko – projektová dokumentace rekonstrukce 
kanalizace a vodovod ulice Karlov

3. dotace o. s. Agility VM na výstavbu oplocení kynologického cvičiště 
17. Rozpočtové opatření III.:
1. příspěvek na  provoz ZŠ Sokolovská – zakoupení nových bezpeč-
ných skříněk do šatny na ulici Komenského
18. Rozpočtové opatření – přijetí daru od Kraje Vysočina – příspěvek 
na provoz MŠ VM – vybavení zahrad mateřských škol
19. Uzavření smlouvy o úvěru – víceúčelový sál Jupiter clubu Velké 
Meziříčí
20. Zhodnocení volných finančních prostředků města – 16. Zajiš-
těný fond kvalifikovaných investorů ČP INVEST
21. Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2012
22. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2012
23. Uvolnění finančních prostředků na  výměnu kotlů Karlov 
1001/3
24. Dohody o vytvoření společného školského obvodu
25. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině MŠ
26. Zimní olympiáda dětí a  mládeže – uzavření smlouvy o  spo-
lupráci s Krajem Vysočina na pořádání Her VI. zimní olympiády
27. Grantový systém města Velké Meziříčí
28. Interpelace, diskuze
29. Závěr. Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Martina Strnadová
Drezína potěšila návštěvníky, a to zejména děti, 
které se v ní rády svezly. Foto: Martina Strnadová

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Wellmez, spadající pod Ob-
lastní charitu Žďár nad Sázavou, otevřený pro uživatele a zájemce 
od dubna 2011 jede dál! Služba byla od svého vzniku financována 
až do konce března 2013 prostřednictvím Individuálního pro-
jektu. Od dubna 2013 se na financování spolupodílí ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Kraj Vysočina a také Město Velké Meziříčí.

Cílovou skupinou zařízení tvoří děti a mládež od 12 do 20 let. Služba je 
co nejvíce přizpůsobena potřebám uživatelů či zájemců, a to například 
svojí provozní dobou, bezplatností a také tím, že je anonymní. To zna-
mená, že pracovníci vyžadují od zájemce jen takové informace, které 
jsou nutné ke kvalitnímu a odbornému poskytování sociální služby. 
Zařízení poskytuje ambulantní a  terénní službu. Ambulantní služba 
se skládá ze samotného nízkoprahového klubu a  individuální práce. 
Ta slouží k  řešení konkrétní zakázky, která má často dlouhodobější 

charakter a  pracovník má v  této době dostatek času se věnovat jen 
konkrétnímu uživateli. „Druhou službou je terénní sociální práce, kde 
vyhledáváme cílovou skupinu zařízení v  jejím přirozeném prostředí 

(parky, ulice, lavičky). V poslední době je v našem zařízení hojně vy-
užíváno doučování našich uživatelů, které je zdarma. Doučování sa-
mozřejmě není jediným důvodem, proč navštívit naše zařízení,“ sdělil 
vedoucí Wellmezu Jiří Dvořák, DiS.
„Naše služba je samozřejmě zaměřena především na  řešení nepříznivé 
životní situace naší cílové skupiny, ale snažíme se také těmto situa-
cím předcházet prostřednictvím preventivních a  informačních akcí. 

Každý měsíc pořádáme sociální programy, které většinou vycházejí ze 
žádostí a potřeb cílové skupiny. Velký ohlas měl program, který byl 
zaměřený na Partnerské vztahy a také na Kyberšikanu s návrhem mož-
ností, jak se bránit,“ doplnila Jiřího Dvořáka koordinátorka klubových 
aktivit Zdeňka Střechová, DiS.
A na co se může velkomeziříčská mládež těšit v blízké době? Během 
příštího měsíce proběhne beseda týkající se závodu rallye Paříž – Da-
kar, která bude určena pro uživatele Wellmezu. Konkrétní datum mo-
hou případní zájemci najít již brzy na internetových stránkách www.
wellmez.cz a na našem klubovém Facebooku. Beseda proběhne díky 
navazující se spolupráci mezi Wellmezem a panem Ivem Kaštanem, 
devítinásobným účastníkem samotné Rallye Paříž – Dakar. Tato akce 
není samozřejmě jedinou aktivitou měsíce června. Uživatelé se mohou 
těšit 12. 6. na oblíbené tvoření z Fima, které rozvíjí jejich grafomoto-
rické schopnosti.                                                  Tým pracovníků Wellmez

Wellmez jede dál
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řádky na neděli PřísPěvky od čtenářů

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

Bohoslužby 

Spolu na mamuta
Až do konce letošního roku platí 
daň z  převodu nemovitostí pro-
dávající a  kupující je ručitelem 
za  tuto daň. Nová právní úprava, 
která vstoupí v  platnost od  roku 
2014, přinese zájemcům o  koupi 
zpřehlednění vzájemných vztahů 
mezi prodávajícím a  kupujícím. 
Každý kupující bude muset do-
předu počítat s  tím, že tuto daň 
(nově daň z  nabytí nemovitosti) 

zaplatí on. Sazba daně je čtyři 
procenta. Při převodu běžných 
nemovitostí (bytů, domů, chat, 
garáží) bude základ daně stano-
ven jako sjednaná (smluvní) cena 
nebo srovnávací daňová hodno-
ta podle toho, která částka bude 
vyšší. Srovnávací daňová hodnota 
bude stanovena jako 75 procent 
ceny zjištěné dle zákona o oceňo-
vání (tj. dle znaleckého posudku) 

nebo 75 procent směrné hodnoty. 
Směrná hodnota bude vycházet 
z  obdobných prodejů, které jsou 
shromažďovány finančními úřa-
dy. Pro běžné poplatníky (fyzické 
osoby) tak dojde ke zjednodušení 
a úspoře nákladů. U převodu ko-
merčních nemovitostí (jsou často 
těžko porovnatelné) se dá očeká-
vat, že znalecké posudky budou 
i nadále potřebné.

Další změnou oproti stávajícímu 
zákonu o  dani z  převodu ne-
movitostí je zrušení osvobození 
od  daně při vkladu do  společ-
nosti. Pokud bude chtít například 
podnikatel vložit svoji výrobní 
budovu do společnosti s ručením 
omezeným, pak tato firma jako 
nabyvatel nemovitosti bude po-
vinna od roku 2014 odvést daň.

Ing. Bořivoj Pejchal

Daň z prodeje nemovitostí čeká od roku 2014 změna

Poslední květnový týden hostila 
Hotelová škola Světlá a Obchod-
ní akademie pět vysokoškolských 
studentů z  různých koutů svě-
ta. Dělo se tak v  rámci projektu 
Edison, realizovaném meziná-
rodní studentskou organizací 
AIESEC. Hlavním cílem projektu 
je poznávání odlišných kultur, 
potlačení rasismu a  zdokonalení 
se v cizím jazyku. 
Naši žáci tak měli možnost sezná-
mit se s praktikanty z Mexika, In-
die, Ruska, Číny a Hongkongu. Ti 
si připravili zajímavé prezentace 
o zemi, ve které žijí, a na základě 
toho pak diskutovali s  žáky o  té-
matech, která je skutečně zajíma-
la, a odpovídali na kladené otázky.

Součástí prezentace byla i  tzv. 
global village, kde žáci dostali 
možnost ochutnat pravé me-
xické cukrovinky, vyzkoušet si 
tradiční ruský kroj, zjistit, jak 
se jejich jméno píše v  čínštině, 
a  vidět mnoho dalších zajíma-
vostí. 
Ve  svém volném čase navštívili 
zahraniční studenti v  doprovo-
du našich žáků místní pivovar 
v  Jelínkově vile, prohledli si 
město a  nevynechali ani pro-
hlídku velkomeziříčského zám-
ku. Veškeré aktivity probíhaly 
v  anglickém jazyce, proto byli 
žáci nuceni překonat ostych 
a  použít své znalosti jazyka 
v praxi. 

Věříme, že se tento projekt žá-
kům líbil, povede k  jejich větší 
motivaci k  učení jazyků, a  že 

bude příležitost zapojit se do pro-
jektu Edison i v příštích letech.
Mgr. L. Michalová, foto archiv HŠ

Světlou navštívili zahraniční studenti

Každý rok na jaře se ve třech tur-
nusech vydávají senioři na výlet. 
Letos byla cílem výletu Olomouc, 
jedno z  nejvýznamnějších krá-
lovských měst v českých zemích. 
Město s  cca 100 tisíci obyvatel, 
se sídlem starobylé univerzity, 
arcibuskupství, Moravské filhar-
monie, s  množstvím divadel 
a muzeí. Cílem nebyla Flora, ale 
památky, především církevní.
Ale než jsme dojeli do Olomou-
ce, byla první zastávka v obci Če-
chy pod Kosířem, v  Muzeu his-
torických kočárů. S  nevšedním 
zaujetím nás provázel pan Václav 
Obr, zakladatel muzea. Zde jsme 
kromě jiného viděli největší smu-
teční kočár všech dob.
A už jsme na cestě do Olomouce. 
Nejdříve Klášter Hradisko – vo-
jenská nemocnice, dále přepra-
va do  středu města k  památníku 
UNESCO – sloupu Nejsvětější 

Trojice. Ve volnu, které následova-
lo, jsme se mohli občerstvit a pří-
padně vystoupit po 206 schodech 
na  věž kostela sv. Mořice, odkud 
byl nádherný rozhled po  celé, 
na rovině ležící Olomouci.

Odpoledne jsme se sešli u orloje 
a v doprovodu paní Křížové jsme 
postupně navštívili kostel sv. Mi-
chala, kapli sv. Jana Sarkandra 
(mimochodem jeho manželka 
pocházela z  Velkého Meziříčí) 

a  katedrálu sv. Václava, kterou 
nám včetně krypty, kaple sv. Jana 
Křtitele a  Loretánské kaple při-
blížil průvodce a  jeho odborný 
výklad.
Ještě před cestou domů jsme měli 
zastávku v zahradnictví v Bystro-
vanech u  Olomouce s  možností 
nákupu sazenic do  zahrádky. 
Mne osobně sortiment velice 
zklamal. 
Děkuji za  všechny seniory 
Kablováky, že nám vedení fir-
my stále umožňuje takto vyjet 
za hranice všedních dnů. Děku-
ji rovněž odborové organizaci 
a  paní Blance Křížové za  vždy 
pečlivě připravený zájezd. Za-
jisté se všichni těšíme na  den 
otevřených dveří 8. června 2013 
a možností prohlídky areálu nkt 
cables.

