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Zde je místo pro vaši inzerci!

Inzerentům nabízíme exkluzivní místo pro inzer-
ci v hlavičce novin za výhodou cenu.

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

Více na tel.: 566 782 009, 739 100 979

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Výhodné místo za výhodnou cenu!

Startuje kulturní léto
První z koncertů letošního kulturního léta se uskuteční na velko-
meziříčském náměstí již tuto sobotu od 15 hodin.
Představí se na něm základní umělecká škola z Velkého Meziříčí.

Více čtěte uvnitř listu

Javory zahrají na zámku
Hudební skupina Javory s Hanou a Petrem Ulrychovými zahraje 
a zazpívá na nádvoří velkomeziříčského zámku tuto sobotu od 21 
hodin. Více čtěte uvnitř listu
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Peloton vjíždí na náměstí ve Velkém Meziříčí. Foto: Martina Strnadová (Více foto 
na straně 4 a na našem webu.)

Cyklotour dorazila. 
Sice pozdě, ale přece

Cyklotour Na kole dětem dora-
zila v úterý 11. června na ná-
městí do Velkého Meziříčí. To 
se pro letošní již čtvrtý ročník 
této akce na pomoc onkolo-
gicky nemocným dětem stalo 
etapovým městem. Cyklisté zde 
tedy zastavili, přespali a druhý 
den pokračovali dál.

Účastníci sportovního projektu, 
v  němž každý může nemocné 
děti podpořit svojí jízdou na kole 
s dobrovolným startovným, kou-
pí trika s logem akce či náramku 
nebo příspěvkem na  konto ve-
řejné sbírky nadačního fondu, 
přijeli do  našeho města s  více 
než hodinovým zpožděním – na-
místo avizované půl šesté zhruba 
ve tři čtvrtě na sedm večer. Trasa 
přes Vysočinu totiž nebyla vůbec 
snadná – samozřejmě samé pře-
výšení. Přesto je přivítala početná 
skupina příznivců, zejména rodi-
čů s malými dětmi, kteří vytrvali 
a  nevzdali to. Čekání jim zpří-
jemnilo skákání na trampolínách 

s hudbou a s předcvičováním Mi-
chaely Salašové. Někteří si zatím 
mohli zkusit vyšlapat na  rotope-
du kredit do  sportovního centra 
v Charitě. Zpestřením podvečera 
byla krasojízda na  kole trojná-
sobné mistryně v  této disciplíně 
– Martiny Štěpánkové.
A  pak už se konečně objevilo 
blikání majáčku policejní mo-
torky a hned za ní se ze zatáčky 
u  lékárny na  Vrchovecké kolem 
radnice vynořil peloton cyklistů 
v čele s desetinásobným mistrem 
světa v jízdě na vysokém kole Jo-
sefem Zimovčákem. Ten spolu 
s ostatními spolujezdci obkroužil 
náměstí a zastavil u pódia v jeho 
středu. Tam je uvítalo vedení 
města a  čekající lidé. Cyklisté 
tou dobou měli v nohách nároč-
né stoupání do  Uhřínovského 
kopce, za celý úterní den sto še-
desát kilometrů z  Českých Bu-
dějovic až do  Velkého Meziříčí 
a  od  startu cykloutour v  Aši už 
celkem 945 kilometrů. Do  cíle 
na  Velehradě jim zbývalo ještě 

570 km. Josef Zimovčák seskočil, 
vzhledem k  délce ujeté trasy až 
překvapivě svěže, a začal se pode-
pisovat dětem na balonky. Pak ale 
s úsměvem přiznal: „Dnes jsme si 
mákli. Cestou jsem si říkal – Jsme 
v  Alpách, v  Pyrenejích, nebo 
v  Dolomitech? Ne, jsme na  Vy-
sočině!“ Ale lidé snahu cyklistů 
ocenili a  přispívali i  do  kasičky 
ve  Velkém Meziříčí. „Akce je to 
skvělá, je vidět na každém kroku. 
Je krásné, když někdo dělá nezišt-
ně cokoliv pro lidi a  zvláště pro 
děti,“ připojil své díky i  starosta 
Radovan Necid a dodal, že i naše 
město charitativní akci podpořilo 
nejen finančně, částkou deset ti-
síc korun, ale i organizačně.
Výtěžek z  akce bude využit pro 
financování rekondičních pobytů 
dětí, které si prošly náročnou léč-
bou onkologického onemocnění. 

Město nabídne společný nákup 
energií obyvatelům celého okolí
Společný nákup energií v aukci 
pro obyvatele a podniky dostal 
ve velkomeziříčské městské 
radě zelenou. Město chce 
s tímto záměrem oslovit i obce 
celého mikroregionu. 

„Dohodli jsme se, že kromě na-
bídky společného nákupu v aukci 
pro obyvatele a  firmy z  našeho 
města rozšíříme tuto akci o nabíd-
ku pro obyvatele všech obcí z oko-
lí. Vede nás k tomu zejména to, že 
čím více lidí a  subjektů je v  akci 
zapojených, tím lepších podmí-
nek, tedy nižších cen elektřiny 

a  plynu, můžeme dosáhnout,“ 
řekl starosta Velkého Meziříčí Ra-
dovan Necid s  tím, že předběžně 
už mluvil se starosty Velké Bíteše, 
Měřína a Křižanova, aby se jejich 
města a  městyse staly jakýmisi 
centry akce. „Pravidelné jednání 
obcí mikroregionu je plánováno 
na 25. června a tam s kolegy sta-
rosty tuto možnost probereme. 
Pak bychom akci zahájili,“ plánuje 
starosta Necid. 
Nákup energií v  aukci spočívá 
v tom, že se sdruží zájem domác-
ností a podniků a vypíše se elek-
tronická aukce pro dodavatele 

energií. Ti v aukci soutěží se svý-
mi cenami a zakázku pak získá ten 
dodavatel, jehož cena je nejnižší. 
Celý proces má tím lepší výsled-
ky, čím více se do něj přihlásí lidí 
i  podniků. Řídí jej externí firma, 
která se společnými nákupy zabý-
vá. Město zde hraje roli zprostřed-
kovatele. „Je nutné vědět, že jde 
o smluvní vztah mezi organizáto-
rem akce a lidmi či podniky. Jako 
takový má svoje pravidla. Ovšem 
tak, jak jsem se s tím seznámil, do-
stane každý maximum informací 
a jsou to informace přesné,“ uza-
vřel Radovan Necid. -ran-

Martina Strnadová

Veřejná sbírka Na kole dětem 
– číslo účtu: 
107-484410267/0100

Velkomeziříčské školky čeká ještě 
letos zateplování
Dvě velkomeziříčské školky 
budou mít do konce roku kom-
pletní zateplení, tedy nové fasády, 
okna i stropy. Město uspělo se 
žádostí o dotaci ze Státního fon-
du životního prostředí. Podobně 
úspěšné bylo i při získání krajské 
dotace na zahradní hřiště. 

„Právě teď připravujeme prováděcí 
projekty a poté hned spustíme vý-
běrové řízení na dodavatele. Tyto 
lhůty znamenají, že práce začnou 
začátkem podzimu,“ říká starosta 
Radovan Necid a dodává, „bude 
to tedy už ve školním roce, a to 

znamená, že ředitelka bude muset 
vyřešit provoz obou školek. Jde ale 
o tak důležitou investici, že se ne-
může odkládat.“
Podle podmínek dotace totiž musí 
být vše hotovo do konce roku, včet-
ně vyúčtování. Dotace pokryje vět-
ší část nákladů, které jsou v žádosti 
odhadnuty na téměř deset milionů 
korun. „Jak velkou část nám SFŽP 
zaplatí, se teprve dozvíme, dá se 
předpokládat, že minimálně polo-
vinu,“ řekl starosta.
Další školka na ulici Mírové do-
stane ještě letos nové certifikované 
venkovní hřiště, tedy různé pro-

lézačky na zahradě. Město získalo 
krajskou dotaci, která téměř celou 
investici zaplatí. 
„Velmi nás trápí také stavební stav 
naší školky Na plovárně. Rada 
města se tam byla podívat a budova 
doslova volá po velkých opravách. 
Také zde jsme kdysi žádali SFŽP 
o dotaci, s touto školkou jsme ov-
šem neuspěli. Máme ale informa-
ci, že fond bude vypisovat další 
kola dotačních titulů s mírnějšími 
podmínkami, takže rada rozhod-
la o tom, že žádost opět podáme,“ 
uzavřel velkomeziříčský starosta 
Necid. -ran-

Rozsáhlá stavba kanalizace na Vel-
komeziříčsku se chýlí ke  svému 
konci. Všechny akce druhé etapy 
Projektu ochrany vod Povodí řeky 

Dyje mají být zkolaudovány do 30. 
června 2013. Patří tam krom ka-
nalizace a  čistírny odpadních vod 
(ČOV) ve Velkém Meziříčí a kana-

lizací v Mostištích a Oslavici i další 
akce na Žďársku, Třebíčsku, Jihlav-
sku a Blanensku.
„Celý projekt Dyje II bude dokon-
čen včetně kolaudací kanalizací 
v  červnu. Uvedený termín bude 
s vynaložením veškerého úsilí spl-
něn i  zde na  Žďársku. Cena pra-
cí se udrží v  rámci ceny uvedené 
ve  smlouvě o dílo,“ ujistil vedoucí 
týmu správce stavby Lubomír Klí-
mek a dodal, „z osmi staveb regio-
nu Žďárska zbývá stavebně dokon-
čit jen tři stavby Velkomeziříčska, 
zbývajících pět je zkolaudováno.“
Na  Velkomeziříčsku je již od  loň-
ského června dokončena intenzifi-
kace ČOV, která má za sebou již rok 
zkušebního provozu. A  kvartální 
vyhodnocení zkušebního provozu 
čistírny potvrdilo dosažení stano-
vených parametrů účinnosti čištění 
odpadních vod. „V  rámci uvedení 
ČOV do trvalého provozu provedl 
Krajský úřad Kraje Vysočina míst-
ní šetření 6. června 2013 s kladným 
výsledkem,“ potvrdil Klímek.Snímek zachycuje práce na kanalizaci v Mostištích. 

Foto: Martina Strnadová

Stavba kanalizace finišuje

 Pokračování na straně 2

Na náměstí bude 
znemožněno parkování
Ve  středu 19. června 2013 
od 23 hodin bude na náměstí 
ve  Velkém Meziříčí vyhrazen 
prostor parkoviště (zadláždě-
ná část) pro přípravu akce Le-
aderfest, která se bude konat 
ve dnech 20. a 21. 6. 2013. 