Text a foto: Ing.Vilém Lavický, 
předseda klubu důchodců Kablo

Senioři z Kabla byli opět na výletě

Naše země čelí v  poměrně krát-
ké době třetí velké vodě. Dostá-
váme šanci si opět uvědomit, že 
věci netřímáme zase až tak pevně 
v  rukou. Žijeme v  přesvědčení, 
že na  téměř všecko máme právo 
a taky že už nepotřebujeme věřit 
ničemu jinému než sobě (najdou 
se i výjimky). Pak najednou při-
jdou povodně a náš pracně vybu-
dovaný svět se sesype. Ukáže se, 
že nejsme schopni bez problémů 
zvládnout ani několik dnů vy-
datných dešťů. Budujeme sice 
protipovodňové zábrany, ale ono 
to tak úplně nefunguje. Řeky se 
zvednou a  my zíráme na  tu na-
prosto nezvladatelnou sílu. 
Záplavy si sice umíme vysvětlit, 
ale neovládáme je. Zároveň ale 
stále víc připouštíme, že nevi-
díme moc daleko před sebe. Že 
spadnou extrémně intenzivní 
srážky, zvládnou meteorologové 
s  úspěchem předpovědět jen 1 
až 3 dny dopředu. Přesto zůstá-
váme bohorovní a  dál stavíme 
v záplavových oblastech, protože 
to bývají krásná místa a  develo-
peři na nich umějí dobře rýžovat. 
Když je zle, okamžitě hledáme 

viníky. Byla správně, včas upou-
štěna vltavská kaskáda? Byly včas 
postaveny hráze? Neměly být 
vyšší? Ptáme se, kdo za to může, 
jako by bylo možné každé kata-
strofě zabránit, jako by nalezení 
viníka všechno vysvětlilo a vzalo 
záplavám sílu. Ale ono jim to sílu 
nevezme dnes ani příště.
Přírodní katastrofa nás na  chvíli 
mění, otřásá námi a zpochybňu-
je nás. V  otřesu a  zpochybnění, 
ve  chvíli, kdy vidíme, že na  ni 
nemáme, začnou fungovat jiné 
mechanismy. Lidé si pomáhají. 
Kladnou stránkou katastrof je, že 
lidi na  čas spojí. Najednou cítí-
me nečekanou, málokdy pozna-
nou sounáležitost. Cynismus jde 
stranou, vciťujeme se do druhých 
(i zde se ovšem najdou výjimky). 
Potopa nám sice bere majetky, 
pohodlí, někdy i  životy, ale zá-
roveň nás vrací do  společenství, 
do  „tlupy“, ze které jsme kdysi 
vyšli. Jak výstižně napsal jeden 
komentátor: „Potopa je mamut, 
na  kterého jdeme s  klacky a  pa-
zourky. Ale spolu.“ Kéž se k  ní 
takto dokážeme postavit i  tento-
krát.

V neděli odpoledne se ve velkém sále Jupiter clubu 
konala „Domečkovská akademie“. Akce byla závě-
rečnou tečkou pro školní rok 2012/2013 v pravidel-
né činnosti Domu dětí a  mládeže Velké Meziříčí. 
Z  pódia zněly písničky a  básničky od  nejmenších 
dětí ze zájmového útvaru Radovánek. Malí herci ze 
zájmového útvaru Dramaťáček recitovali báseň „Má 
školní brašničko“ a zahráli vtipné představení „Dě-
dečkovy lívance“. Mažoretky rázně zapochodovaly 
v  rytmu moderní hudby a ukázaly nelehkou práci 
s hůlkou. Mladší i starší roztleskávačky ze zájmové-
ho útvaru Crazy team roztleskaly sál svými vystou-
peními doplněnými barevnými pompony. Děvčata 
z kroužku Zdravé pískání přesvědčily, že se s flétnou 
nejen zdravě dýchá, ale také se příjemně poslouchá. 
Kluci a holky ze zájmového útvaru Club dance spo-
jili taneční choreografii se scénkou o historii vzniku 
streetových tanců a předvedli nevšední vystoupení. 
Odpoledne bylo zpříjemněno moderními písnička-
mi podanými mladými kytaristy a nelze opomenout 
vystoupení třech skupin zájmového útvaru Orien-
tální tance. Nejstarší děvčata z Orientálních tanců 
den před akademií reprezentovala Dům dětí a mlá-
deže Velké Meziříčí v národním kole „Světlo Orien-
tu“ v Uherském Ostrohu. 

Poděkování za  celoroční práci patří všem zaměst-
nancům domu dětí a  mládeže, bez kterých by 
tato činnost nebyla možná. Za  příjemné prostředí 
a  skvělou spolupráci zaměstnancům Jupiter clu-
bu Velké Meziříčí, za podporu a pochopení městu 
Velké Meziříčí, sponzorům a  příznivcům DDM 
a za snahu, nadšení a vytrvalost dětem, které jsou 
našimi klienty, a jejich rodičům.
Přejeme krásné léto a mnoho sil do dalšího školní-
ho roku.

Ing. Alena Vidláková, foto: archiv DDM VM

Akademie aneb Ukázali jsme, co umíme
Projekt „Věnuj mobil a vyhraj vý-
let pro svou třídu“ je charitativně 
ekologická akce, kterou stejně 
jako v minulých letech pořádalo 
Recyklohraní ve  spolupráci se 
společností Asekol. Školy ve  3. 
ročníku celkově odevzdaly 22 tis. 
vysloužilých mobilů a  naše ZŠ 
ve  Lhotkách s  počtem 707 kusů 
a  průměrem 32 mobilů na  žáka 
získala 1. místo, a tím také odmě-
nu v podobě víkendového výletu 
dle vlastního výběru. 
A  tak jsme se 1. a  2. června vy-
pravili na  výlet do  Rožnova pod 
Radhoštěm. V  sobotu jsme si 
prošli zámek a  květnou zahra-
du v  Kroměříži a  podnikli pěší 
túru z Pusteven k soše Radegasta 
a  kapli sv. Cyrila a  Metoděje. 
V neděli nás parník svezl po Ba-
ťově kanálu z  obce Spytihněv 
do  Napajedel, prohlédli jsme si 
baziliku na Velehradu, ZOO Leš-
ná a hrad Buchlov. Cílem projektu 

byla podpora sběru a opětovného 
využití mobilních telefonů a pod-
pora organizací, které se věnují 
práci s  handicapovanými spolu-
občany. Funkční telefony budou 
zkontrolovány a  předány dětem 
v dětských domovech.

Děkujeme všem, kteří nám po-
mohli se sběrem mobilů, panu 
řidiči za  bezpečnou jízdu, pro-
jektu Recyklohraní za  pěkné 
zážitky. 

Děti a učitelé ze základní školy 
ve Lhotkách, foto: archiv školy

Žáci ze Lhotek vyhráli v Recyklohraní

Pavel Janošík
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leaderfest velké meziříčí 20.–21. 6. 2013

Předfestivalová nabídka
Sobota 22. 6. 
16.00 náměstí, Základní umělecká škola Velké Meziříčí – koncert
21.00 nádvoří zámku, Javory – koncert skupiny
vstupné: 300 Kč předprodej, na místě 350 Kč

Festivalový program
Neděle 23. 6. 
10.15 Husův dům – přednáška 
Moc slova a bezmoc slov. Teologie a etika řeči.
Jindřich Halama – děkan, Evangelická teologická fakulta UK Praha
15.00 nádvoří zámku, Obušku z pytle ven – dětské představení Diva-
delní společnosti Julie Jurištové
Dětské odpoledne pod patronací DDM Velké Meziříčí
20.00 Jupiter club, velký sál, Z  malé hádky velká sázka – divadelní 
představení souboru Špatně namíchaný bublifuk, vstupné 60 Kč

Pondělí 24. 6. 
17.00 kinosál JC, Slavnostní zahájení Evropského festivalu filozofie
Celoživotní učení – diskuzní panel; Dilemata vzdělávání a učení 
Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný – Filozofická fakulta 
MU Brno 
Přednášky a  následné diskuze budou zaměřeny na  pojmenování di-
lemat, která se objevují v konceptu celoživotního učení. Jde o dilema 
všeobecného a profesního vzdělávání, masového a elitního vzdělávání 
a  dilema vnitřního zájmu a  povinnosti se učit. Příklady dokladující 
tato dilemata budou hledány v  jednotlivých stupních vzdělávacího 
systému od předškolního vzdělávání až do učení a vzdělávání dospě-
lých.
20.30 Jupiter club, velký sál, Kytice – divadelní představení amatérské-
ho souboru Ikaros při Jupiter clubu, vstupné dobrovolné

Úterý 25. 6. 
16.30 Komunikace – přednáškový blok
Je možné být renezanční osobností i ve třetím tisíciletí/v dnešní době?
Vladimír Smékal – jeden z předních českých psychologů, působí jako 
emeritní profesor Masarykovy univerzity, 15 let se věnuje odborné 
publicistice v oblasti komunikačních technologií a vůbec komunikace 

mezi lidmi, působí jako soukromý lektor a konzultant. Je členem Syn-
dikátu novinářů a Masarykovy české sociologické společnosti.
Komunikace v sociálních sítích
Petr Koubský – analytik a  publicista na  volné noze. Vystudoval 
VŠCHT, pracoval jako programátor, byl spoluzakladatelem a  šéfre-
daktorem Softwarových novin a časopisu Inside. Organizuje odborné 
konference, učí na  Katedře IT VŠE v  Praze a  na  Literární akademii 
Josefa Škvoreckého.
Z pravěku komunikačních kurzů v naší zemi
David Gruber – zakladatel profese nezávislého lektora, konzultanta, 
kouče v naší zemi. V letech 1986-89 jediný v této profesi u nás. Vy-
studoval systémové inženýrství, pedagogiku a psychologii; svůj obor 
„techniky duševní práce“ si však kreativně musel vytvořit sám. Tento 
jeho obor obsahuje mj. všechny tzv. soft skills a zahrnuje vše podstat-
né, co k nám v této tematice přišlo ze Západu po roce 1989. Autor čtyř 
televizních vzdělávacích seriálů a 57 popularizujících knih, většinou 
bestsellerů, kterých se prodalo více než jeden milion výtisků.
19.00 talkshow 
O všem a zvláště pak o ničem
Ivo Šmoldas – básník, nakladatelský redaktor, publicista, scenárista a pře-
kladatel, nyní spíše příležitostný moderátor a bavič. Po mnohaletém glo-
sování Témat dne na vlnách Rádia Impuls nabyl dojmu, že k tomu, aby se 
v médiích kdokoli k čemukoli vyjádřil, nejenže nepotřebuje býti vzdělán, 
ale vzdělání je mu spíše na překážku. Pravdivost řečeného tvrzení hodlá 
doložit vlastním příkladem při besedě s obecenstvem.
20.00 Jupiter club, malá scéna Já tě asi… – divadelní představení stu-
dentského divadelního uskupení Studna pod vedením Jiřiny Kácalové, 
vstupné dobrovolné

Středa 26. 6.
17.00  Moderní technologické prostředky, přednáškový blok
Digital humanities
Josef Šlérka – vede výzkum a vývoj ve společnosti Ataxo Interactive, 
zároveň vede program Studia nových médií na FF UK. Svoje akade-
mické i praktické zaměření věnuje především otázkám data miningu, 
natural language processingu a problémům sémantiky.
Otevřené vzdělávání a volně dostupné výukové zdroje
Petr Škyřík – FF MU Brno, Kabinet informačních studií a  knihov-
nictví.  V hledáčku jeho zájmu je konkurenční zpravodajství, sociální 
sítě, virální a WoM marketing, zážitková pedagogika, řízení reálných 
a virtuálních týmů, distanční formy vzdělávání 
20.00 Jupiter club, koncertní sál, Divadlo jednoho herce – 
– Dopisy Samovi, Miroslav Gabriel Částek, vstupné 50 Kč

Čtvrtek 27. 6. 
17.00 Média – diskuzní panel
Kolektivní  psychologie  médií
Tedy  jak média mění lidi, kteří v nich pracují, jak  to ovlivňuje výsled-
ky jejich práce i to, jak se pak na média dívá veřejnost.
Vojtěch Bednář – odborný publicista, manažerský a mediální porad-
ce, pedagog a spisovatel. Zabývá se manažerským a mediálním pora-
denstvím.   
Učí se na školách mediální výchova?  A je to vůbec potřeba?
Tomáš Feřtek  – tiskový mluvčí, publicista, novinář a spisovatel, od-
borný konzultant EDUin. Věnuje se zejména ekologii, vzdělávání 
a tematice venkova. Od roku 1990 pracoval jako reportér v týdeníku 
Reflex. V  současnosti pracuje jako dramaturg TV Nova, například 
na seriálu Kriminálka Anděl. 
Jaroslav Šebek – známý český historik, pracuje v Historickém ústavu 
AV ČR Praha. Je autorem více než 60 studií v domácích i zahraničních 
odborných časopisech a sbornících.
Ideál vzdělanosti. 
Michael Hauser

Jak se proměňuje či zaniká ve vztahu k novým médiím a k neolibera-
lismu. 
20.00 nádvoří zámku, Žalozpěv – koncert, vstupné 50 Kč

Pátek 28. 6. 
17.00 přednáškový blok 
Otče, odpusť nám, neboť nevíme, co činíme – ekonomie a společ-
nost (ne)vědomí
Tomáš Sedláček – hlavní makroekonom hospodářských strategií 
v ČSOB, člen NERVu, člen Nadace proti korupci. Autor knihy Eko-
nomie dobra a zla. Rozšířené vydání vyšlo i v Německu, kde získalo 
ocenění Kniha roku.
Problematika současného regionálního školství
Jana Fialová – radní kraje Vysočina pro otázky školství
Kolektivní akce občanů v rámci lokální politiky
Jan Sládek – stážista v  týmu socioekonomie bydlení při Sociologic-
kém ústavu Akademie věd
21.00 nádvoří zámku, Starci na chmelu – muzikál v podání hudební-
ho souboru Harmonie; dále vystoupí hudební uskupení 6 tet, vstupné 
80 Kč

Sobota 29. 6.
19.30 luteránské gymnázium, Mezinárodní hudební festival Con-
centus Moraviae – Italské slunce – slavnostní závěrečný koncert 
Collegium 1704
Václav Luks – umělecký vedoucí, Martina Janková – soprán
21.00 náměstí, Galerie světového muzikálu – koncert amatérského 
souboru Ikaros při Jupiter clubu
Po skončení – ohňostroj.                                    www.festivalfilosofie.cz

evroPský festival filozofie 23.–29. června 2013 – komunikace a ne/vzdělanost

Vážení přátelé,
přijměte pozvání na letošní festival filosofie, který vám opět nabíd-
ne celou řadu zajímavých témat a osobností, doplněnou o kulturní 
program.
V letošním ročníku festivalu zaměřujeme svou pozornost na aktuál-
ní problematiku dneška, kterou je zcela jistě oblast KOMUNIKACE 
A VZDĚLÁNÍ.
Každodenně si pokládáme či odpovídáme na otázky typu:
– Jaká je úroveň naší vzdělanosti?
– Jaký vliv má na úspěšnost ekonomiky vzdělanost, úroveň odborných
   i všeobecných znalostí dnešní populace?
– Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že současné školství je slabé a nevýkonné?
– Je jedinou komunikací mezi lidmi řeč?  
– Jak ovlivňují moderní technologické prostředky naše vzdělávání 
   a komunikaci?
– Jakou roli hrají média ve společnosti?
– Jsou média zdrojem moci a do jaké míry působí na naše jednání?
– Kde hledat příčiny a důvody slučování či optimalizace škol?
Rozhodli jsme se celou problematiku rozdělit do několika tematic-
kých bloků, ve  kterých nám naši přednášející nabídnou odpovědi 
i patřičná vysvětlení na položené otázky.  

Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu

Čtvrtek 20. 6.
10.30 – Slavnostní zahájení
Skupina Pavana, mažoretky DDM Velké Meziříčí
14.00–15.30 – Šafářanka – hu-
dební skupina z ÚSP Křižanov, 
pětičlenný soubor má v  reper-
toáru širokou škálu známých 
skladeb jak dechovkového žán-
ru, tak spoustu populárních 
písniček české pop music
18.00 – vystoupení Mažoretek 
z Žižkova Pole
16.30–18.00 – Ars Camerata – 
soubor věnující se interpretaci historické a  lidové hudby, je součástí 
ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci, vystupuje v dobových kostýmech 
na středověkých slavnostech, bitvách, tržištích, ale i v kostelech a pod.
19.00–20.00 – Okřešánek – taneční soubor horáckých tanců s  45 
členy od malých dětí až po dospělé, vystupuje s představením plným 
říkadel, tanců a písní, člen Folklórního sdružení ČR a členem Horác-
kého folklórního sdružení ČR
20.15–21.15 – Čech a Lech – pěvecký sbor z Humpolce (43 členů, 30 
žen a 13 mužů), organizuje tradiční setkání pěveckých sboru na Vyso-
čině pod názvem Zahrada, kterého se účastní pěvecké sbory z Pelhři-
mova, Pacova, Jihlavy, Benešova u Prahy a Jílového u Děčína, za jejich 
nejvýznamnější počin loňského roku patří velmi úspěšné vystoupení 
v hudební síni pražského Hlaholu při příležitosti mezinárodního festi-
valu pod názvem 8. adventní zpěvy v Praze

Pátek 21. 6. 
15.00–17.00 – Robin Hood král zbojníků – divadelní představení 
ochotnického souboru z Radostína nad Oslavou, žáci 8. a 7. ročníku 
ZŠ pod vedením učitelky Jolany Smyčkové sehrají představení se zpě-
vem a tancem
Hudební vystoupení amatérské rockové skupiny žáků 9. ročníku ZŠ 
z Radostína nad Oslavou
18.00–19.30 
Akordeon band 
Vysočina – hu-
dební vystoupení 
nejen harmoniká-
řů z  Velkého Me-
ziříčí a okolí, kteří 
zahrají oblíbené 
lidové písničky
20.00–21.30 – Stetson – vystoupení známé country skupiny z Velké-
ho Meziříčí

Akce je pořádána Národní sítí MAS ČR 
ve spolupráci s organizacemi:
Ministerstvo zemědělství ČR, celostátní síť pro 
rozvoj venkova, MAS MOST Vysočiny, Krajská 
síť NS MAS ČR Kraje Vysočina, Kraj Vysočina
Informace naleznete také na straně 2.
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OPRAVY STŘECH, KOMÍNŮ 
a  k l e m p í ř s k ý c h  p r v k ů . 

N e j l e v n ě j š í  p o k r ý v a č s t v í 
v  r e g i o n u  –  d o r o v n á m e 

k a ž d o u  n a b í d k u  k o n k u r e n c e . 
Te l . :  6 0 1  57 3  0 2 9 .

Falco computer slaví 20 let od svého založení
Dvacet let je historicky velmi 
krátká doba. V historii České re-
publiky je to však doba význam-
ná, vždyť právě dvacet let existu-
je samostatná Česká republika. 
A těsně po vzniku České republi-
ky byla ve Velkém Meziříčí zalo-
žena společnost Falco computer, 
s.r.o. Tato ryze česká společnost 
působí v  oboru informačních 
technologií, slaboproudých a sil-
noproudých elektroinstalací. 

V  době vzniku měl zakladatel 
v úmyslu oslovit vznikající a exis-
tující místní firmy s  nabídkou 
výpočetní techniky, programá-
torských a servisních služeb. Pro-
tože počátkem 90. let 20. století 
zaznamenávala výpočetní tech-
nika neuvěřitelný rozvoj a poma-
lu se začala stávat nezbytnou sou-
částí každodenního chodu firem.  
Do  názvu společnosti se dostal 
filmový symbol té doby, pohád-

kový šťastný drak Falco. Tento 
drak symbolizuje putování firmy 
během prvních dvaceti let exis-
tence. Někdy bylo potřeba vzlét-
nout a  rych-
le se vzdálit 
a  někdy jindy 
přistát, od-
počinout si 
a  v  klidu se 
zamyslet nad 
další cestou vpřed. 
Firma v  prvních letech existence 
musela řešit mnoho specifických 
situací. Ať byly dobré nebo špat-
né, všechny sloužily k  poučení se 
do příštích let. Vždyť po době tota-
lity neexistovaly žádné zkušenosti 
s vedením firem v nově vzniklém 
tržním prostředí. Samozřejmě také 
s přihlédnutím na místní české či 
moravské podmínky, které byly 
a jsou vždy trochu odlišné od pod-
mínek v okolních zemích. 
Po třech letech regionálního pů-
sobení na poli výpočetní techni-
ky přišel čas na zamyšlení se nad 
další koncepcí. Pro možnost roz-
šíření působnosti firmy na území 
celé České republiky bylo nutno 
komplexních služeb. Bylo potře-
ba vybudovat daleko větší tým 

pracovníků s  patřičnou odbor-
ností. Cílem se stalo nabídnout 
zákazníkům vše od  silnoprou-
dých elektroinstalací, přes dy-

namicky 
se roz-
víjející 
obor sla-
boprou-
dých 
elektro-

instalací až po  co nejúplnější IT 
služby včetně složitých servero-
vých řešení nebo nasazování 
ekonomických a  informačních 
systémů do  malých a  středních 
společností. 
Po dlouhých letech usilovné prá-
ce je možné říci, že se tento cíl po-
dařil. Falco computer disponuje 
týmem vysoce odborně zdatných 
pracovníků, kteří všechny výše 
uvedené činnosti zvládají na nej-
vyšší úrovni. Pracovníci firmy 
úspěšně absolvovali mnohá od-
borná a  certifikační školení. Při 
práci je aplikován systém řízení 
kvality ISO. Nabízené systémy 
a výrobky splňují nejpřísnější kri-
téria spolehlivosti a kvality.
Právě v těchto dnech si firma při-
pomíná dvacet let své existence. 

V  současné době zaměstnává 55 
lidí. Má dvě prodejny výpočet-
ní techniky (ve  Velkém Meziříčí 
a ve Žďáru) a několik dalších po-
boček. Ve  Velkém Meziříčí (při 
výjezdu z města směrem na Brno) 
je přibližně rok otevřen nový are-
ál pro středisko elektroinstalací. 
V  Radnické ulici je k  dispozici 
nově zrekonstruované vzděláva-
cí středisko, které nabízí firmám 
své školicí prostory. Vzhledem 

k zakázkám na území celé České 
republice má firma pobočky také 
v Praze a Brně.
Veškeré činnosti je možno si pře-
číst na stránkách www.falcocom-
puter.cz. Firma realizuje zakázky 
na území České republiky a někte-
rých okolních států. Na reference 
se zeptejte ve svém okolí, protože 
dobré reference a spokojenost zá-
kazníků je pro společnost Falco 
computer, s.r.o. to nejdůležitější.

Nepůjde 
el. proud
▶ 17. 6., 7.30–
15.45, ul. Lipnice, 
Nábřeží, Ostrů-
vek, Pod Strání, 
Sokolovská 462.                   
▶ 18. 6., 7.15–16.00 
ul. K Buči, Karlov 
1001–594, Křižní, 
Na Spravedlnosti, 
Nová, Příční, Slepá.