Tímto bude v  uvedených 
dnech znemožněno parko-
vání motorových vozidel 
na náměstí, jehož průjezdnost 
po  místních komunikacích 
nebude dotčena. 
   Petr Dvořák, městská policie

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

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

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

tel.: 568 875 403, 736 484 434

ing. Ladislav Molnár
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Poslední setkání se starostou Velkého Meziříčí Radovanem Necidem 
v tomto školním roce proběhlo ve čtvrtek 6. června 2013. Zájem lidí 
o diskuzi byl minimální, ač městem dosud hýbe třeba téma bioplynové 
stanice či na připomínky čeká Bílá kniha dopravy.

Přišli čtyři lidé, ale se starostou diskutovali jen dva. Antonín Dvořák při-
šel říct své námitky vůči výstavbě bioplynové stanice ve  městě. Nesou-
hlasí hlavně s tvrzením, že provoz bioplynky nezatíží dopravu ve Velkém 
Meziříčí. Argumentoval množstvím materiálu, který má bioplynka dle 
technických parametrů zpracovávat a nákladní auta jej tedy budou muset 
i odvozit. Přidal citace z internetového informačního zdroje z Valašského 
Meziříčí, kde si lidé stěžují na smrad z kejdy a zvýšenou dopravu ve městě 
kvůli bioplynové stanici v jeho katastru. Starosta Necid podotkl, že v sou-
časné době Krajský úřad Kraje Vysočina zastavil přezkumné řízení ve věci 
zdejší diskutované bioplynové stanice. Územní rozhodnutí je platné a firma 
má vydáno stavební povolení. Okrajově k tomu zmínil příklad sousedního 
Rakouska. „Tam lidé bojují proti jaderné elektrárně, ale bioplynky či spa-
lovny na jeho území fungují a v mnohem větším počtu, než u nás. A Češi 
oproti tomu protestují nejvíce právě proti bioplynkám a spalovnám,“ řekl 
Necid. Druhým diskutovaným problémem byla doprava ve městě v sou-
vislosti se zveřejněnou Bílou knihou dopravy. „Stavba malého obchvatu 

je v dnešní době nesmysl,“ zahájila svoje nesouhlasné připomínky k Bílé 
knize dopravy Jitka Kůpová, která se k tomuto konkrétnímu bodu vyjád-
řila již v čísle 20 týdeníku Velkomeziříčsko. Nelíbí se jí ani záměr budovat 
všude po městě nová parkoviště na úkor zeleně, ať již v sídlišti nad gym-
náziem, v  Čechových sadech či u  hřbitova na  Karlově. „Pořád budeme 
ustupovat autům,“ namítla a jmenovala další zamýšlený krok ve stejném 
duchu – totiž namísto lávky u Valičkových postavit most, aby auta mohla 

projíždět na Družstevní. A nebo ještě „křiklavější“ ústupek vozidlům, nebo 
spíš pohodlným řidičům, a to záměr postavit naproti zimnímu stadionu 
na  Příkopech parkoviště a  od  něj lávku přes Oslavu ke  stadionu, neboť 
návštěvníkům hokejových utkání se nechce parkovat u domu zdraví, kde 
je o víkendu nebo po večerech volno, a chodit nějakých 250 metrů pěšky 
k zimnímu stadionu. „Je jasné, že něco z návrhů v Bílé knize dopravy bude 
mít přednost a na něco ještě dlouho nebudou peníze,“ vysvětlil starosta 
s tím, že preferovat město hodlá například potřebnou okružní křižovatku 
pod základními školami v Čechových sadech, či parkování v sídlištích. Jitka 
Kůpová pak pokračovala tím pozitivním, co podle ní v Bílé knize dopravy 
je. „Líbí se mi například záměr využít bývalý areál Svitu k parkování. Ideál-
ní by bylo, kdyby jej město odkoupilo. Ovšem příjezdová cesta by měla vést 
ulicí Pod Strání a ne kvůli ní ničit další zeleň v parčíku za branou,“ sdělila 
a dodala, že oceňuje i nápad postavit od koupaliště do Balinského údolí 
cyklostezku. „Jinak budu doufat, že v těch ostatních případech bude mít 
zastupitelstvo města rozum,“ podotkla Kůpová. „K dopravě budeme mít 
další seminář zastupitelů, kde se budeme bavit o změně územního plánu 
města – budeme zvažovat malý obchvat i záměr koupě pozemku od Lidlu,“ 
ujistil starosta přítomné, že radní i zastupitelé budou o všech připomín-
kách občanů ještě jednat, a uzavřel setkání s občany pozvánkou na to další 
po prázdninách 5. září 2013.

Ocenění Skutek roku získaly i dvě akce z regionu
Kraj Vysočina vyhlásil 10. června 2013 výsledky čtvrtého 
ročníku soutěže Skutek roku. Kulisou slavnostního pře-
dávání cen za 24 počinů osob a projektů organizací byly 
tentokrát prostory zámku ve Velkém Meziříčí. 

„Smyslem soutěže je ocenění a především zviditelnění ak-
tivit těch, kteří v  uplynulém roce vykonali pro kraj něco 
mimořádného nebo nad rámec svých povinností,“ uvedl 
Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního 
rozvoje a územního plánování. O výsledném pořadí skutků 
rozhodla veřejnost hlasováním. V lednu a únoru měli lidé 
možnost nominovat dobrovolné aktivity s jejich realizátory. 
Od 1. března do 15. dubna byly nominace vyvěšeny na in-
ternetových stránkách Kraje Vysočina a kdokoliv zde mohl 
pro jednotlivé skutky, rozdělené do deseti oborových oblas-
tí, hlasovat. Letos bylo mezi všech sedm desítek nominova-
ných rozděleno 2000 hlasů. Ocenění z  rukou členů Rady 

Kraje Vysočina patřilo pro letošní rok počinům fyzických 
osob i projektům právnických osob, které mají významný 
přínos pro rozvoj regionu. Vybrané projekty organizací po-
stoupí v roce 2014 opět do přeshraničního kola soutěže, kde 
budou srovnávány s projekty spolkové země Dolní Rakous-
ko. Soutěž Skutek roku se koná v rámci projektu Angažo-
vanci – Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím 
zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu.
Z našeho regionu byla oceněna v kategorii Aktivity fyzických 
osob – dobrovolníků v sociálně zdravotní oblasti Kristýna 
Staňková (foto vlevo) z Rudy, která je iniciátorkou charita-
tivního koncertu Muzika dětem a  výstavy kinofilmových 
fotografií „Jsme vyloučení“ s výtěžkem určeným pro realiza-
ci tábora pro romské děti. Dále byla v  oblasti kultury a umě-
ní oceněna Tereza Motyčková (vpravo) z Měřína, autorka 
scénáře a organizátorka měřínského Živého betléma.
    Eva Neuwirthová, KrÚ, foto pro KrÚ Luboš Pavlíček

Se starostou diskutovali o bioplynce a dopravě

Pokračování ze strany 1
Zato výstavba kanalizace ve Velkém Meziříčí, Mostiš-
tích či v Oslavici zdaleka neprobíhala tak hladce. Krom 
stížností občanů na průběh, kvalitu a časové prodlevy 
prací, pozdější kamerové zkoušky hotových kanalizací 
ukázaly mnohé poruchy. Ty bylo nutno opravit a pa-
novaly oprávněné obavy z  toho, zda bude dodržen 
daný termín dokončení projektu a  nebude ohrožena 
dotace. „My trváme na tom, aby byly práce provede-
ny stoprocentně kvalitně,“ zdůraznil velkomeziříčský 
starosta Radovan Necid a podotkl, „teď šturmují, ale 
zavinili si to sami. Měli na to dva roky. Kdyby dělali po-
řádně...“ Podle starosty zhotovitel před rokem sliboval, 
že například do konce roku 2012 budou všechny do-
mácnosti v Mostištích připojeny na novou kanalizaci. 
„Ale nemohly být, protože nefungovaly čerpačky. Ty 
byly zapojeny až teď,“ připomněl starosta. Vzápětí však 
dodal, že minulý týden proběhlo na radnici další jed-
nání realizační skupiny a podle výsledku vše skutečně 

nasvědčuje tomu, že se dokončení akce stihne v termí-
nu, a to včetně povrchů komunikací. Podle aktuálních 
informací správce stavby je kanalizace ve Velkém Me-
ziříčí hotova. Veškeré sítě jsou v zemi a byly provedeny 
závěrečné kamerové zkoušky. Opraveny jsou povrchy 
místních komunikací na  Příkopech, i  těch krajských 
v ulici U Zlatého křížku. Na Vrchovecké ulici byl asfal-
tový koberec položen již koncem roku 2012. Všechny 
tři čerpací stanice prošly komplexní zkouškou a  jsou 
plně funkční. V  úterý 11. 6. již dokonce proběhlo 
místní šetření ke kolaudaci. Na stavbě bylo do konce 
května 2013 proinvestováno více než 94 % finančních 
prostředků. V  Mostištích bylo ke  stejnému termínu 
proinvestováno méně – necelých 84 % financí. Ovšem 
závady zjištěné při kamerových zkouškách zhotovitel 
odstranil. „Zbývají pouze dvě, které se nacházejí v mís-
tě křížení kanalizace s vodotečí Oslavou,“ sdělil Klímek 
a doplnil, že zhotovitele v tomto případě brzdí vysoký 
stav vody v řece, a proto čeká na příznivější klimatické 

podmínky. I čtyři čerpací stanice mají za se-
bou zkoušku a  jsou všechny plně funkční. 
Opravy místních komunikací po překopech 
ještě nejsou zcela dodělány, ale u krajských je 
hotovo. Dodavatelem těchto prací je firmy 
Eurovia. Na  povrchy komunikací v  Mosti-
štích připadá ještě ze zbytku neproinvesto-
vaných fin. prostředků 11 %. V případě po-
vrchu krajské silnice z Mostišť k nemocnici, 
která je nad rámec projektu, se finančně po-
dílí i SÚS Kraje Vysočina. 
Ani v  Oslavici ještě není hotovo, i  když 
všechny stoky gravitační kanalizace jsou po-
loženy, a to včetně odboček z hlavních řadů 
k  nemovitostem. I  zjištěné hlavní závady 
jsou odstraněny, funkčnost čerpacích stanic 
je odzkoušena a je v pořádku. Také krajská 
komunikace již má nový povrch. Dokončit 
tedy zbývá ještě opravy komunikací po pře-
kopech. 
Dodavateli jsou firmy Soukup, Skanska 
a BS-Imex. Procentuální část proinvestova-
ných finančních prostředků ke konci května 
v Oslavici dosahuje 82 % a ze zbytku jde 14 
% na komunikace.

Stavba kanalizace finišuje

Martina Strnadová
Ani v Oslavici ještě není vše kompletně hotovo. 
Foto: Martina Strnadová

Italské slunce zářilo v zámecké jídelně

První z koncertů Mezinárod-
ního hudebního festivalu 13 
měst Concentus Moraviae, který 
pořádá Mezinárodní centrum 
slovanské hudby Brno, v našem 
městě proběhl minulou neděli 
večer na velkomeziříčském zám-
ku. Druhý, slavnostní závěrečný, 
koncert se pak koná 29. června 
v luteránském gymnáziu. 