 -E.ON-

Prodejna Biomac Velké Meziříčí
Třebíčská 1678/60, Areál firmy PKS
594 01 Velké Meziříčí

tel.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: prodejna.velkemezirici@biomac.cz 

NABÍDKA 
STAVEBNÍCH PARCEL

Obec Uhřínov nabízí 
k prodeji 

stavební parcely 
v nové zástavbě RD. 

Cena 350 Kč/m². 
Více informací na 

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

777 492 985.

ŽALUZIE, SÍTĚ, 
ROLETY

podlah. práce 
Tel.: 602 950 763, Caha

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

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

Seřizovač vstřikovacích lisů na plasty
Požadujeme:  * SOU/SŠ vzdělání technického směru
 * znalost procesu vstřikování plastů
 * praxe na pozici seřizovače min. 2 roky
 * znalost strojů Arburg/Demag výhodou
 * ochota pracovat na směny
 * zodpovědný přístup k práci
Náplň práce: * výměna vstřikovacích forem
 * seřízení lisu včetně periferních zařízení
 * řešení problémů ve výrobním procesu
 * preventivní údržba forem a strojů
 * dokumentace procesních parametrů
Nabízíme:  * možnost podílet se na rozjezdu nové výroby plastů
 * možnost profesního růstu
 * firemní benefity
Nástup září 2013

INSTALATÉRSTVÍ KREJSKA 
provede vodařské i topenářské práce. 

Levně a kvalitně. Cenová nabídka 
a konzultace zdarma. Tel.: 722 966 075.

Zveme vás na  přednášku 
o málo známém, ale účin-
ném způsobu postupného 
přirozeného uzdravování. 
Český vědec Dr.  Jiří Lang, 
PhD. téměř třicet let pomá-
há navracet zdraví lidem i  zvířatům v mnoha ze-
mích světa. Přijďte si poslechnout a vyzkoušet me-
todu, kterou využívají vrcholoví sportovci, umělci 
a významní lidé. Dr. Lang a jeho JL technologie je 
však dostupná všem, kteří potřebují uzdravení. 
Přednáška se koná: 

Pozvánka na přednášku: 
Jak řešit nemoc a bolesti   

15. 6. 2013 ve 14 a v 16 hodin 
STUDIO DRAHA, Poříčí 11, (Dům zdraví) 

termín hodiny je potřeba nahlásit na tel.:  
606 657 123 nejpozději do pátku 14. 6. 2013.

Vstupné: 40 Kč.     
Přednáší zkušená terapeutka JL technologií, 
Vladimíra Bujakowská. www.uzdravim.eu 

Článek je součástí placené inzerce.

Pozvánka je součástí placené inzerce.
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sPolečenská rubrika

Blahopřání

Poděkování

POZVÁNKA 
na tradiční setkání pracovníků pomocných provozů Kablo, 

které se koná 21. 6. 2013 od 14 hodin na Tržišti.  -bar-

Dne 6. 6. 2013 oslavili manželé Charvátovi z Borů 
diamantovou svatbu. 

Vše nejlepší, 
hodně zdraví a životního optimismu 

ze srdce přejí Milan, Jindřiška a Alena s rodinami.

Blahopřání k výročí diamantové svatby

Prodám – kouPím – vyměním

■ Traktor Zetor 4011. Velká ka-
bina, sedačka spolujezdce, rovná 
podlaha, náhradní přední a zadní 
kolo. STK do 25. 5. 2015. Cena 
80.000 Kč. Tel.: 737 747 977.
■ Náhradní díly na Ško-
du Felicii, Favorit, Peugeot 
206. Dále prodám piano po 
opravě. Tel.: 739 144 196.
■ Litinový kotel  na  tuhá pa-
liva – starší, 34 kW. Dále pro-
dám trubkové lešení, velkou 
míchačku na  4 kolečka. Ložisko 
do dyferáku zadní nápravy Mul-
ticar 24–25. Kompletní švajc 
– plné láhve. Tel.: 606  157  522.
■ Obutá zimní kola na  oce-
lových discích na  Škodu Fe-
licii. Stav 90%, 4 ks. Dále 
prodám alternátor Valeo 24 
V  po  opravě. Tel.: 608  204  557.
■ Dřevěnou udírnu. Novou, ma-
teriál olše, masiv. Výška 170 cm, 
základna 65×65 cm, stříška ma-
teriál nerez, teploměr, regulace 
kouře a  teploty. Cena dohodou. 
Dále prodám nový výklopný pa-
řák 120 l, plech tloušťky 2 mm, 
cena 5.600 Kč. Dohoda možná. 
Tel.: 605 744 874.
■ Náhradní díly na Fiat Brava, r. 
v. 1996, vcelku, včetně pneumatik 
v  rozměrech 175×65 R14. Tel.: 
776 798 182.
■ Dveře  + zárubně, nové z ma-
sivu borovice, zakázková výro-
ba, rustikální styl, 80L, 80P, 60L, 
60P, prosklené, plné, možno 
dodělat i  jiný rozměr. Dle výbě-
ru na  prvních 10 ks sleva 50 %, 
6.000 Kč včetně zárubní. Dále 

prodám stěnu do  předsíně, stej-
nou jako výše uvedené dveře. 
Nutno vidět. Tel.: 604  844  919.

■ Maringotku nebo staveb-
ní buňku. Volejte večer na  tel.: 
728 416 361.

■ Hračky na  baterky nebo se-
trvačník z 60., 70. a 80. let. Tel.: 
737 811 674.
■ Jawu 90 i  v  nepojízdném sta-
vu + motor na  Jawu 350. Tel.: 
737 811 674.

■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské helmy, opaskové přezky, 
kožené vojenské řemeny, kože-
né řemínky, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i potrhané), maskova-
cí celty, maskovací oblečení, va-
tované kabáty, vyznamenání, bo-
dáky, dýky, šavle a pochvy k nim, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, staré fo-
tografie vojáků, staré pivní láhve 
s  nápisem atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 608 714 444.
■ Regál rohový na  květiny 
(balkonové), kovový – viz foto 
– nebo podobný. V jakém-
koliv stavu. Za  nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 775  252  513.

■ Prodám družstevní byt 1+1 
v  OV ve VM, Bezručova uli-
ce, 31 m² v prvním podlaží 
+ soc. zařízení + sklep. Cena 
dohodou. Tel.: 606 036 376.
■ Prodám stavební pozemek v 
obci Jabloňov u Velkého Meziří-
čí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po zaměření jako jednot-
livé parcely. Tel.: 605 054 562.
■  Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Nová okna + zateplení 
fasády. Cena dohodou. Levně. 
Nevolat RK! Tel.: 605 054 470. 
■ Prodám stavební pozemek 
u Velkého Meziříčí. Cena 
345.000 Kč. Tel.: 608 861 108.

■ Nabízím pronájem v rodin-
ném domě pro 1–2 osoby. Tel.:
604 419 483.
■ Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, Nad Gymnáziem, 
od 1. 7. 2013. Tel.: 777 734 530.
■ Pronajmu byt 3+kk (75 
m²) v  novostavbě od  1. 7. 
2013. Tel.: 776  344  454.

■ Pronajmu byt 3+1 blízko cent-
ra, v relativ. klidné lokalitě na ul. 
Bezděkov č. 81. Obytná plocha 
70 m², 5. patro. Dům je zatep-
len, nová plastová okna, nově 
rekonstruovaný výtah. V  r. 2011 
byl byt částečně rekonstruován 
(úprava byt. jádra, nové podla-
hové krytiny, koupelna, WC). 
Ve  vybavení kuchyňská linka 
a plynový sporák. Vlastní plyno-
vý kotel (vytápění a ohřev vody), 
náklady na  teplo jsou minimál-
ní. K  bytu patří 2 sklepní kóje 
(1. na  patře, 2. v  suterénu). Ná-
jemné 7.500 Kč (zahrnuje fond 
oprav, splátku úvěru na  zatep-
lení, správ. poplatky) + záloha 
na energie a vodu (cca 2.500 Kč/
měsíc). Parkování před domem. 
Můžu nabídnout k pronájmu ga-
ráž v  nedalekém bytovém domě 
(3 minuty cesty) za  1.200 Kč/
měsíc. Volný od  1. 8. 2013. M. 
Hledík, tel.: 603 834 418, e-mail.: 
mhledik@vm.cz 

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

■ Ložnici z 50. let. Manželská 
postel (nové matrace), 2× noč-
ní stolek, 2× dvoudílná skříň-
ka, 1× toaletka se zrcadlem. 
Dobrý stav. Tel.: 602 834 181. 
■ Kocourka a kočičku. Stáří 8 týd-
nů. Oba jsou bílostrakatí, ochoče-
ní a zvyklí na psa. Tel.: 605 182 943.            

Koupím

Nemovitosti

Daruji

Různé

Pronajmu 

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

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. Tel.: 604 112 837.

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

Prodám

Dnes, 12. 6. 2013, slaví naše mi-
lovaná maminka a babička, paní 

Jaroslava Vaňková 
z Chlumku 
své krásné kulaté narozeniny.

Za obětavost, vychování a  lásku, 
kterou jsi nám všem, milá ma-
minko, dala a stále dáváš, 
z úcty mnohokrát děkujeme 
a přejeme Ti ještě jednou tolik 
ze srdce hodně zdraví, 
spokojenosti a také štěstí.

❧ Čas běží tak rychle, ale neza-
brání tomu, abychom si denně 
nevzpomněli na člověka, kterého 
jsme tolik milovali. ❧

Dne 11. června uplynuly již 3 
roky od chvíle, kdy nás po svém 
velkém trápení opustil náš ta-
tínek, manžel a kamarád, pan 

Miloslav Večeřa.
Jen ten, kdo s ním žil a znal jeho 
životní elán a optimismus, ví co 

jsme v něm ztratili.
Manželka Alena, děti s rodinami a kamarádi

Dne 12. června 2013 uplynulo 8 
let od chvíle, kdy nás opustil pan 

František Šoukal 
z Oslavice.

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

manželka a synové s rodinami.

Děkuji tímto dvěma mladým ženám, které mne odvezly domů dne 
16. 4. 2013 před půlnocí, když jsem utrpěl úraz při zastavování objed-
nané taxislužby. Měly zánovní auto a bydlí na Bezděkově.

PhDr. Arne Němec

Poděkování za pomoc

Dne 13. června 2013 uplyne 10 let, kdy nás opustil pan 

Josef Prokop z Velkého Meziříčí 

a dne 25. července by oslavila 80 let jeho manželka, paní 

Anna Prokopová z Velkého Meziříčí

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínky

❧ Odešel jsi tak náhle, že jsi nám 
nemohl ani sbohem dát. ❧

Dne 17. června 2013 vzpomene-
me 2. smutné výročí tragického 
úmrtí našeho syna a bratra, pana 

Petra Muchy z Petrávče.

S láskou vzpomínají rodiče 
a sourozenci s rodinami.

HLEDÁME ŘIDIČE SK. B 
pro jízdy po EU. Nutná praxe, 

životopis na: 
rexpres@rexpres.cz

Děkujeme za uspořádání olympiády pro MŠ, která se vydařila a moc se 
nám všem líbila. Celé odpoledne jsme si náramně užili a moc jsme se 
bavili. Poděkování patří především vedoucím učitelkám Blance Kad-
líkové a Naděždě Krčové a také všem zaměstnancům MŠ.