Letošní téma Italské slunce zaved-
lo  posluchače do  Itálie 16. a  17. 
století, a  tak program na  zámku 
přinesl lákavý titul Nejkrásnější 
z  krásek. Představila se v  něm ro-
dačka z  Milána, sopranistka Ro-
berta Invernizzi, a  hráč na  theor-
bu Craig  Marchitelli. Kdo má rád 
koloraturní soprán, ten si nedělní 
večer jistě užíval. Skutečná operní 
diva první velikosti Roberta Inver-
nizzi udivovala lehkostí a virtuozi-

tou svého koloraturního sopránu. 
Podle odborníků v  jejím podání 
ani nejkrkolomnější koloratury 
neznějí samoúčelně a  jsou vždy 
naplněny bohatým hudebním vý-
razem. Překvapivé bylo, že i  při 
takovém náročném výkonu zpě-
vačka místy seděla. Neméně zají-
mavé je i  to, že studovala nejprve 
hru na klavír a kontrabas a až poté 
se začala věnovat zpěvu. Specia-
lizuje se na  barokní a  klasicistní 
repertoár se stala v  tomto oboru 
jednou z nejvyhledávanějších sólis-
tek. V jejím podání velkomeziříčští 
posluchači mohli mimo jiné slyšet 
i  překrásnou skladbu od  italské-
ho skladatele, tvůrce nové podoby 
madrigalu, Claudia Monteverdiho 
(1567-1643) Si dolce il tormento 
(Jak sladké je trápení). Zajímavé 
pak mohlo pro někoho být srov-
nání její interpretace této skladby 

s  tou, kterou přednesl v  zámecké 
jídelně před třemi roky italský bel 
cantový pěvec Marco Beasley.
Zpěvačku doprovázel Craig Mar-
chitelli na pro dnešního posluchače 
možná neobvyklý čtrnáctistrun-
ný nástroj, připomínající loutnu 
s  dlouhým nástavcem pro basové 
struny – theorbu. Ta zazněla ne-
jen jako doprovodný nástroj, ale 
představila se i v sólových kusech, 
které daly vyniknout magické 
hloubce a  nezvyklé kráse jejího 
zvuku. Přítomní hudebníci si pak 
nepochybně oddychli, že tento ná-
stroj nemusí ladit... Posluchači pak 
ještě ocenili přítomnost překladů 
písní do češtiny, které byly součástí 
tištěného programu, jenž přícho-
zí obdrželi u  vstupu. „To je skvě-
lé, alespoň víme, o  čem zpívají,“ 
pochvalovala si milovnice klasiky 
z Třebíče. Iva Horká

Koloraturní sopranistka Roberta Invernizzi a hráč na theorbu Graig Marchitelli 
vystoupili na zámku ve Velkém Meziříčí.  Foto: Adam Dušek, Fotokokos.cz

Text a foto: Martina Strnadová
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• Profesionální hasiči z  Velkého 
Meziříčí pomáhali při povodňo-
vých záchranných pracech. Bez-
pečnostní radu města o  tom in-
formoval jejich velitel Jiří Doležal 
s tím, že hasiči pracovali na Česko-
budějovicku, v Praze a v okolí Ne-

ratovic při evakuaci obyvatel. Poté 
odjeli do  postižených oblastí další 
velkomeziříčští profesionálové. 
Spolu s nimi se vypravili také dob-
rovolní hasiči, kteří čerpali vodu 
a uklízeli v zatopených obcích. 
• Za prvních pět měsíců letošního 

roku řešili policisté na Velkomezi-
říčsku 254 trestných činů, ze kte-

rých v tomto období 111 už objas-
nili. Zároveň evidují 520 přestupků, 

z nich 40 řešili přímo na místě blo-
kovou pokutou. Takovou statistiku 

přinesl minulé bezpečnostní radě 
města velitel místního oddělení 

Policie ČR Přemysl Bdinka. Na zá-
chytnou stanici odvezli policisté pět 
lidí a vypátrali sedm celostátně hle-
daných osob. Velký nárůst policie 
zaznamenala u alkoholu za volan-
tem, do konce května přistihli už 21 
podnapilých řidičů, z toho rovných 

deset v  takovém stavu, že je jejich 
jednání kvalifikováno jako trestný 
čin ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Ve  srovnání s  loňským ro-
kem tato statistika znamená velmi 
drobný nárůst kriminality v  řádu 
jednotek případů.                        -ran-

Chci hrát co nejdéle v zahraničí, pak doma v lize
Theodor Gebre Selassie se narodil v Třebíči (24. 12. 1986), ale od ma-
lička žije ve Velkém Meziříčí. Pravý obránce Werderu Brémy začínal 
s fotbalem v FC Velké Meziříčí, odkud si ho vytáhla do svého týmu 
Jihlava. Propracovával se neustále výš a  výš a  už to vypadalo, že 
zapadne do  prvního kádru Jihlavy. Namísto toho byl však poslán 
na hostování zpět do Velkého Meziříčí. Po roce si ho ale vytáhl na-
zpátek trenér Bokša a zařadil ho do prvního týmu Jihlavy. Na za-
čátku sezony 2007/2008 si ho pak do týmu vybrala pražská Slavia, 
se kterou podepsal čtyřletý kontrakt. V  sezoně 2007/2008 získal se 
Slavií mistrovský titul. Od podzimu 2008 pak hostoval ve Slovanu 
Liberec a v roce 2012 přijal nabídku německého fotbalového klubu 
Werder Brémy. Kontrakt s Brémami podepsal na 4 roky do června 
2016. Loni se stal druhým nejlepším fotbalistou roku 2012 v anketě 
České fotbalové asociace.
Na svůj rodný fotbalový stadion se alespoň na chvíli vrátil díky exhibi-
ci, která se konala  8. 6. 2013. Tam našemu týdeníku poskytl rozhovor.
Kdy sis tady doma na fotbalovém hřišti, kde jsi začínal, zahrál na-
posledy? Vzpomeneš si ještě?
Kolik to může být? Osm, sedm let? (Chvíli přemýšlí.) No sedm.
Když se ohlédneš zpátky, poté, co jsi odešel z Velkého Meziříčí, pro-
šel jsi už několika kluby. Je velký rozdíl mezi českým a zahraničním 
prostředím ve fotbale. A v čem kupříkladu?
Určitě, hodně velký. Například intenzita tréninku je mnohem vyšší. 
Nemyslím tím ovšem, že se běhá víc třeba v přípravě, ale v tréninku je 
mnohem větší „jízda“ a všichni hráči do toho dávají úplný maximum. 
Jako kdyby každý trénink byl zápas. Na tréninku neexistuje žádný ka-
marádství, každý si jede na svoje triko.

zdejší Pěvecké sbory smajlíci, sluníčko a harmonie slavily Patnáct let od svého vzniku - jc  12. 6. 2013

Na závěr zazpívali nejstarší zpěváci a zpěvačky, kteří jsou členy sboru Harmonie. 
Foto: Iva Horká

Mužská část sboru Harmonie, který měl na programu muzikál Starci na chmelu. 
Soubor vedou Olga Ubrová a Andrea Svobodová. Foto: Iva Horká

Program výročního koncertu zahájili nejmenší zpěváčci ze souborů Smajlíci 
a Sluníčko. Písničky doplňovala projekce za zády účinkujících. Foto: Iva Horká

Theodor Gebre Selassie na exhibici ve Velkém Meziříčí 
8. 6., během níž nám poskytl rozhovor. Foto: Iva Horká

Caveman opět nezklamal

 Pokračování na straně 4

Svoji část vystoupení měli i sóloví zpěváci. Hodina zpěvu tentokrát bez Svěráka 
a Uhlíře byla doplněna projekcí a fotkami z let minulých. Foto: Iva Horká

Bezpečností rada zasedala

Jeskynního muže Cavemana stejně jako na podzim 
roku 2011 ztvárnil v Jupiter clubu 14. 6. 2013 Jan 
Holík, namísto avizovaného Jakuba Slacha. 
Ilustrační 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/3. 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. Ve 2 minulých číslech jste mohli 

najít první 2 části jeho příspěvku. V dnešním pak třetí a v příštím 
čísle další. Tímto odborem náš seriál skončí. Předchozí díly najdete 
v letošních číslech našeho týdeníku. Ing. Ivana Horká, šéfredaktorka

Pokračování z minulého čísla 

Státní správa lesů
Většina záležitostí souvisejících s výkonem vlastnických a užívacích 
práv v lesích spadá do kompetence našeho odboru jako příslušného 
orgánu státní správy lesů, který vykonává dozor nad dodržováním 
lesního zákona a  předpisů souvisejících, uděluje licence odborným 
lesním hospodářům a  dohlíží na  jejich činnost. Vede evidenci spo-
jenou s lesními pozemky a s hospodařením na nich, zajišťuje vypra-
cování lesních hospodářských osnov, vydává povolení či zákazy pro 
vybrané druhy činností a konečně ukládá pokuty v případech, kdy se 
vlastnící či uživatelé lesa dostanou do konfliktu se zákonem. 
Vlastníci lesů mají obecně odpovědnost za stav lesů a způsob hospo-
daření v nich a řadu povinností, které stanoví zákon č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, jejichž zanedbáním 
mohou způsobit sobě nebo vlastníkům sousedních lesních porostů 
škodu. Nečinností nebo nevhodnou činností mohou způsobit rozvoj 
kalamitních škůdců, kteří poškodí sousední majetek, nesprávnými 
postupy při těžebních pracech často nevhodně odkryjí části lesních 
porostů a  vystaví je působení bořivých větrů. Hospodaření v  lesích 
jsou vlastníci povinni zajišťovat v  součinnosti s  odborným lesním 
hospodářem. Jde o licencovanou osobu zabezpečující odbornou úro-
veň hospodaření v souladu s lesním zákonem, jež by měla být schopna 
poskytnout vlastníkovi lesa veškeré informace související s hospoda-
řením, poradit v komunikaci s úřady, doporučit optimální pracovní 
postupy apod. S odborným lesním hospodářem doporučujeme kon-
zultovat zamýšlené práce a zásahy ještě před jejich zahájením.
Povinností vlastníků lesa je vedení evidence o  provedené obnově 
lesa v  jednotlivých porostech (včetně obnovy přirozené). Souhrnné 
údaje za uplynulý kalendářní rok vlastníci předávají vždy nejpozději 
do konce března orgánu státní správy lesů. Povinnost vedení evidence 
se vztahuje i na původ použitého reprodukčního materiálu při zales-
ňování. 
Při obnově lesa je vlastník povinen volbou vhodných dřevin a jejich 
vhodným rozmístěním v porostu zvyšovat odolnost lesa a jeho stabi-
litu. Odlesněnou lesní půdu, na které nebyl dosud založen nový lesní 
porost (holinu), řádně zalesnit do 2 let od jejího vzniku, přičemž do 7 
let od jejího vzniku musí být porost na ní zajištěn, tzn. dosaženo ta-
kového stavu mladého lesního porostu, kdy již není zapotřebí jeho 
intenzivní ochrany před buření a  zvěří a  kdy počet jedinců, jejich 
druhová skladba a rozmístění po ploše dávají předpoklady pro vznik 
stanovištně vhodného lesního porostu. 
Při výchově mladého lesního porostu je vlastník povinen tento porost 
vychovávat včas a soustavně tak, aby se zlepšoval stav porostu, zvyšo-
vala se jeho odolnost a zlepšovalo se plnění funkcí lesa. Vlastní zásah 
je vždy vhodné konzultovat s odborným lesním hospodářem, neboť 
výchovná opatření ovlivňují růst porostu a jeho kvalitu, čímž mají pří-
mý vliv na hodnotu dříví z později těženého porostu.
Při ochraně lesa je povinností vlastníka usilovat o to, aby nepoškozo-
val zájmy jiných vlastníků - je povinen provádět preventivní opatření 
proti vzniku lesních požárů, preventivně bránit vývoji, šíření a pře-
množení škodlivých organizmů (živočišní a rostlinní škůdci, původci 
chorob lesních porostů), zjišťovat a  evidovat jejich výskyt a  rozsah 
jimi působených poškození. Mezi škůdci mají zvláštní postavení tzv. 
kalamitní škůdci (lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, klikoroh bo-
rový, ploskohřbetky, obaleč modřínový a  bekyně mniška), přičemž 
vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců se předchází zejména od-
straňováním materiálu vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců 
a soustavným vyhledáváním a včasným zpracováním všech napade-
ných stromů, ošetřováním lesních porostů a hubením škůdců. 
Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé 
do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. 
května (v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polo-
hy nad 600 metrů nadmořské výšky do 30. června) téhož roku. Za ne-
plnění opatření k ochraně lesa, především za nedodržení povinnosti 