Děti a rodiče z MŠ Oslavická, Veverky

Poděkování za olympiádu mateřských škol

Tvoje děti Lubošek, Dášenka 
a Tomášek s rodinami. 

Též i milovaný přítel Pavel dodává: 
„Stále samé kilometry bez nehody.“
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29. 6. 2013 Lhotky (u Velkého Meziříčí)
začátek v 15 hodin, informace na: www.harmonikari.unas.cz

Prodej vstupenek: Nápoje Homola VM, Jednota Lhotky
Předprodej: 80 Kč, na místě 100 Kč

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

pátek 14. června 2013 
velký sál JC v 19.30 h

Vstupné: 330 Kč. 
Prodej vstupenek 

na programovém oddělení 
Jupiter clubu Velké Meziříčí 

tel.: 566 782 004 (001). 
Hraje Jakub Slach. 

Festival Concentus Moraviae 
▶ neděle 16. 6. 2013 v 19.30 hodin
Velké Meziříčí – zámek, zámecká 
jídelna – Roberta Invernizzi – so-
prán, , Craig Marchitelli – theorba
Do Itálie sklonku 16. a první polo-
viny 17. století nás zavede poutavě 
vystavěný program s lákavým titu-
lem „Nejkrásnější z krásek“. 
Vstupné: 250 Kč/150 Kč

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu Velké Meziříčí
PLÁN PŘEDNÁŠEK,  předsálí kina v 15.30 
 18. 6. Raně novověké stopy Jednoty bratrské 
 na Velkomeziříčsku a okolí, 
 přednáší Mgr. M. Štindl, PhD.                         

Rezervace přijímá od 14. 8. 2013 programové oddělení Jupiter clubu, Ná-
městí 17,  Velké Meziříčí, tel.: 566 782 004, 005, 001.
▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 hodin – MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ 
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa
▶ Středa 30. října 2013 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ 
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, Martina Hudečková, 
Julie Jurištová a další
▶ Listopad 2013 (termín upřesníme) v 19.30 hodin
TŘI VERZE ŽIVOTA
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml.
▶ Úterý 3. prosince 2013 v 19.30 hodin – VYHAZOVAČI 
Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ond-
řeje Brzobohatého. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch 
Hájek, Petr Vágner                                                                                  -prog-

Jupiter club uvede v rámci Filozofického 
festivalu divadlo jednoho herce

Gabriel Miroslav Částek –
– Dopis pro Tebe

Pořad z pozoruhodné knihy 
Daniela Gottlieba 

Dopisy Samovi o lásce, 
ztrátě i darech života.

Středa 26. 6. 2013 ve 20 hodin, koncertní sál 
JC, vstupné 50 Kč.Rezervace a prodej vstu-

penek na program. oddělení JC, tel.: 566 782 
004 (001), po–čt 8–16 hodin, pá 8–14 hodin.

Změna programu vyhrazena!

Sobota 22. června 2013 
ve 21 hodin, vnitřní nádvoří zámku 

(při nepříznivém počasí v Jupiter clubu).
Vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek 
na programovém  oddělení Jupiter clubu, 
tel.: 566 782 004 (001), po–čt  8.00–16.00, 

pá 8.00–14.00 

Vymysleli a předvedou:

Inscenace „Oskar a  růžová 
paní“ vypráví o  hlubokém 
přátelství desetiletého Oskara 
a jeho pečovatelky. Neúnavný 
rozumbrada, který opět tráví 
své dny v nemocnici, má díky 
hře vymyšlené babi Růžou 
možnost prožít si celý dlouhý 
lidský život. Od  dětství přes 
pubertu, první lásku, staros-
ti dospělých a  druhou mízu 
až po stáří. A otázky, starosti 
i zážitky, se kterými se nechce 
svěřovat nechápavým dospě-
lým, adresuje ve  svých dopi-
sech Pánu Bohu…
Vybrané úryvky z  kritik: …
Divák je díky režisérovi Ivanu 
Balaďovi a  hercům Martině 
Eliášové a  Janu Sklenářovi 
svědkem malého divadelního zázraku, který se z mysli jen tak nevytratí. 
Citlivě zbavili dojemný příběh jakéhokoliv falešného sentimentu a  str-
hujícím způsobem i se smyslem pro hru a humor hrají o vzdoru, vůli, 
boji a naději…P. Mareček, MF Dnes                                                        -is-

Oskar a růžová paní – 14. 6., Černá u Měřína 
Domov pro seniory Velké Meziříčí organizu-
je odpolední tvořivý kurz pro veřejnost – 18. 
června 2013 Výroba obrázků či přáníček tech-
nikou Enkaustika, začátek od 14.30 hodin ve 
společenské místnosti 2B.
Přijďte a vyrobte si zajímavý a nevšední obrá-
zek či přáníčko pro sebe či své blízké.
Cena dle materiálu a účasti. Lektorkou je Re-

nata Dohnalová. Zájemci se mohou nahlásit na recepci Domova pro 
seniory u paní Gruberové, lze se nahlásit i prostřednictvím telefonu 
či emailu. Tel. číslo: 561 201 570, 734 875 428, e-mail: gruberova@
domovvelkemezirici.cz. Svoji účast potvrďte do pátku 14. června 2013.

Tvoření v domě pro seniory

15. výročí pěvecký sborů 
pod vedením Olgy Ubrové a Andrey Svobodové

Přijďte si s námi zavzpomínat…
Součástí programu bude projekce a výstava fotek z let minulých.

12. 6. 2013 od 17 hodin, velký sál Jupiter clubu
▶ pěvecké soubory Sluníčko a Smajlíci –

– Hodina zpěvu tentokrát bez Svěráka a Uhlíře 
▶ pěvecký sbor Harmonie – Starci ma chmelu

Předprodej vstupenek na programovém oddělení, 
tel.: 566 782 004, vstupné předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.

Hrají a zpívají: Mariana Ambrožová, Ondřej Brejška, 
Petr Jan, Marek Janoušek, Tomáš Kotačka, 

Kateřina Mátlová, Bětka Mikysková, Jana Mikysková, 
Jitka Mirčevová, Jan Moravec, Tomáš Mrazík, 

Kristýna Nováková, Iveta Polášková, Adéla Štindlová, 
Karolína Vaverková, Aneta Vrbková

Dramaturgie a režie PhDr. Libuše Mílková

Nabídka divadelní sezony podzim 2013

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

Přijďte s námi přivítat cyklistickou ekologickou štafetu 
dne 25. 6. 2013 na náměstí ve Velkém Meziříčí, 
kdy naše město bude v krátké době již podruhé 

etapovým městem cyklistické události!
Od 17 hodin bude na náměstí připraven doprovodný program, 
kde se představí např. velkomeziříčští hasiči s historickou ha-

sičskou stříkačkou taženou koňmi a dalšími ukázkami; taneční 
vystoupení skupiny DDM – Crazy team; vystoupení hudební 

skupiny KUSPOKON nebo ukázky činnosti skautů…       -měú-

sobota 22. 6. 2013 
v 15.00, nádvoří zámku 

vstup zdarma
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V  sobotu 18. 5. 2013 proběhlo 
slavnostní zakončení hokejo-
vé sezony 2012/2013 na  Fajtově 
kopci ve  Velkém Meziříčí. Při 
této příležitosti byli naši mladí 
hokejisté obdarováni upomín-

kovými předměty, které dostali 
díky těmto sponzorům: týdeník 
Velkomeziříčsko, Poex, McDo-
nald’s – Fajtův kopec, BIDVest, 
Autocolor Šoukal, s.r.o., Auto-
doprava Zachovalová, Vemax, 

s.r.o., Ing.  Jindřich Doležal P&L, 
spol. s r.o., Jana Kazdová, Hynek 
Bíbr, Hotel Pod Zámkem, Elektro 
Vejmola, František Trojan – To-
pení voda, plyn. Děkujeme všem 
sponzorům, kteří nás během 

sezony sponzorují. Dále touto 
cestou děkujeme rodičům za ce-
losezonní podporu svých dětí 
a trenérům. Mladým hokejistům 
za píli a elán. Hoši děkujem!

-jud-, foto: archiv HHK

Hokejisté se na Fajtově kopci rozloučili se sezonou

Sportovní klub Dolní Heřmanice pořádá 
2. ročník fotbalového turnaje ,starých pánů‘ (nad 35 let)

Memoriál Petra Muchy 2013
V sobotu 15. června 2013 ve sportov-
ním areálu v Dolních Heřmanicích.

Začátek v 10 hodin, hraje se na jedné 
polovině fotbal. hřiště, délka zápasu 
2×20 min., počet hráčů na hřišti 1+6, 
celkem 8 družstev ve dvou skupinách 
po čtyřech.
Pozvánka pro vedení klubů a  správ-
ce fotbalových hřišť: ve  14 hodin se 
uskuteční předváděcí akce firmy, která 
přináší na  český trh špičkové anglic-

ké produkty v oblasti barev na lajnování a lajnovacích aplikátorů 
za dostupné ceny. Josef Prudík, předseda SK Dolní Heřmanice

Žáci 4.–5. ročníku ZŠ Škol-
ní se v letošním 16. ročníku 
McDonald’s Cupu opět po roce 
probojovali na svátek fotbalu, 
který se koná od 10. do 11. 
června 2013 v Jihlavě. 

Jak probíhala jejich cesta do  re-
publikového finále? Nejprve 
skončili na 2. místě v okrskovém 
kole, které se hrálo na  hřišti ZŠ 
Školní. Na stejném hřišti se konal 
i okresní turnaj, ve kterém doká-
zali zvítězit a  postoupit do  kraj-
ského finále. V  něm se našemu 
družstvu opět dařilo a  obsadilo 
konečné 2. místo. 
Celková bilance na cestě na svá-

tek fotbalu do  Jihlavy vypadá 
takto: 11 odehraných utkání, 7 
výher, 3 remízy a jedna porážka 
(v  krajském finále) s  celkovým 
skóre 24:4. 
Za zmínku stojí, že náš brankář 
Marek Malata udržel 205 minut 
čisté konto (jeden zápas trval 
20 minut) a  první gól dostal až 
v  krajském finále. Dalšího in-
dividuálního úspěchu dosáhla 
Hana Pavlasová, která byla vy-
hlášena nejšikovnější hráčkou 
krajského finále. Oporami týmu 
byli zejména Marek a  Mirek 
Malatovi, Nikola Bibr, Hana 
Pavlasová, Jiří Pospíchal a Patrik 
Stupka. 

Všem žákům patří gratulace 
a poděkování za vzornou repre-
zentaci naší školy a města Velké 
Meziříčí. Teď už zbývá jen držet 
palce a  přát hodně sportovního 
štěstí.
Tohoto výjimečného úspěchu 
dosáhli tito žáci: Základní ško-
ly Školní Velké Meziříčí: Trojan 
Radomil, Dvořák Štěpán, Kališ 
Petr, Milota Kryštof, Rosa Jan, 
Malata Mirek, Malata Marek, 
Pavlasová Hana, Svoboda Voj-
těch, Kubíček Jan, Bibr Nikola, 
Stupka Patrik, Pospíchal Jiří 
a Sejrek Lukáš.