přednostního zpracování nahodilé těžby (jejímž účelem je zpracování 
stromů vyvrácených, suchých, poškozených nebo nemocných), může 
být vlastníkovi uložena pokuta do 100 tisíc korun, a to jak našim od-
borem, tak i ze strany České inspekce životního prostředí.  
Vlastník lesa je rovněž povinen dbát, aby lesní porosty nebyly nepři-
měřeně poškozovány zvěří, tzn. chránit ohrožené lesní porosty v roz-
sahu minimálně 1% výměry svého lesa v honitbě, sledovat a evidovat 
škody způsobené zvěří, využívat pomocných dřevin ke zvýšení úživ-
nosti honitby aj. Pokud i přes toto opatření dochází ke škodám zvěří, 
má vlastník právní nárok na náhradu (podrobnosti sdělí orgán státní 
správy myslivosti našeho odboru). 
Při těžbě dříví je vlastník povinen vhodnými těžebními postupy zvy-
šovat odolnost lesa a  jeho stabilitu. Kromě odůvodněných případů 
nesmí být porost těžbou proředěn pod přípustnou mez. Rovněž je 
zakázáno provádět mýtní úmyslnou těžbu (jejímž účelem je obnova 
porostu nebo výběr jednotlivých stromů v  porostu určeném k  ob-
nově) v porostech mladších než 80 let. Vlastník je povinen provádět 
přednostně těžbu nahodilou, pokud by při tom vznikla souvislá holi-
na o výměře větší než 0,2 ha, musí úmysl těžit dříví oznámit našemu 
odboru minimálně 14 dnů předem (to neplatí při nenadálé kalamitě, 
vyžadující bezodkladná opatření). Maximální povolená velikost holé 
seče je 1 ha, maximální přípustná šířka holé seče je dvojnásobek nebo 
pouze jednonásobek průměrné výšky těženého porostu (detaily sdělí 
odborný lesní hospodář).  
Holou seč nelze, a to bez ohledu na vlastnickou hranici lesa, přiřadit 
k sousednímu mladému porostu, který je na celé ploše nezajištěn, po-
kud by celková výměra nezajištěných porostů překročila maximální 
povolenou velikost nebo šířku holé seče. Povinná minimální vzdále-
nost holé seče od sousední holiny, nebo porostu na celé ploše nezajiš-
těného, je rovna průměrné výšce těženého porostu. Vyskytují se i pří-
pady, kdy je těžba omezena přísněji, např. u kategorie lesa ochranného 
nebo lesa zvláštního určení.
Při přibližování, odvozu a uskladňování dříví je povinen vlastník za-
bezpečit, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa a po-
zemků (např. odíráním stojících stromů, nadměrným rozrýváním 
lesních cest a půdy atd.), a to včetně pozemků sousedních. 
Na  vlastníky lesa se vztahují i  některé další zákazy vyplývající 
z ustanovení lesního zákona:
Například je zakázáno znečišťovat les odpady a odpadky, odhazovat 
hořící nebo doutnající předměty, umožňovat průhon dobytka lesní-
mi porosty, pást dobytek v  lese, hrabat stelivo a  umožňovat výběh 
hospodářským zvířatům. Je taktéž zakázáno les oplocovat za účelem 
omezení užívání lesa veřejností nebo z důvodů vlastnických (oplotit 
lze jen lesní porost ohrožený škodami zvěří, lesní školku, oboru nebo 
farmu pro chov zvěře).
Pro vlastníky lesních majetků o  výměře do  50 hektarů zajišťujeme 
zpracování lesních hospodářských osnov s platností zpravidla na 10 
let. Náklady na pořízení osnov hradí stát. V osnově se vlastník dozví 
podrobné údaje o stavu jeho lesa – lesnická mapa, kategorie lesa, plo-
cha porostní půdy, věk porostů a jejich genetická kvalita, zásoba dříví, 
návrh hospodářských opatření, požadavky ochrany přírody na hos-
podaření v lese aj. V prvním týdnu tohoto měsíce jsme na úřední des-
ce a v městském rozhlase uvědomovali vlastníky lesů, jejichž majet-
ky patří do zařizovacího obvodu „LHO Náměšť“ o způsobu převzetí 
nově zpracovaných lesních hospodářských osnov platných od  1. 1. 
2013 do 31. 12. 2022, které máme na odboru připraveny k vydávání. 
Jsou určeny vlastníkům, kteří mají své lesy v následujících katastrál-
ních územích: Bezděkov u  Velké Bíteše, Bojanov u  Dolní Libocho-
vé, Březí u Osové Bítýšky, Březka u Velké Bíteše, Březské, Heřmanov 
u Křižanova, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Vel-
ké Bíteše, Kadolec, Košíkov, Křoví, Milešín, Nová Ves u Heřmanova, 
Nové Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov u Křižanova, Osová, 
Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, Tasov, Velká Bíteš, Vi-
donín, Vlkov u Osové Bítýšky, Bojanov u Dolní Libochové a Záblatí 
u Osové Bítýšky. Jiří Zachar (Pokračování příště)

Fotogalerie z cyklotour

 Pokračování ze strany 1

Josef Zimovčák podepisoval dětem balonky s logem 
cyklotour. Foto: Martina Strnadová

Čekání na cyklisty si mohli přítomní zpříjemnit 
skákáním na trampolínách. Foto: Martina Strnadová

Trojnásobná mistryně světa Martina Štěpánková 
předvedla svůj um. Foto: Martina Strnadová

Krizový štáb dostane své 
trvalé místo
Na velkomeziříčské radnici vzni-
ká místnost, která bude speciálně 
upravena pro potřeby krizových štábů. 
Vyplynulo to ze zasedání bezpečnostní 
rady města. 

„Prvním z problémů, které musíme řešit 
v krizových situacích, je rychlá přestavba 
kanceláře starosty nebo zasedací míst-
nosti na pracoviště krizového štábu. Zna-
mená to mimo jiné přeskládat pracovní 
stoly, přenést pevné telefony, přinést po-
třebné materiály a podobně. Ztrácí se tím 
zbytečně čas a navíc se věčnou manipu-
lací s dokumenty, třeba krizovými plány 
a mapami, vystavujeme riziku, že jednou 

někdo nějaký důležitý papír jednoduše 
nenajde,“ vysvětluje starosta R. Necid. 
V rámci reorganizace radnice se ve třetím 
patře staré budovy uvolnila jedna větší 
místnost. Radnice tam zřídí trvalé krizo-
vé pracoviště s  potřebnou komunikační 
technikou a místem na krizové materiály. 
Místnost může být pro potřeby bezpeč-
nostní rady a  krizového štábu uvedena 
do potřebného stavu ihned. 
„Náklady to neznamená žádné, využije-
me vše, co už máme k  dispozici. Navíc 
nebude místnost ani mimo jednání bez-
pečnostních orgánů města zahálet, úřad 
ji využije jako zasedací a jednací,“ uzavřel 
starosta. -ran-

Pokračování ze strany 3
Jak sis zvykl v německé lize? Byl ten začátek hodně náročný?
Za tři měsíce jsem si zvykl, musel jsem, ono totiž ani člověku 
nic jiného nezbývá.
Jsi nějak omezený smlouvou, musíš některé aktivity vypus-
tit?  
Myslím si, že ne. Máme v tréninkovém plánu uvedeno, že si 
máme volno vyplnit některými sportovními aktivitami jako 
například tenis a podobně. Takže když si tady zahraju fotbálek, 
tak to ničemu nevadí.
Někteří sportovci třeba nesmí lyžovat kvůli zranění. Ale 
i v takovéto exhibici se můžeš zranit…Tak mne zajímá, zda 
není problém na takovéto akce jezdit.
Tak já předpokládám, že se nezraním. Samozřejmě budu 
hrát tak, abych se něčemu podobnému vyhnul.  Proto nebu-
du chodit do nějakých soubojů a skluzů apod. Ale jestli mám 
ve smlouvě zákaz lyžování, tak to jsem se ani nekoukal, pro-

tože já stejně nelyžuju, vím, že bych si moh´ udělat třeba něco 
s kolenem, a to mi za to nestojí.
Teď máte volno, a pak kdy začínáte s přípravou?
Ostatní kluci začínají už 28. 6., kdy jedou na soustředění, ale já 
jelikož jsem byl s reprezentací, tak to mám prodloužený a za-
čínám až 7. 7. 
Jaký je tvůj nejbližší program? Čeká tě ještě nějaká exhibi-
ce?
Ne, exhibici už žádnou nemám. Půjdu kamarádovi na svatbu 
a pak s přítelkyní na dovolenou. No a pak už začínám indivi-
duálně běhat a podobně.
Když jsi zmínil svatbu. Co ty a ženění?
Jo, tak jednou se ženit budu (smích), ale letos to ještě nebude.
A co je tvoje sportovní meta? Máš nějaký sen, kde hrát?
Já moc nejsem přes ty sny. Chci hlavně vydržet hrát v zahrani-
čí co nejdéle, a potom, až budu starší, bych se rád vrátil do čes-
ké ligy.