-liš-
foto: archiv školy

Malí fotbalisté ze Základní školy Školní jsou opět v republikovém finále

Poprvé jsme hrály dívčí fot-
bal v  loňském školním roce 
2011/2012. A  když jsem se děv-
čat zeptala, jestli si chtějí zahrát 
fotbal i letos, nadšeně souhlasila. 
A  co jsme vlastně hrály za  sou-
těž? Podruhé byla vyhlášena fot-
balová soutěž Coca-Cola školský 
pohár i pro dívčí týmy. A proto-
že je dívčích družstev přece jen 
trochu méně, než chlapeckých, 
hrály jsme až 2. kolo. Zápasy se 
odehrály 2. 5. 2013 na  hřišti TJ 
Družstevník Bory. Přijely k nám 
2 školy, a  to ZŠ a  MŠ Kamenice 
a  ZŠ TGM Třebíč. Naše děvča-
ta díky skvělému výkonu celé-
ho družstva svoje kolo vyhrála! 
Děkuji všem hráčkám, zejména 
kapitánce Míši Kaštanové, která 
vstřelila tři góly. Fotbalově krás-
nou akci předvedla i  Šárka Du-
fková a  Alena Havlíčková, které 
si skvěle nahrály a  s  míčem se 
dostaly až před branku soupeřek. 
K úspěchu našich hráček přispěla 
svým výkonem brankařka Kristi-
na Kotačková.
Výsledky druhého kola:
1. ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory 4 
b. (jedno vítězství, jedna remíza)
2. ZŠ a MŠ Kamenice 3 b. (jedno 
vítězství)
3. ZŠ TGM Třebíč 1 b. (jedna re-
míza) 
Třetí kolo se odehrálo také u nás 
na  hřišti TJ Družstevník Bory. 
Bylo to ve  středu 29. 5. 2013 

a  tentokrát přijela tři družstva – 
RG a ZŠ města Prostějov, ZŠ Ro-
kytnice v Orlických horách a ZŠ 
a  MŠ Štoky. Předpověď počasí 
nebyla vůbec příznivá, ale poča-
sí nám ten den přálo. Nepršelo, 
bylo pod mrakem a to nám vyho-
vovalo. V turnaji bylo sehráno 6 
zápasů. Bohužel se nám nedařilo 
tolik, jako v  předchozím kole. 
První zápas se nám podařilo vy-
hrát díky jedinému vstřelenému 
gólu Míši Kaštanové. Bohužel se 
nám v  něm zranila velká opora 
týmu Terezka Prokopová. 
Ve  druhém zápasu jsme dosta-
ly branku a  odpověděly jsme 
také gólem. Krásně se odpoutala 
Alča Hlaváčová a  běžela téměř 
od poloviny hřiště a podařilo se jí 
vstřelit gól! Měly jsme obrovskou 

radost. Bohužel jsme si pak ne-
šťastnou náhodou daly dvě vlast-
ní branky a prohra byla na světě. 
I přes naši prohru, si zaslouží po-
chvalu opět skvěle chytající bran-
kařka Kristina Kotačková!
Třetí zápas jsme hrály se ZŠ a MŠ 
Štoky. Už nebylo tolik sil a  pro-
hrály jsme 0:3.
Výsledky třetího kola:
1. ZŠ Rokytnice v  Orlických ho-
rách 9 b. (vyhrály všechny zápasy)
2. ZŠ a MŠ Štoky 6 b. (vyhrály dva 
zápasy)
3. ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory 3 
b. (jedno vítězné utkání)
4. RG a ZŠ města Prostějova 0 b.
Děkuji všem děvčatům z naší ZŠ 
Hany Benešové Bory za  krásné 
fotbalové výkony. Od  loňského 
roku se naučily spolupracovat 

v  týmu, nahrávat si a  zlepšila se 
i  jejich fyzická kondice. Jsou to-
tiž schopny doběhnout soupeř-
ky a vybojovat si i ztracený míč. 
Tyto fotbalové zkušenosti jim 
mohou pomoci i  v  životě – pře-
konávat překážky, spolupracovat 
v týmu, poučit se z prohry.
Naše velké díky patří také paní 
Aleně Hlaváčové, která se v obou 
kolech starala o  ošetření zraně-
ných hráček. Naštěstí se stal jen 
jeden vážnější úraz. Dále děku-
jeme fotbalistům TJ Družstevník 
Bory, kteří nám vždy ochotně 
připravili hřiště a poskytli zázemí 
pro rozhodčí a  hráče ostatních 
týmů. Další informace a  fotky 
najdete na webu školy.

Zuzana Jurková
foto: archiv ZŠ Bory

Děvčata na základní škole v Borech hrají fotbal fotbal žáci

SpSM 27. kolo:
FC VM U13 – FC Fastav Zlín 9:12 (6:7). Branky: 2× Havelka, 2× Partl, 
2× Křivánek, Patiy, Dobeš, Loup
FC VM U12 – FC Fastav Zlín 9:3 (5:1). Branky:  2× Doležal, 2× Bačák, 
2× Svoboda, Vokurka, Malata Mirek, Čermák -ves-

Běh do Křibu
V sobotu 15. 6. 2013 v Pucově se koná již sedmadvacátý ročník 
běžeckého závodu na osmdesátimetrové kopcovité trati s travna-
tým a jehličnatým povrchem. Start ve 14.00. Absolutně nejrych-
lejší závodník si odnese živého čuníka. Pořádá SDH Pucov, bohatá 
tombola a vynikající občerstvení.
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fotbalové soutěže

Národní finále házené žactva 5.–7. tříd
Ve dnech 23.–24. května 2013 proběhlo v Karviné národní finále No-
vinářského kalamáře pro žáky a žákyně 5. až 7. tříd. Pořadatelé z há-
zenkářské líhně HCB Karviná ve spolupráci se ZŠ Slovenská Karviná – 
Hranice nalosovali šestici týmů dívek a deset družstev chlapců do dvou 
sportovních hal, kde se současně konal dívčí i chlapecký turnaj. Děvčata 
hrála v základní části systémem každý každým, v nadstavbové části se 
o konečné umístění utkaly týmy na 1. až 3. pozici a  týmy na 4. až 6. 
místě. 
Po  čtyřleté odmlce se do  národního kola probojovala také děvča-
ta Základní školy Oslavická Velké Meziříčí. Ta svoji úspěšnou cestu 
na soutěžní vrchol zahájila vydřeným vítězstvím v dubnové okresním 
kole v Novém Veselí, když až na trestné hody postoupila přes dívky ZŠ 
Švermova Žďár nad Sázavou. Následně pak stejně dramatickou záplet-
ku vyřešila na začátku května ve finále krajského kola v Dolní Cerekvi. 
Zde mezi sedmi družstvy prošla až do finále a tam zdolala házenkářky 
ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod. 
Národní finále pak svojí úrovní bylo nad síly našeho kolektivu, když 
v dívčí kategorii se prezentovaly týmy ZŠ Křiby Zlín, ZŠ Zubří, ZŠ Vel-
ká Bystřice, ZŠ Hutník Veselí nad Moravou a 31. ZŠ Plzeň.
Základní skupinu jsme rozehráli s chutí, leč s poměrně jednoznačný-
mi výsledky pro soupeřky. Až v našem čtvrtém turnajovém vystoupení 

proti ZŠ Zubří jsme se od prvních 
minut houževnatě drželi. Do po-
sledních okamžiků oba týmy 
sváděly souboj o  důležité body. 
Nakonec přesně trefeným deví-
timetrovým hodem po  uplynutí 
hrací doby si soupeřky zajistily 
nejtěsnější vítězství, a  tím také 
postup do finálové skupiny. Naše 
hráčky si tak na svůj bodový zisk 
musely ještě počkat. Ve  skupině 
o  celkové umístění jsme si nej-
prve v dramatu rozdělili body se 
ZŠ Masarykova Velká Bystřice 
a následně s republikovým finále 
jsme se loučili porážkou od dívek 
31. ZŠ Plzeň. 
Hrály: Štěpánková Michaela, 
Bačová Simona, Kyusová Kate-
řina – Šabacká Jarmila, Pavlíč-
ková Terezie, Běhounková 
Eliška, Horká Lenka, Jelínková 
Karolína, Štěpánková Veronika, 
Votoupalová Pavlína, Krištofo-
vá Zuzana, Holánová Zuzana, 
Dvořáková Natálie. Vedoucí družstva Záviška, Veselá.
Zlaté medaile obhájily dívky ze ZŠ Křiby – Zlín, které prošly turnajem bez 
porážky. Stříbro patří děvčatům ZŠ Hutník Veselí nad Moravou, bronz 
braly hráčky ZŠ Zubří, čtvrté skončilo družstvo 31. ZŠ Plzeň, pátý tým ZŠ 
Masarykova Velká Bystřice, na náš celek zbyla šestá příčka, když o tomto 
umístění rozhodla v závěrečném součtu jediná trefa v náš neprospěch.
Nejlepší hráčkou turnaje se stala Alžběta Klimešová z  družstva Zá-
kladní školy Hutník Veselí nad Moravou. Nejlepší brankářkou byla 

oceněna Michaela Polášková ze Základní školy Zubří. Nejlepší střel-
kyní letošního ročníku Novinářského kalamáře se s  třiceti přesnými 
zásahy stala Kristýna Křiťánová z 31. Základní školy Plzeň.
Družstvo Základní školy Oslavická Velké Meziříčí děkuje tou-
to cestou zřizovateli – městu Velké Meziříčí – a  Okresní radě 
Asociace školních sportovních klubů ČR za  finanční příspěvky 
na úhradu cestovného.

Házenkářky ZŠ Oslavická bojovaly v národním kole Novinářského kalamáře

Tabulka základní skupiny
 V. Bystřice Křiby – Zlín Plzeň Zubří V. Meziříčí Veselí n. M. Body Pořadí
ZŠ V. Bystřice — 4:23 6:14 11:22 13:3 7:18 2 5.
ZŠ Křiby – Zlín 23:4 — 15:8 12:5 27:3 16:8 10 1.
31. ZŠ Plzeň 14:6 8:15 — 8:15 21:5 10:11 4 4.
ZŠ Zubří 22:11 5:12 15:8 — 8:7 17:14 8 2.
ZŠ V. Meziříčí 3:13 3:27 5:21 7:8 — 1:15 0 6.
ZŠ Veselí n. M. 18:7 8:16 11:10 14:17 15:1 — 6 3.