Chci hrát co nejdéle v zahraničí, pak doma...

Iva Horká
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řádky na neděli PřísPěvky od čtenářů

Středa 19. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka
Čtvrtek 20. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. Prajka
Pátek 21. 6.: 8.00 mše sv. – o. Prajka, 14.00–15.00 adorace nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. Prajka 
Sobota 22. 6.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 12.00 svatba se mší sv. – kan. V. 
Slouk, 18.00 mše sv. – o. Prajka, Lavičky, 8.00 mše sv. – o. Prajka
Neděle 23. 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., Dolní Radslavice 11.00 
poutní mše sv. – o. Prajka
Bory
21. června: Dolní Bory 18.00 mše – o. Prajka
23. června: 9.45 mše sv. – o. Prajka 
Farní oznámení
Pátek 14.00 adorace nejsvětější svátosti, 14.00–15.00 bude příležitost 
ke svátosti smíření a pokání. Sobota 18.45 příprava rodičů před křtem 
a v 19.30 3. příprava na svátost manželství. Děkujeme všem, kteří pra-
covali ve farnosti. Neděle po večerní mši sv. bude setkání Spolku Lud-
mila, sbírka bude na bohoslovce.
Českobratrská církev evangelická
Bohoslužby v neděli od 9.00 v Husově domě (U Světlé 24), více na www.
evangelicivm.cz
Apoštolská církev
Shromáždění každou neděli od 9.00, v areálu bývalých lisoven, Mo-
ráňská 134/2, V. Meziříčí www.ac-vm.cz

Bohoslužby 

Pozor! – Sledují Tě!

Film o Etiopii je 
v prodeji
Film Libora Smejkala Paprsky 
naděje nad Etiopií na  DVD 
o  humanitární pomoci čes-
ké Diakonie ženám v  Etiopii 
si zájemci mohou zakoupit 
v  Husově domě ve  Velkém 
Meziříčí. Jeho koupí podpoří 
rodiny v Etiopii. 

Kontakty
Telefon: 561 205 604, e-mail: 
velke-mezirici@evangnet.cz

-red-

Blíží se konec školního roku 
a s ním přichází čas závěrečných 
zkoušek žáků třetích ročníků 
oborů vzdělání ve  Střední škole 
řemesel a  služeb Velké Meziříčí. 
Zkoušky mají tři části – písem-
nou, praktickou a  ústní. Žáci 
oboru kuchař – číšník skládají 
v  rámci praktické části zkouš-
ku z  obsluhy a  vaření a  obhajují 
své závěrečné práce. Z  centrálně 
zadaných témat si žák vylosuje 
jedno, vypracuje odbornou práci 
a  představí ji svým vyučujícím 
a veřejnosti. Prezentace slavnost-
ních tabulí proběhla 5. 6. 2013 
v  tělovýchovném zařízení ško-
ly. Dopoledne bylo vyhrazeno 

odbornému hodnocení, a  pak 
se dveře otevřely veřejnosti. Ná-
vštěvníci měli možnost vidět 
třináct pečlivě a vkusně prostře-
ných stolů a ocenili, že si žáci dali 
opravdu záležet jak s výběrem in-
ventáře, tak i vhodných dekorací 
souvisejících s tématem odborné 
práce. Součástí veřejné prezen-
tace byla také ukázka prací žáků 
technických oborů – mechanik 
opravář motorových vozidel, 
elektrikář a  opravář zeměděl-
ských strojů. Přejeme všem žá-
kům úspěšné složení závěrečných 
zkoušek a  hodně spokojenosti 
v dalším životě. 

Vedení školy, foto: archiv školy

Závěrečné zkoušky ve střední škole řemesel a služeb

Od poloviny roku 2009 začal Do-
mov pro seniory Velké Meziříčí 
spolupracovat se zařízením Kam-
bala – dobrovolnické centrum, 
které je součástí Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou a  zabývá se 
systematickou prací s  dobrovol-
níky. Od  té doby dobrovolníci 
odpracovali v  domově 2  733,5 
hodin bez nároku na jakoukoli fi-
nanční odměnu a zpříjemnili tak 
čas stovkám klientů. Mnohdy je-
dinými odměnami jsou vděčnost 
a  úsměv z  tváře seniorů a  také 
poděkování a  uznání ze strany 
zaměstnanců. Pro někoho málo, 
pro někoho dostatečný důvod 
pro takovou práci. 
Hlavním přínosem dobrovol-
nictví je čas, který dobrovolníci 
našim seniorům věnují, ať už ho 
tráví čtením, povídáním nebo 

hrami. Mnozí naši senioři nemají 
možnost podívat se ven a poroz-
hlédnout se po  okolí, kdykoli se 
jim zachce a díky dobrovolníkům 
je jim toto přání alespoň částečně 

splněno. Je krásné vidět radost 
v očích seniorů, kteří se po dlou-
hé zimě podívali ven na sluníčko, 
slyšeli zpěv ptáků a měli možnost 
vidět kvetoucí stromy. 

V  současné době do  Domova 
pro seniory dochází šest aktiv-
ních a  čtyři příležitostní dob-
rovolníci a  také děvčata z  Vý-
chovného ústavu Velké Meziříčí, 
která vždy s sebou vezmou i ně-
jakou dobrotu, kterou ve  škole 
napekly. 
Děkujeme všem dobrovolní-
kům za  jejich práci a  ochotu 
pomáhat, a  také paní Kuchtové 
z Kambaly, která dobrovolnictví 
zaštiťuje. 
Klienti a  zaměstnanci Domova 
pro seniory Velké Meziříčí. 
Pokud vás dobrovolnictví zaujalo 
a chtěli byste také pomoci, nevá-
hejte nás kontaktovat na tel. čísle 
734 875 428 nebo mailem grube-
rova@domovvelkemezirici.cz

Petra Gruberová, 
foto: archiv domova pro seniory

Dobrovolníci pomáhají v domově pro seniory

Tradiční dětský den pro děti 
z  mateřských škol a  žáky I. 
stupně základní školy ve Velké 
Bíteši uspořádaly společně IC 
a  KK Velká Bíteš a  SDH Velká 
Bíteš v  pondělí 3. 6. 2013. Již 
třetím rokem v  areálu u  kul-
turního domu byly připraveny 
prezentace vozidel a  vybave-
ní. Letošní ročník byl ve  spo-
lupráci s  BESIPem. Několik 
stovek dětí vidělo spoustu za-

jímavého. Bohužel letošní rok 
skrápěly přívaly vody, které té-
měř nepřetržitě padaly z nebe. 
Všem pořadatelům děkujeme 
za vzornou organizaci.
Pojďme se ale podívat na  Me-
zinárodní den dětí z  pohledu 
historie. Poprvé byl tento svátek 
slaven 1. června 1950. A již tehdy 
se konal pro děti ve více než 50 
zemích světa. Myšlenka na  jeho 
vytvoření vznikla na  zasedání 

výboru Mezinárodní demokra-
tické federace žen v Berlíně rok 
před prvními oslavami. Nápad 
byl podpořen také Mezinárodní 
odbornou federací pracujících 
ve  školství a  Světovou federací 
demokratické mládeže. Mezi-
národní konference na  ochranu 
dětí pak v  roce 1952 ustanovila 
pevné datum – 1. červen.

Bc. David Dvořáček, 
foto: archiv SDH Velká Bíteš

Děti strávily den s policisty i hasiči

Na  své pravidelné schůzce členo-
vé ZO SPOZ (Strana Práv Obča-
nů Zemanovci) projednali článek 
Občanského sdružení na ochranu 
přírody a krajiny, který byl vytištěn 
v  týdeníku Velkomeziříčsko č. 22, 
dne 5. 6. 2013.
Největším překvapením, které 
jsme z  tohoto článku získali, byla 
informace, že se občané svobodně 
nemohou dostat k závažným infor-
macím ze stavebního odboru MěÚ 
VM, což lze s určitostí hodnotit jako 
závažné porušení zákona!
Při dnešní korupci, která nás 
všechny obyčejné a poctivé obča-

ny děsí, žádáme vyjádření odpo-
vědných pracovníků MěÚ VM, 
aby občanům města vysvětlili, 
proč je celá řada informací před 
občany města utajována. Jak je 
možné, že úředník MěÚ VM si 
může dovolit nerespektovat zá-
kon této republiky?
Každý zodpovědný a  slušný ob-
čan si uvědomuje, že stát nejen 
naprosto zbytečně vyhazuje mi-
liardy svěřené mu daňovými po-
platníky, ale že se v  tomto státě 
krade. Krade se ve velkém a ko-
rupce proniká do  samých zákla-
dů státu, ale i obcí a měst!

A  tato skutečnost, že i  v  našem 
městě se občané svobodně nemo-
hou dostat k  závažným informa-
cím, je nebezpečným signálem pro 
možnou korupci v našem městě!
K odborné stránce, tj. k dopravě či 
umístění BPS, se MO SPOZ nevy-
jadřuje.
Politická strana – Strana Práv 
Občanů Zemanovci – bude i na-
dále bedlivě sledovat veškerá 
vyjádření občanských sdružení 
v  našem městě a  prostřednic-
tvím Velkomeziříčska vyjadřo-
vat své názory!

Za SPOZ Zdeněk Horák

Vyjádření k otevřenému dopisu

Ve čtvrtek 30. května nás navští-
vili profesionální hasiči z  Vel-
kého Meziříčí, aby nám ukázali 
a popsali některé činnosti ze své 
profese. 
Dětem předvedli spoustu zají-
mavých a užitečných pomůcek, 
které používají při záchran-
ných pracích, nejen při požá-
rech, ale dnes především při 
autonehodách, záplavách bytů, 
haváriích staveb a  při různém 
vyprošťování a  záchraně nejen 
osob ale také zvířat. Žáci si 
mohli mnohé vyzkoušet a  po-
soudit tak náročnost povolání 
členů hasičského záchranného 
sboru. Ukázka se nám velmi 
líbila. 