Tabulka o umístění na 4. až 6. místě
 Plzeň V. Bystřice V. Meziříčí Body Celkové pořadí
31. ZŠ Plzeň — 17:4 21:7 4 4.
ZŠ Velká Bystřice  4:17 — 5:5 1 5.
ZŠ Velké Meziříčí  7:21 5:5 — 1 6. -záv-, foto: archiv házené

Druhé kolo I. ligy OZP Cupu 
v boccie, které proběhlo o uply-
nulém víkendu v Praze – Hosti-
vaři, bylo zároveň i  mezinárod-
ním mistrovstvím ČR v  boccie. 
Naši prvoligoví hráči, tak měli 
možnost poměřit své síly s  hrá-
či z  Polska, Německa, Anglie, 
Ruska a  Slovenska. Kvůli této 
silné mezinárodní konkuren-
ci a  trochu i  smůle se žádnému 
z  pěti březejckých hráčů nepo-
dařilo postoupit ze skupiny. Po-
stup o  bod utekl Pavle Třískové 
– kat. BC 2 (nejméně postižení 
hráči bez asistenta). V postup ze 
skupiny jsme věřili u Marie Fol-
varské kat. BC 1 (více postižení 
hráči s  nárokem na  asistenta). 
Ve svém prvním zápase Maruška 
po velkém boji statečně porazila 

Lukase Ballaziho ze Slovenska – 
pozdějšího vítěze kategorie BC 
1. Maruška si však na svůj druhý 

zápas zapomněla vzít do  callro-
omu (přípravné místnosti) míče 
a musela tak hrát míči erárními, 

s nimiž vyhrát bylo nad její síly, 
přestože soupeř Artur Hubl z SC 
JÚ Praha byl viditelně slabší. 
Za  zmínku stojí výkon Zuzany 
Švecové – kat. BC 3 (hráči ne-
schopni odhodu, hrající pomocí 
rampy a  spoluhráče), která se 
MMČR zúčastnila pouze jako 
náhradník neb je hráčkou II. 
ligy. Zuzka na  turnaji poprvé 
hrála s  novými míči, na  které 
ještě není úplně zvyklá. Oba zá-
pasy ve skupině prohrála, ovšem 
těsně, prvoligovým hráčů byla 
rovnocennou soupeřkou.
Pokračování celoroční soutěže – 
3. kolo 1. ligy OZP Cupu v boccie 
čeká březejcké boccisty první 
zářijový víkend v  Teplicích. Ani 
o prázdninách tak boccisté neod-
loží své míče. 

Březejckým se na mistrovství ČR v boccie nevedlo

Zuzana Švecová při hře. Foto: Monika Doskočilová 

-dos-

Bulharské fotbalisty při jejich příjezdu v pátek 31. 5. přivítalo na 
radnici vedení města. Foto: Martina Strnadová

I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Přibyslavice 1:2
Křižanov – Hrotovice 2:2
Studenec – Měřín 5:0
1. Hrotovice 24 17 3 4 73:34 54
2. Polná B 24 16 3 5 78:34 51
3. Bystřice nad P. B 24 13 3 8 60:44 42
4. Telč 24 13 3 8 46:31 42
5. Velká Bíteš B 24 13 3 8 50:42 42
6. Stařeč 24 9 6 9 38:42 33
7. Studenec 24 9 4 11 43:41 31
8. Jakubov 24 9 2 13 45:54 29
9. Šebkovice 24 8 5 11 36:46 29
10. Měřín 24 8 5 11 36:50 29
11. Křižanov 24 8 4 12 35:41 28
12. Rokytnice n. R. 24 8 1 15 27:59 25
13. Přibyslavice 24 6 5 13 39:55 23
14. Bohdalov 24 6 3 15 24:57 21

OP mužů II. třída
Bory – Rovečné 2:4 (1:2)
Moravec – O. Bítýška 8:1 (4:0)
Radostín – Rozsochy B 3:0 (1:0)
1. Radostín 24 17 3 4 80:30 54
2. Hamry 24 17 2 5 68:34 53
3. Moravec 25 15 3 7 68:48 48
4. Rad. Svratka 24 14 5 5 64:36 47
5. Rozsochy B 24 12 6 6 48:39 42
6. Nová Ves B 24 11 5 8 63:47 38
7. Bory 24 7 8 9 58:56 29
8. Nedvědice 24 8 5 11 46:65 29
9. Svratka 24 7 7 10 49:52 28
10. O. Bítýška 24 7 6 11 41:60 27
11. Rovečné 24 7 4 13 40:60 25
12. Bobrová 24 6 4 14 42:61 22
13. Rožná 25 6 1 18 46:84 19
14. Ujčov 24 4 3 17 46:87 15

V sobotu 1. června 2013 se usku-
tečnil mezinárodní fotbalový 
turnaj starých pánů v  kopané 
věnovaný památce V. Špačka, 
P.  Muchy a  R. Krátkého. Jelikož 
počasí nedovolilo sehrát turnaj 
na Tržišti, vše se odehrálo na ná-
hradním hřišti s  umělým povr-
chem na ul. Školní.
Po  velmi vyrovnaném průběhu 
turnaje se z  vítězství radovalo 
mužstvo Lesy Velké Meziří-

čí. Na  druhém místě skončila 
Slza Velké Meziříčí a  na  třetím 
místě se umístilo mužstvo FC 
Velké Meziříčí. Následovalo je 
na čtvrtém místě mužstvo z Ko-
šic a na pátém místě se umístilo 
mužstvo z  bulharského Plovdi-
vu. 
Ač turnaj končil za deště, všichni 
hráči odcházeli spokojeni a vyčer-
páni. Na  pozápasovém posezení 
se všichni účastníci shodli, že se 

za rok opět rádi do Velkého Me-
ziříčí vrátí a podpoří tuto tradici.
Všem účastníkům patří poděko-
vání za  předvedenou hru a  ko-
rektní přístup k soupeřům.
Veliké poděkování patří také 
sponzorům, bez kterých by se 
tento turnaj nemohl v tak velkém 
měřítku uskutečnit. Děkujeme 
těmto firmám: nkt cables, Aga-
dos, BUILDINGcentrum – HSV, 
s.r.o., Město Velké Meziříčí, Výta-

hy s.r.o., Stavebniny Smejkal, Ho-
rácké autodružstvo VM, Bidvest 
VM, VV sklo Křižanov, Pekárna 
Řečice – Martin Pešek, Pekárna 
Kamenice, Řeznictví Malec, Řez-
nictví Komínek, Uzenářské spe-
ciality – Třebíčská, Víno Sýkora, 
Vinotéka Barborka, Víno – sýry 
Vrchovecká, Zelenina Smejkal, 
Týdeník Velkomeziříčsko.

-dav-, foto ze zápasu: archiv 
Starých pánů FC VM

Staří páni se utkali v mezinárodním turnaji ve fotbale

Vítezem Harrach ligy je 
Woolloomooloo Bay

Harrach liga mužů – 18. kolo
Slza VM – Pobřeží kocoviny 2:1 
(1:1)
Woolloomooloo Bay – SK Mos-
tiště 2:2 (0:0)
Kittydogs United – Flamengo 
1:2 (1:2)
La Bucañeros – Retro Křižanov 
B 10:5 (3:1)
The Lost Generation – Kašpaři 
VM 0:2 (0:1)
1. Woolloomooloo Bay 18 16 1 1 88:21 49
2. Flamengo 18 15 1 2 71:19 46
3. La Bucañeros 18 11 1 6 79:50 34
4. SK Mostiště 18 9 3 6 39:30 30
5. Slza VM 18 8 3 7 27:37 27
6. Kašpaři VM 18 7 4 7 27:25 25
7. The Lost Generation 18 5 1 12 21:46 16
8. Kittydogs United 18 4 2 12 25:61 14
9. Retro Křižanov B 18 4 0 14 31:76 12
10. Pobřeží kocoviny 18 3 0 15 19:62 9

-bíl-, 2× foto: Jitka Plašilová

Liga veteránů
1. Lesáci VM 9 7 1 1 32:10 22
2. SK FC Křižanov 8 4 1 3 18:15 13
3. Stará garda Měřín 8 3 2 3 21:11 11
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kdy a kam o víkendu

Fotbalové áčko hrálo s Tasovicemi bez branek 

Na fotbal
Příští zápasy hrají oba týmy A i B venku, a to 16. června v 16.30
RSM Hodonín – FC Velké Meziříčí muži A
HFK Třebíč B – FC Velké Meziříčí muži B

MSD sk. D
FC VM – TJ Sokol Tasovice 0:0 
(0:0)
Střelci: Rozhodčí: Beneš, Stehlík, 
Nejedlý. Sestavy: FC VM – Si-
mandl – Mucha Z., Štefka, Šimá-
ček, Bouček (68. Krejčí) – Dufek 
(46. Láznička), Vítek (55. Vysko-
čil), Pokorný, Smejkal, Netrda – 
Simr, na  lavičce Jícha a  Souček, 
trenér Smejkal. ŽK: Smejkal, 
Simr, Krejčí – Blahoudek, Čers-
tvý. Diváků 180.
V  posledním domácím utkání 
byl k  vidění fotbal plný kombi-
nací a  pohybu a  jen nepřesnosti 
ve  finální přihrávce nepouštěly 
oba týmy do  nebezpečnějšího 

zakončení. V  5. min našel Jarda 
Dufek ve  vápně Edu Smejkala, 
jeho střela však bránu minula. 
V  9. min po  centru Miloše Ne-
trdy netrefil hlavičkující Jarda 
Dufek bránu hostů. Ve  12. min 
se dostal po  dlouhém náko-
pu za  naší obranu k  zakončení 
Paul, ale bránu přestřelil. Ve  14. 
min se po  rohovém kopu dostal 
k  zakončení střílející Horáček, 
Zdeněk Simandl jeho střelu za-
chytil. Ve 20. min poslal přihráv-
ku za obranu hostí Eda Smejkal, 
ale Pavla Simra zastavila píšťalka 
rozhodčího Beneše, který posou-
dil jeho souboj s  Krátkým jako 
nedovolený. Ve 23. min dopravili 

hosté míč do naší sítě, ale pro of-
sajdové postavení jejich hráče ne-
byla branka uznána. Ve  27. min 
se dostal k zakončení hlavičkující 
Eda Smejkal, obránci jeho za-
končení odvrátili. Ve  32. min se 
po  přímém kopu Miloše Netrdy 
dostal odražený míč na zadní tyč 
k  osamocenému Jakubu Vítkovi, 
ale tomu se jej do opuštěné brány 
nepodařilo dorazit. Ve  40. min 
se probíjel středem Pavel Simr, 
nabíhajícího Edu Smejkala však 
přihrávkou nenašel. Ve  43. min 
se po  přihrávce od  Pavla Simra 
dostal k  zakončení Jarda Dufek, 
gólman Fukal si s  jeho tvrdou 
střelou poradil.