Základní škola Mostiště
foto: archiv školy

Žáci ZŠ v Mostištích se seznámili 
s nelehkou prací hasičů

Maxovi Petersonovi se do rukou dostane prototyp mobilního telefonu, 
na který mu chodí podivné SMS předpovídající budoucnost, a dokon-
ce mu přikazují, co má dělat.  Snaží se celou záležitost objasnit. Uka-
zuje se, že se stal terčem CIA a NSA, které mají přístup ke všem web 
kamerám na světě a sledují každý jeho krok.  
Tolik ve zkratce obsah filmu Spiknutí: Echelon z  roku 2009, který je 
na první pohled nesmyslný a ztrácí logiku. Dalo by se říct – nudný 
sci-fi o ničem. 
Opravdu o ničem? Zda teorie o spiknutí a sledování je sci-fi?
Britský investigativní novinář Duncan Campbell upozornil na  exis-
tenci programu Echelon v dokumentárním pořadu v sérii „Dispatch-
es“. Echelon odposlouchává a  zpracovává mezinárodní komunikace 
procházející komunikačními satelity. Je součástí globálního odpo-
slouchávacího systému, který existuje už padesát let. Systém provozují 
americká National Security Agency a britské vládní odposlouchávací 
středisko GCHQ v Cheltenhamu.
Začátkem června bývalý zaměstnanec amerických tajných služeb 
Edward Snowden vyzradil existenci špionážního projektu PRISM, 
v rámci něhož americké tajné služby využívaly soukromých e-mailo-
vých zpráv, videokonferencí a dalších osobních materiálů z internetu 
ke špionážním účelům. 
Celý svět se diví, jak je to možné.
Mnoho lidí je překvapených. Ale je veřejným tajemstvím, že v dnešní 
době, díky internetu, mobilním telefonům, kartovým transakcím, není 
problém vypátrat člověka, ba co více získat o něm důležité informace. 
Prostě takový je dnešní svět. Moderních prostředků se nezbavíme, ale 
nemůžeme se divit, když určité informace budou využity proti nám 
nebo proti naší vůli. Proto musíme být velmi opatrní. 
Zajímavější je jiný jev. Je to určitý globální exhibicionismus – osoba 
dobrovolně sděluje „v  síti“ své soukromí. Samozřejmě, že určitá ko-
munikace nebo sdělení názoru není špatné, ale někdy mnozí odhalují 
„celého sebe“. Někdy možná jde i o  intimní věci. A  to je pro člově-
ka mnohem nebezpečnější. Člověk je v  určitém smyslu tajemstvím. 
A jako, že dokonce nezná ani sám sebe, tak potom jsou určitá sdělení 
na jeho škodu.

P. Lukasz Szendzielorz
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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

Předfestivalová nabídka
Sobota 22. 6. 
15.00 náměstí, Základní umělecká škola Velké Meziříčí – koncert
21.00 nádvoří zámku, Javory – koncert, vstupné: 300/350 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 – představení pro děti Di-
vadelní společnosti Julie Jurištové
16.00 zámek Dětské odpoledne – pod patronací DDM Velké Meziříčí
17.00 výstavní síň muzea, zámek, přednáška ke knize a výstavě Aleje 
české a moravské krajiny – Aleje a stromořadí jsou neodmyslitelně 
spojené s krajinou, časem a člověkem. Stále častěji a ze všech stran 
však přicházejí otázky: Proč aleje zachovávat? Je důležitý jejich kul-
turní a historický odkaz? Co znamenají pro paměť krajiny? Je možná 
v dnešním rychlém světě symbióza automobilů a stromů podél silnic? 
Pro tyto a další otázky hledáme souvislosti...
Markéta a Petr Veličkovi – krajinářští architekti zabývají se zejména 
projekty staveb veřejných prostranství (náměstí, parků, ulic, nábřeží, 
historických zahrad, krajinných celků...). Dlouhodobě se věnují vzdě-
lávací a publikační činností.  Od roku 2006 pracují v iniciativní skupi-
ně Krajinářská architektura při České komoře architektů.
Výstava bude dále k vidění po celou dobu EFF v předsálí kina Ju-
piter clubu. 
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
17.30 kinosál JC , 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 dospělých.
20.30 Jupiter club, velký sál, Kytice – divadelní představení amatérské-
ho souboru Ikaros při Jupiter clubu, vstupné dobrovolné
Úterý 25. 6. 
16.30 Jupiter club, 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. Členem Syndi-
kátu 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.
18.30 talkshow 
O všem a zvláště pak o ničem
Ivo Šmoldas – básník, naklada-
telský redaktor, publicista, sce-
nárista a  překladatel, nyní spíše 
příležitostný moderátor a  bavič. 
Po  mnohaletém glosování Témat 
dne na vlnách Rádia Impuls nabyl 
dojmu, že k tomu, aby se v médi-
ích 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.
20.30 Jupiter club, malá scéna Já tě asi… – divadelní představení stu-
dentského divadelního uskupení STUDNA pod vedením Jiřiny Káca-
lové, vstupné dobrovolné

Středa 26. 6.
17.00  Jupiter clubu  Moderní technologické prostředky, přednáško-
vý 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 Jupiter club, Média – diskuzní panel; 
Kolektivní  psychologie  médií – Tedy  jak média mění lidi, kteří 
v nich pracují, jak  to ovlivňuje výsledky jejich práce i to, jak se pak 
na média dívá veřejnost.
Vojtěch Bednář – odborný publicista, manažerský a mediální porad-
ce, spisovatel, zabývající se manažerským a mediálním poradenstvím.  
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 neoliberalismu. 
20.00 nádvoří zámku, Žalozpěv – koncert, vstupné 50 Kč

Pátek 28. 6. 
17.00 Jupiter club, přednáškový 
blok 
Otče, odpusť nám, neboť ne-
víme, co činíme – ekonomie 
a společnost (ne)vědomí
Tomáš Sedláček – hlavní makro-
ekonom hospodářských strategií 
v  ČSOB, člen NERVu, člen Na-
dace proti korupci, autor knihy 
Ekonomie dobra a zla. 
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
20.00 nádvoří zámku, Starci na chmelu – muzikál v podání hudebního 
souboru Harmonie; dále vystoupí hudební uskupení 6 tet, vstupné 80 Kč

Sobota 29. 6.
19.30 luteránské gymnázium, Mezinárodní hudební festival Concen-
tus Moraviae – Italské slunce – slavnostní závěrečný koncert Colleg-
ium 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

Širokou veřejnost srdečně zve Město Velké Meziříčí, 
odborní garanti: Filosofický ústav AV ČR, 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
 pořadatel Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí, vstup zdarma, 

změna programu vyhrazena

Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta, která má již mnohale-
tou tradici na  území Rakouska i  Německa. V  loňském roce poprvé 
překročila hranice našeho kraje. Trasa vedla z dolnorakouského Dro-
sendorfu, přes obce mikroregionu Jemnicko, Moravskobudějovicko 
a končila v Dalešicích na Hrotovicku. Hlavní myšlenkou je podpora 
ekologického způsobu přepravy, vzájemného potkávání mezi obcemi 
a představení společenského života obce. Akce slouží také ke zviditel-
nění obcí na  trase. Peloton cyklistů propojí sousední obce, které si 
mezi sebou předávají symbolickou štafetu. V jednotlivých zastávkách 
pak probíhá kulturní program, 
který organizují obce a realizáto-
ři akce. Dochází tak k propojení 
myšlenek ekologické akce a  kul-
turního dění v  obci. Klimatour 
je propagován v mediích v rámci 
kraje i celé republiky.
Předpokládaná trasa letošního 
ročníku je rozdělena do tří etap: 
Koněšín – Velké Meziříčí, Velké 
Meziříčí – Nové Město na Mora-
vě, Nové Město na Moravě – Kři-

žánky. Město Velké Meziříčí tedy bude uzavírat první etapu. Štafeta by 
měla na náměstí ve Velkém Meziříčí dorazit od Tasova Mlynářskou 
stezkou údolím řeky Oslavy v úterý 25. června 2013 kolem 17. hodiny.
Program:
▶ 25. června – příjezd historické hasičské stříkačky tažené koňmi
– vystoupení taneční skupiny DDM Crazy Team – ukázka zásahu 
hašení požáru mladými hasiči, hudební vystoupení skupiny KUSPO-
KON, prezentace Ligy vozíčkářů Velké Meziříčí; Junáku – svazu skau-
tů a skautek ČR, středisko Velké Meziříčí aj.

▶ 26. června v 8.30 – rozloučení se s účastníky štafety a jejich odjezd 
do další štafetové obce. 
Srdečně zveme všechny zájemce k přivítání účastníků štafety na ná-
městí, a také k aktivnímu zapojení se do této cyklistické štafety. -měú-

Přidejte se na kus cesty...
 obec místo čas  
25. 6. Koněšín u radnice   9.00–10.00  
 Budišov nádvoří zámku 12.00–13.00  
 Tasov památník J. Demla 14.00–15.00 
 Vel. Meziříčí náměstí, Ostrůvek 17.00–18.00 
26. 6. Bory u radnice  10.25–11.15 
 Bohdalec u ZŠ a radnice  12.05–12.50 
 Bobrová Horní Bobrová, stará škola 13.15–13.55
 Křídla u radnice  14.30–15.00
 Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 16.00–19.00 
27. 6. Krátká stanice Chaloupky o. p. s. 11.20–11.50  
 Samotín podmáčené louky 12.00–12.15  
 Sněžné náměstí  13.00–14.00  
 Křižánky u radnice  14.45–16.30 

Klimatour 25.–27. června 2013 – přidejte se na kus cesty...
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nejen zahradní nábytek

Červen – měsíc slev 
v podnikové prodejně

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

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

Tel.: 566 523 414 ● www.ingeld.cz

Zubní pohotovost: Ověřte aktuální stav na příslušném sto-
matol. pracovišti, informace naleznete také na www.nnm.cz – sekce 
Lékařská pohotovost LSPP. Sobota 22. 6.: MUDr. Irena Musilová, Soko-
lovská 13, Vel. Meziříčí, 566 524 203, neděle 23. 6.: MUDr. Olga Semerá-
dová, Palachova 35, Žďár n. Sázavou, tel.: 774 430 777. Ordinační doba 
9–12 hodin. Zubní LSPP poskytuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 
6, po–pá 17–7 hodin, víkendy, svátky nepřetržitě, tel.:  545 538 421. 

(www.nnm.cz)

Nepůjde el. proud
▶ 24. 6. : od 7.30 do 15.00, Hrbov, 
Svařenov, Stránecká Zhoř, Nová 
Zhoř, (McDonald’s, Sea, Shell, 
Kapsch, Telefonica).             -E.ON-

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.

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

Prodám – kouPím – vyměním

■ Lednici Calex, starší s výparní-
kem a tříšuflatový mrazák. Obo-
je funkční, do nynějška používa-
né. Vhodné na chatu atd. Cena 
za kus 500 Kč. Tel.: 732 203 787.
■ Nafukovací bazén nepoužitý, 
průměr 3,60×0,70 m, zánov-
ní plechový radiátor bílé barvy. 
Cena dohodou. Tel.: 739 083 414.
■ Mobilní telefon Sony Xpe-
ria P LT 22i RED. Nevhod-
ný dárek. Cena 6.500 Kč, při 
rychlém jednání možná sle-
va. Info: tom.cz@centrum.cz
■ Renault Thalia 1,4, 55 kW, 
modrá barva, r. v. 2003, STK 
2015, v  plné výbavě. Tažné za-
řízení, zámek zpáteční, dál-
niční známka, originál ližiny, 
nové rozvody + oleje, baterie 
a  mnoho dalšího. Úsporné auto 
– prům. spotřeba 6,7 l/100 km, 
plní Euro 3. Cena 36.000 Kč, 
možná dohoda. Volejte po  18. 
hodině na  tel.: 732  788  469.
■ Míchačku 125 L tovární 
výroby na  4 kolečka, šne-
ková převodovka. Výborná 
za  6.600 Kč. Dále prodám kom-
presor Orlík, 1 válec, kompletní 
za  9.000 Kč. Tel.: 728  954  227.
■ Náhradní díly na  Ško-
du Felicii, Favorit, Peugeot 
206. Dále prodám piano 
po  opravě. Tel.: 739  144  196.

■ 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.

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

■ Prodám byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí, nová okna + zateplení 
fasády. Nevolat RK. Cena doho-
dou. Tel.: 605 054 470.
■ Prodám byt 3+1 v osobním 
vlastnictví ve Velkém Meziří-
čí, ul. Krškova, cihlový, lodžie, 
sklep, 4. NP. Volejte 604 904 866, 
RK nevolat.
■ 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 
u  Velkého Meziříčí. Cena 
345.000 Kč. Tel.: 608  861  108.

■ Pronajmu byt 1+1 v centru Vel-
kého Meziříčí. Tel.: 775 714 714.
■ Pronajmu dvoupoko-
jový byt na Družstev-
ní ulici. Tel.: 721 984 220.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Vel-
kém Meziříčí, nad gymnáziem, 
od  1. 7. 2013. Tel.: 777  734  530.
■ Pronajmu byt 3+1 blízko cent-
ra, v relativ. klidné lokalitě na ul. 
Bezděkov č. 81. Obytná plocha 
70 m², 5. patro. Dům je zateplen, 
nová plastová okna, nově rekon-
struovaný výtah. V r. 2011 byl byt 
částečně rekonstruován (úprava 
byt. jádra, nové podlahové kry-
tiny, koupelna, WC). Ve  vyba-
vení kuchyňská linka a  plynový 
sporák. Vlastní plynový kotel 
(vytápění a ohřev vody), náklady 
na  teplo jsou minimální. K bytu 
patří 2 sklepní kóje (1. na patře, 
2. v suterénu). Nájemné 7.500 Kč 
(zahrnuje fond oprav, splátku 
úvěru na zateplení, správ. poplat-
ky) + záloha na  energie a  vodu 
(cca 2.500 Kč/měsíc). Parkování 
před domem. Můžu nabídnout 
k  pronájmu garáž v  nedalekém 
bytovém domě (3 minuty ces-
ty) 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. 

■ Doučím matematiku k  ma-
turitní zkoušce v  září 2013 
a  k  vykonání opravných a  roz-
dílových zkoušek v  podzimním 
termu na  základních, středních, 
vyšších a vysokých školách. Tel.: 
734 599 064.

■ 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. Stá-
ří 8 týdnů. Oba jsou bí-
lostrakatí, ochočení a  zvyk-
lí na  psa. Tel.: 605  182  943.            
■ Koťátka – morouha-
né, černé a morouhaněo-
ranžové.  Tel.: 734 674 532.

■ Svobodná nekuřačka 56 
let, VŠ, v invalidním důchodu 
bez viditelného postižení hle-
dá partnera se vztahem k ro-
dinnému životu. Zn.: Náhoda. 
Nabídky ponechejte v redakci.

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

Seznámení

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

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

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

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
RADNICKÁ 29/1, 
594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566  781 150

Nabídka pronájmu
Město Velké Meziříčí nabízí k pronájmu:
▶ část objektu č. p. 464/17, na ulici Nad Gymnáziem, o výměře 
126,53 m², za účelem provozování lékařské praxe, ordinace
(jde o prostory bývalé lékařské pohotovosti), více informací www.
mestovm.cz.  Možnost získání pronájmu bytu v majetku města.

Seminář tradiční 
čínské medicíny 
pod vedením absolventky Uni-
verzity tradiční čínské medicí-
ny Guangming ing. Dalimily 
Mirčevské Švihálkové
27. 6. a 12. 9. 2013 od 16.00

Ke Třem křížům 25, VM
Rezervace: 725 811 143, 721 
223 709, mircevska@seznam.cz 
Vstupné dobrovolné.

Seminář tradiční čínské medicíny pod vedením absolventky Univerzity 
tradiční čínské medicíny (TČM) Guangming ing. Dalimily Mirčevské  Švi-
hálkové se koná již podruhé. První proběhl letos na jaře. Cílem semináře 
je přiblížení této tisícileté metody léčení laické veřejnosti. Na  programu 
je poskytnutí zá- kladních infor-
mací o  této staré metodě léčení, 
psychické příčiny nemocí z pohledu 
tradiční čínské medicíny, volná 
diskuze a  mož- nost individuální 
konzultace zdra- votních problémů 
z pohledu TČM. Nutná je rezervace místa na semináři z důvodu omezené 
kapacity. Vezměte si s sebou dobrou náladu, pohodné oblečení a přezůvky. 
Občerstvení v duchu zdravé výživy je pro vás zajištěno. 
Na cca tříhodinové setkání se těší pořadatelé.                                                                    (-pi-) 

Zhotovím vodoinstalace, 
topenářské práce, zed-
nické. Tel.: 606 157 522.                                                                               

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

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

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

nabídku 2 os za cenu 1 os!
p. Procházková

tel.: 602 325 108
www.eco-vyukajazyku.cz
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sPolečenská rubrika

Vzpomínky

Rezervace přijímá od 14. 8. 2013 programové od-
dělení Jupiter clubu, Náměstí 17,  Velké Meziříčí, 
tel.: 566 782 004, 005, 001.
▶ Neděle 20. října 2013 v 19.30 hodin 
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ 
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, Da-
vid Suchařípa
▶ Středa 30. října 2013 v 19.30 hodin
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ 
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrá-
til, Martina Hudečková, Julie Jurištová a další
▶ Listopad 2013 (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 Ondřeje Brzobohatého. Hrají: On-
dřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, 
Petr Vágner                                                                                  -prog-

Poděkování

POZVÁNKA 
na tradiční setkání pracovníků pomocných provozů Kablo, 

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

sudoku

Autor sudoku: 
Zdeněk Málek ©, 
obtížnost střední.

Řešení dnešní sudoku 
otiskneme příště.

Řešení z min. čísla ←

Město Velké Meziříčí, které reali-
zuje projekt Zdravé město a míst-
ní Agendu 21 vyhlašuje soutěž 
Rozkvetlé město.  
Do  soutěže se mohou přihlásit 
všichni obyvatelé města a  jeho 
místních částí i  firmy sídlící 
ve Velkém Meziříčí. 
Rozkvetlé město:
• Máte zájem o zlepšení vzhledu  
 města? 
• Pečujete o vzhled svého okna  
 nebo předzahrádky?  
• Líbí se vám sousedova předza- 
 hrádka, jeho rozkvetlé okno?   
• Zaujaly vás květinové výzdoby  
 restaurací, firem a dalších sub- 
 jektů? – přihlaste je!
Kategorie: 
• květinová výzdoba oken, bal- 
 konů a lodžií 

• květinová výzdoba předzahrá 
 dek, které jsou viditelné přímo  
 z ulice 
Termín: jaro a léto
Hodnocení: odborná komise – 
zástupce Rady města Velkého 
Meziříčí, zástupce komise Zdra-
vého města Velkého Meziříčí, zá-
stupce zahradnické firmy, laická 
veřejnost – fotosnímky přihlá-
šených výzdob budou zobrazeny 
na www.mestovm.cz  s možností 
hodnocení.
Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i  z  mobilního telefonu) zašlete 
na  ic@mestovm.cz nebo osobně 
odevzdejte na  Informační cent-
rum města Velké Meziříčí s uve-
dením adresy vyfotografovaného 
místa do 31. srpna 2013.

-měú-

Soutěž Rozkvetlé město

Divadelní nabídka 2013

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 7. 6. 2013 rozloučit s naším zesnu-
lým tatínkem, panem 

Antonínem Škárkem. 
Děkujeme rovněž za květinové dary. 

Za zarmoucenou rodinu dcera Marie.

Poděkování za poslední rozloučení

❧ Odešel, jak osud si přál, 
ale v našich srdcích žije dál. ❧

Dne 24. června 2013 tomu bu-
dou 2 roky, co nás navždy opustil 
náš tatínek a dědeček, pan 

Jan Pešek 
z Dolních Radslavic.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

 
Dcery s rodinami

Dne 18. 6. 2013 uplynulo 20 let, od chvíle, kdy nás opustila naše drahá 
maminka, paní 

Blažena Kalinová.
Vzpomíná dcera Anna s rodinou.

Povodně 2013 
Charita ČR poskytuje okamžitou 

i dlouhodobou pomoc.
Sbírkové konto: č. ú. 11998822/0800 u ČS VS 906

Materiální pomoc a dobrovolníci – kontakty na 
e-mail: povodne.charita.cz

Dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč,

službu zajišťuje Fórum dárců.)
Charita ČR www.charita.cz

  9.00  sraz u hasičské zbrojnice
  9.30  mše sv. za hasiče z Krásněvsi, svěcení vozidel a praporu
11.30   slavnostní oběd členů a hostů
13.00   vítání hasičských sborů a nástup (u zastávky autobusu)
13.20  slavnostní projev a udělování vyznamenání členům hasičů
14.00   hasičská soutěž přítomných hasičských sborů
V průběhu oslavy účinkuje dechová hudba z Nového Veselí. 
Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou hasiči z Krásněvsi. 

Sbor dobrovolných hasičů 
Krásněves
zve na 120. výročí 
založení SDH Krásněves
neděle 23. června 2013

Tanec upírů, souboj vojáků či ukázka hrdelního práva. To jsou některé 
ze scének, které byly přichystány pro návštěvníky nočních prohlídek 
velkomeziříčského zámku. 
Celkem nočními branami objektu prošlo v sobotu 8. června 363 ná-
vštěvníků, všechny prohlídky tak byly beznadějně obsazené. Oproti 
minulým rokům se letos vstupné nevybíralo, stačilo se pouze předem 
objednat na konkrétní hodinu. 
Prohlídka se skládala ze dvou částí – z programu na vnitřním nádvoří 
a z krátkých scének odehrávajících se v zámeckých salonech. Na vnitř-
ním nádvoří zhlédli lidé vystoupení orientální tanečnice, po které při-
šel na řadu správce útrpného práva a jeho mučicí nástroje. V této části 
se mohli návštěvníci do programu aktivně zapojit a některé nástroje si 
i vyzkoušet. Zlověstným praktikám neunikla ani přítomná čarodějnice.
V prvním patře zámku čekal na účastníky výpravy do minulosti kos-
týmovaný průvodce, 
který návštěvníkům 
odhalil čtyři tajemné 
příběhy a  seznámil 
je se sedmi nadpři-
rozenými bytostmi. 
Lidé tak mohli spat-
řit hudební věštkyni, 
černou paní, upíří 
tanec či souboj vojá-
ků o  srdce jejich vy-
volené.
Muzeum se akcí za-
pojilo do  již deváté-
ho ročníku Festivalu 
muzejních nocí, který 
organizuje Asociace 
muzeí a  galerií ČR 
ve  spolupráci s  mi-
nisterstvem kultury 
a Národním muzeem. 