Druhý poločas již nebyl tak fot-
balově pohledný jako první. Bylo 
k  vidění více osobních soubojů, 
ale také oba týmy místo kombi-
nační hry začaly míče více nako-
pávat. Ve 47. min si na centr na-
běhl Helebrant, jeho hlavička však 
skončila v náruči Zdeňka Simand-
la. V 53. min z úhlu vystřelil Pavel 
Simr, ale gólman jeho střelu vyra-
zil. V 54. min se za naší obranou 
objevil Mašek, jeho střela však 
naši bránu minula. V 57. min vy-
střelil zpoza vápna Doležel, bránu 
však přestřelil. V 69. min vystřelil 
z hranice vápna Horáček, se sraže-
nou střelou si náš brankář poradil. 
V 78. min našel přímý kop Milo-

še Netrdy hlavičkujícího Zdeňka 
Muchu, Fukal byl však pozorný. 
V  84. min se dostal k  zakončení 
po  centru Miloše Netrdy nabí-
hající Pepík Láznička, jeho střela 
na  zadní tyč ale jen těsně minu-
la bránu hostů. A  tak se soupeři 
nakonec rozešli po  bezbrankové 
remíze, když spokojenější byli za-
chraňující se hosté.
„K dnešnímu utkání jsme opět na-
stupovali v improvizované sestavě, 
ale za výkon musím naše hráče po-
chválit. Hlavně v prvním poločase 
jsme viděli spoustu pohledných 
akcí a  jen nepřesnosti ve  finální 
přihrávce nebo v zakončení nepři-
nesly změnu skóre. Druhý poločas 

již nebyl tak povedený, ale bojov-
ností a nasazením v osobních sou-
bojích jsme utkání dovedli k  jed-
nobodovému zisku. Škoda jen, 
že se na  poslední domácí utkání 
nepřišlo podívat více fotbalových 
příznivců,“ zalitoval trenér Libor 
Smejkal starší. 
1. Třebíč 26 17 6 3 44:15 57
2. Líšeň 27 15 8 4 53:28 53
3. Napajedla 28 12 7 9 51:38 43
4. Velké Meziříčí 27 12 4 11 43:41 40
5. Otrokovice 27 11 6 10 43:38 39
6. Vrchovina 27 8 11 8 32:34 35
7. Vyškov 27 7 12 8 30:26 33
8. Hodonín 27 9 6 12 31:33 33
9. Polná 26 8 9 9 36:42 33
10. Bystřice n. P. 27 8 9 10 45:52 33
11. Pelhřimov 26 9 5 12 38:47 32
12. Bystrc-Kníničky 27 9 5 13 36:55 32
13. Tasovice 26 9 4 13 34:44 31
14. Brno Bohunice 27 7 8 12 45:46 29
15. Spytihněv 27 7 6 14 31:53 27

Setkání fotbalistů, fanoušků, ka-
marádů a všech dalších zájemců 
s odchovancem FC Velké Meziří-
čí, nyní obráncem Werderu Bré-
my Theodorem Gebre Selassiem 
proběhlo v sobotu 8. června 2013 
na Tržišti ve Velkém Meziříčí. 
Hlavním organizátorem akce byl 
Petr Invald, kterého podpořily 
nejen fotbalové kluby velkomezi-
říčský a  jihlavský, ale i  celá řada 
dalších lidí.
„Myšlenka na  uspořádání akce 
se zrodila někdy v  září. Poprvé 
jsem o  tom s  Theodorem mluvil 
po  utkání v  Praze s  Bulharskem, 
ovšem jen tak okrajově, spíš jsem 
se ho zeptal, jestli to vůbec bude 
možné,“ popisuje Petr Invald po-
čátky realizace nápadu. Vzhledem 
k  Theodorově vytíženosti, kvůli 
které se ve  svém rodném městě 
příliš často neobjevuje, bylo nutno 
celou věc dobře promyslet a  na-
plánovat. „O  Vánocích jsme to 
s  Theodorem probrali v  klidu a, 
jak se říká, plácli jsme si. Ovšem 
termín v  nabitém Theodorově 
programu ne a ne najít,“ potvrzuje 

P.  Invald a  dodává, že vzhledem 
k  tomu, že volných dnů na  vy-
branou nebylo, padla volba hned 
na ten první a nakonec se ukázalo, 
že byla šťastná. Theodor po svém 
utkání s  Dánskem v  Olomouci 

termín odsouhlasil, a tak se mohly 
nápady a tvorba programu setkání 
rozběhnout naplno.
„Po  celou dobu realizace tohoto 
setkání mi byli nápomocni syno-
vé Roman a  David, a  také velmi 

ochotný Zdeněk Veselý. V  závěru 
mi pomáhala s  dotažením všeho 
do  finální podoby dcera Kateřina 
a  v  neposlední řadě i  manželka, 
která vše, ostatně stejně tak jak 
po  celou moji sportovní kariéru, 
snášela. Všem bych chtěl za pomoc 
moc poděkovat,“ říká Petr Invald 
a  jmenuje další, kterým patří dík 
za  jakoukoliv podporu a  pomoc 
při akci, jsou to: Horácké Auto-
družstvo VM, Pizzerie Gulliver, 
Pivovar Ježek, Ovoce – zelenina 
Smejkal, Ovoce – zelenina Benda 
Měřín, Agromotor VM, Řeznictví 
Komínek, Sport Club ALLE, Con-
struct VM, Řeznictví Simandlová, 
Atika VM, Vinotéka v  Radnické, 
Gremis VM, Pěstitelská pálenice 
Kozlov, Řeznictví Malec, Barvy 
Babáček, Cihelna Martinice, Au-
todoprava Benda, EBF, Auto Dob-
rovolný VM, Uměleckořemeslné 
hrnčířství Havran, Vinotéka Novo-
sady, ProSport, Pekárna Kamenice. 
Mediálním partnerem akce byl tý-
deník Velkomeziříčsko.

Připravila: Martina Strnadová, 
foto: Iva Horká

Odpoledne s Theodorem Gebre Selassiem se zdařilo

I. A třída mužů skupina B
FC VM B – FC ŽĎAS Žďár nad 
Sázavou B 5:2 (1:1)
Rozhodčí: Sochor – Svoboda, 
Švehla. Diváci: 80. Branky: 3× 
Vyskočil (33.), (52.), (90.), Šte-
fka (49.), Dufek (65.), Zábran-
ský (12.), Jun (57.). Karty: žlutá 
– Souček (35.), Pokorný. (50.). 
Sestava: Jícha – Netolický, Štef-
ka, Halámek, Bouček – Souček 
– Dufek (86. Vítek), Vyskočil, Po-
korný (69. Kameník), Vahila (82. 
Láznička) – Liška.
K  utkání proti celku Žďáru nad 
Sázavou jsme nastoupili v  kom-
pletní sestavě. Z A týmu nás po-
sílil Dufek a  Souček. Hráli jsme 
o bytí a nebytí. 
V  9. minutě se do  první vážné 
šance dostali hosté, když Malý do-
kázal projít přes Netolického, ale 
míč naštěstí skončil vedle brány. 
Ve  12. minutě poslal Jun rohový 
kop na přední tyč, kam si naběhl 
Zábranský a nekompromisní hla-
vičkou, nikým neatakovaný poslal 
míč do brány, 0:1. Po čtvrthodině 
se pokoušeli srovnat Liška a Du-
fek, marně. Ve 33. minutě po Du-

fkově centru několikrát zakončo-
vali Vyskočil, Liška, opět Vyskočil, 
ale až jeho třetí střela skončila 
v bráně, 1:1. Hosté se pak snažili 
opět dostat do vedení, ale do kon-
ce poločasu již gól nepadl.
Pokračovali v tom i po přestávce. 
Ale další gól padl zase do  brány 
hostů. Ve 49. minutě Dufkův pře-
tažený centr našel Vahilu, který 
centrem poslal míč na  zadní tyč, 
kam si naběhl Štefka, který po vel-
kém důrazu poslal míč hlavou 
do  brány, 2:1. Neuběhly ani tři 
minuty a Vyskočilův nepovedený 
centr se k  překvapení všech ocitl 
za  nepozorným Hajným, který 
podcenil míč odražený od  země, 
3:1. V  57. minutě Jun ve  středu 
hřiště obešel několik našich hráčů 
a snížil na 3:2. V 64. minutě zahrá-
val PVK ze 40 metrů Dufek, který 
poslal bombu přes zeď do Hajné-
ho brány, 4:2. V 89. minutě Vysko-
čil ve  vápně obešel dva obránce, 
ale nadvakrát ho vychytal brankář 
Hajný. V 90. minutě Liška vybídl 
do  brejku Kameníka, který před 
hranicí vápna poslal míč pod sebe 
na  Lišku, ten posunul vedle sebe 

na  Vyskočila, jenž zkompletoval 
svůj první hattrick za  barvy FC 
VM, 5:2.
„Po  dlouhé době jsme prolomili 
černou můru na  domácím hřiš-
ti. Do dvacáté minuty jsme hráli 
velmi špatně a  po  zásluze jsme 
i  prohrávali. Po  vyrovnávacím 
gólu jsme se srovnali a  po  hod-
ně dlouhé době jsme předvedli 
solidní výkon. Za druhý poločas 
jsme si zasloužili vyhrát. Hod-
ně důležitý zápas proti Žďáru 
jsme zvládli a  stále máme šanci 

na  záchranu. Takhle se konečně  
bojovalo o záchranu,“ řekl po zá-
pas velmi spokojený trenér Libor 
Smejkal mladší.
1. Přibyslav 24 13 9 2 56:30 48
2. Štěpánov n. S. 24 14 2 8 47:34 44
3. Křoví 24 13 5 6 58:50 44
4. Budišov-Nárameč 24 10 4 10 43:42 34
5. Vrchovina B 24 9 6 9 38:37 33
6. Želetava 24 10 2 12 62:66 32
7. Stonařov 25 8 7 10 51:55 31
8. Žďár n. S. B 24 9 4 11 47:54 31
9. Rantířov 24 10 1 13 52:61 31
10. Rapotice 24 8 6 10 52:54 30
11. Třebíč HFK B 24 8 6 10 44:48 30
12. V. Meziříčí B 25 9 3 13 48:53 30
13. Herálec (ZR) 24 8 6 10 57:66 30
14. Kouty 24 9 1 14 35:40 28

Rezervní tým FC VM má stále šanci na záchranu
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První branka Vyskočila. Foto: Libor Smejkal ml. 

Liga Vysočiny starších žákyň
Turnaj Havlíčkův Brod
Do  závěrečného soutěžního tur-
naje jsme vstoupili v okleštěné se-
stavě vítězstvím nad oslabeným 
domácím týmem 15:10 (7:5). 
Po  herně vyrovnané první půli 
se podařilo ve druhé patnáctimi-
nutovce dobře fungující obranou 
a  přesnými střeleckými pokusy 
zejména Agáty Uchytilové a Ro-
many Doležalové dovést utkání 
k  úspěšnému konci. Druhé tur-
najové vítězství jsme si připsali 
proti soupeřkám ze Spartaku Tře-
bíč. Dvoubrankové poločasové 
vedení jsme udržovali i  po  pře-
stávce a  dovedli tak bojovné 
utkání ke  zdárnému konci 11:8 
(6:4). Na  závěrečný duel dosud 
neporažených týmů naskočila 
do sestavy již Kateřina Závišková 
a od úvodních minut jsme zdaři-
lou souhrou drželi neustálý ná-
skok. Závěr první části jsme ne-

zvládli. Řada střeleckých pokusů 
končila mimo branku soupeřek, 
které pak následně dokázaly svo-
ji zvýšenou herní aktivitu využít 
a srovnat až na poločasových 9:9. 
Žirovnické hráčky se ve druhém 
poločase začaly častěji prosazovat 
střelbou spojek, když naše obrana 
postupně ztrácela důraz a  kom-
paktnost. Postupně si soupeřky 
vybudovaly třígólový náskok, 
který pak ještě v závěru navýšily, 
a  po  zásluze jim patří turnajový 
primát 10:15.
Hrály: Šabacká Jarmila – Uchy-
tilová Agáta (15), Doležalová 
Romana (6), Závišková Kateřina 
(6), Pacalová Lenka (1), Pavlíčko-
vá Terezie (3), Uhlířová Eva (2), 
Teplá Lucie (1), Pacalová Lenka 
(1), Buchtová Eliška. Trenérka 
Pacalová.
1. H. Brod 24 17 2 5 388:294 36
2. Žirovnice 24 13 3 8 301:257 29
3. V. Meziříčí 24 14 1 9 352:292 29
4. Třebíč 24 1 0 23 176:374 2
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Starší žákyně házené 
skončily sezonu turnajem