Text a foto: -muz-

Noční prohlídky ovládli duchové

Setkání zástupců 
místních akčních skupin 

a dalších zástupců venkova
pracujících metodou Leader

20.–21. června 2013
Velké Meziříčí, Náměstí

Akce je pořádána Národní sítí Místních akčních skupin 
České republiky za finanční podpory ministerstva ze-
mědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov.
Pověřený organizátor akce MAS MOST Vysočiny, o. p. s. 

Čtvrtek 20. 6.
10.30 – Slavnostní zahájení
Skupina Pavana, mažoretky 
DDM Velké Meziříčí
14.00–15.30 – Šafářanka 
18.00 – vystoupení Mažore-
tek z Žižkova Pole
16.30–18.00 – Ars Camerata
19.00–20.00 – Okřešánek 
20.15–21.15 – Čech a Lech 

Pátek 21. 6. 
15.00–17.00 – Robin Hood 
král zbojníků (žáci ZŠ z Ra-
dostína nad Oslavou)
Hudební vystoupení amatér-
ské rockové skupiny (ZŠ Ra-
dostín nad Oslavou)
18.00–19.30 Akordeon band 
Vysočina 
20.00–21.30 – Stetson 

Program:
Jarmark

Prezentace regionálních produktů
Velkoplošný stan

Prezentace úspěchů Místních akčních skupin 
– řemeslné dílničky

Vystoupení amatérských souborů 
Kraje Vysočina

Odborné workshopy a přednášky 
(pro účastníky)

Dne 20.  června 2013 vzpomeneme 
20. výročí od chvíle, kdy nás 
po tragické nehodě navždy opustil 
pan 

Stanislav Turek 
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku děkuje 
sestra Marie a synovec Josef

V neznámý svět odešel jsi spát, 
zaplakal každý, kdo měl Tě rád. 
Roky plynou jako řeky proud, 
jen bolest trvá a nedá zapomenout. 
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29. 6. 2013 
Lhotky 

v 15 hodin
www.harmonikari.unas.cz

Prodej vstupenek: 
Nápoje Homola VM, 

Jednota Lhotky
Předprodej: 80 Kč, 

na místě 100 Kč

Festival Concentus Moraviae 

Jupiter club uvede v rámci filozofického festivalu 
divadlo jednoho herce

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

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

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

Hana a Petr Urlychovi
Javory 
Sobota 22. června 2013 
ve  21 hodin, vnitřní nádvoří 
zámku Velké Meziříčí (při ne-
příznivém počasí v Jupiter clubu 
Velké Meziříčí).
Vstupné: předprodej 300 Kč, 
na místě 350 Kč.
Prodej vstupenek na  programo-
vém  oddělení Jupiter clubu, tel.: 
566 782 004 (001), provozní doba
po–čt  8–16, pá 8–14. 

V prostorách výstavního sálu vel-
komeziříčského muzea předsta-
vuje svoji tvorbu ruská výtvarni-
ce Vera Atkarskaya. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout zhruba 
pět desítek grafik a obrazů. 
Zvláštní téma představuje v au-
torčině životě hudba Johanna 
Sebastiana Bacha. První její vý-
stava spjatá s Bachovou hudbou 

se uskutečnila v roce 1997 a měla název „J. S. Bach – pokus o dialog“. 
I na výstavě v Meziříčí mají návštěvníci možnost prohlédnout si práce 
nesoucí název „Bach a Händel“, „Partitury. Varhany“ nebo „Partitury. 
Viola da Gamba II“.
Vera Atkarskaya se v poslední době ve svých pracích věnovala také 
ruské a zahraniční poezii. Toto téma bude představeno na výstavě 
„Tři Věry“, která se uskuteční v průběhu letních prázdnin v Městském 
muzeu a galerii Hustopeče. Jde o mezinárodní výstavní projekt tří vý-
tvarnic – Věra Nohelová (Česká republika), Vera Atkarskaya (Rusko) 
a Vera Albustin (Rakousko).  
Výstavu je ve Velkém Meziříčí možné navštívit až do 10. července. Jed-
notné vstupné je 10 korun, pro návštěvníky muzea je výstava součástí 
prohlídkové trasy.                                                      -muz-, foto: archiv muzea

Výstava Very Atkarskaye odhaluje 
soukromý prostor

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

Koncerty Harmonie a 6 tet 
v rámci evropského festivalu filozofie

pátek 28. 6. 2013 od 20 hodin
vnitřní nádvoří zámku Velké Meziříčí

▶ Harmonie – Starci na chmelu – ve 20 hodin
▶ 6 tet – ve 21 hodin

(v případě nepříznivého počasí v Jupiter clubu), vstupné 80 Kč

V  městském muzeum ve  Velké 
Bíteši proběhla 11. června verni-
sáž výstavy Morava tolerantní. 
Výstava si klade za  cíl přiblížit 
dnešnímu publiku dobu nábo-
ženské reformace v  16. a  začát-
kem 17. století a upozornit na ně-
které dodnes zachované památky 
z této doby (kostely dočasně v dr-
žení podobojí nebo luteránů, či 
nově postavené jako – Doubrav-
ník, Strážek, Brtnice, v nichž jsou 
dodnes z té doby křtitelnice, zvo-
ny či kazatelny – Dolní Kounice, 
náhrobní kameny – Velká Bíteš, 
Rosice, Třebíč, nástěnné nápisy 
– Kralice nad Oslavou, Slavonice, 
protestantské školy – Ivančice, 
Velké Meziříčí, renesanční zám-
ky – Náměšť nad Oslavou, Rosice 
s žerotínskou protestantskou vý-
zdobou aj.).
V tomto období si Morava ucho-
vala větší míru náboženské svo-
body, než okolní země. Více než 
80 % obyvatel se hlásilo k  pro-
testantským církvím a  země se 
stala útočištěm nekatolických, 
jinde pronásledovaných uskupe-
ní (např. Jednota bratrská, novo-
křtěnci apod.). Většinu panství 
vlastnila domácí, převážně česká 
šlechta. Současně s náboženskou 
tolerancí a  svobodou docháze-
lo i  k  hospodářskému rozkvětu 
země, mnohá města označují toto 
období za  nejšťastnější v  jejich 
historii, šlechta přestavovala svá 

gotická sídla v renesanční zámky. 
Přiblíženy jsou některé význam-
né šlechtické rody a  osobnosti, 
které se podílely na  formování 
názorů a  událostí, je uvedena 
řada citací jejich výroků, jež do-
kreslují hloubku zaujetí pro řád, 
spravedlnost a svobodu, založené 
na křesťanské víře.
Budova č. p. 5 na bítešském Ma-
sarykově náměstí, ve které měst-
ské muzeum sídlí, je úzce spoje-
na s  touto tematikou. Právě v ní 
na přelomu 16. a 17. století byla 
modlitebna Českých bratří, kte-
rá byla slavnostně vysvěcena 24. 
května 1498. Za  jejím vznikem 
stojí tehdejší majitelé náměšťské-
ho panství rod Pánů ze Žerotína 
a bylo to rovněž období, kdy Bí-
teš zažívala největší rozmach. Věž 
na  západní straně jižního kříd-
la budovy však již dávno vzala 
za své, loď kostela byla přepažena 
na  tři podlaží. Pozůstatky mod-
litebny dnes již připomínají jen 
kamenné podpěry na jižní straně 
budovy a busta Karla staršího ze 
Žerotína, s  nápisem upomína-
jícím na  slavnostní vysvěcení, 
instalovaná na  nádvoří muzea 
k výročí 410. let od tohoto aktu.
Výstava bude přístupná v  běžné 
návštěvní hodiny muzea (více na: 
www.vbites.cz/cs/zivot-ve-meste/
kultura/muzeum), a to do 10. srp-
na tohoto roku.         Mgr. Ivo Kříž, 

Městské muzeum ve Velké Bíteši

Výstava „Morava tolerantní“ 
v bítešském muzeu

Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí klasickou pohádku na moti-
vy K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém zpracování. 
Obušku, z pytle ven! – neděle 23. června 2013, v 15 hodin, nádvoří 
zámku ve Velkém Meziříčí, vstup zdarma.

Obušku, z pytle ven!

Jupiter club, s. r. o., Velké Mezi-
říčí uvede v rámci 7. ročníku Ev-
ropského festivalu filozofie
Divadlo Ikaros – Náměstí plné 
muzikálů aneb To nejlepší z ga-
lerie muzikálu.
Sobota 29. června ve 21 hodin 
na náměstí. Vstup zdarma.
Po skončení ohňostroj.

Já tě asi...
Původní, realisticky neskutečný, mírně detektivně hororový příběh 

se skrytou hádankou pro pozorné diváky.
Vymysleli a předvedou:

Aďa Strnadová, Míša Pospíchalová, Adam Strnad, 
Zuzka Žiláková, Nikča Zemanová, Tomáš Kotačka, 

Jiří Munduch, Terka Nováčková, Ivča Závišková a Vítek Zapletal.
25. června 2013 malá scéna Jupiter clubu ve 20.30 hodin

STUDNA – STUdenštní Divadelní NAdšenci
Jupiter clubu Velké Meziříčí

Náměstí plné muzikálů aneb 
To nejlepší z galerie muzikálu

27. června 2013 ve 20 hodin nádvoří zámku Velké Meziříčí 
(v případě nepříznivého počasí 

proběhne koncert v prostorách Jupiter clubu), vstupné 50 Kč

Prodejní galerie Dvorek, Meziříčská 109, Křižanov 
Plastiky a doplňky v našich zahradách – Umění nebo kýč?

Zahájení  23. června ve 13.30 hodin. Otevřeno do půlky září.
www.galerie-dvorek.cz, tel.: 561 116 236, 733 191 742, 732 126 876

V pondělí 24. 6. 2013 od 20.30 hodin ve velkém sále Jupiter clubu
Dramaturgie a režie PhDr. Libuše Mílková

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

Divadlo Ikaros a Jupiter club Velké Meziříčí 
uvádí v rámci Evropského festivalu filozofie 

SK Mostiště pořádá 2. ročník charitativní akce COUTRYŠTĚ 2013
v sobotu 22. června 2013 v Mostištích na výletišti na hřišti.
Začínáme ve 14 hodin, od 20 hodin Countrybál.
Vystoupí: Weber, Station, Fox, Iron Hillls, Xˇandy, Geneze.
Vstupné je 80 Kč, do 15 let zdarma, vstupenka platí i na večerní coun-
trybál. Občerstvení zajištěno, stylové oblečení vítáno.

Coutryště 2013 v Mostištích

Lenka Muchová, Jana Prehradná
V pavučině múz

Výstava obrazů v pizzerii na náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Do 15. července 2013; www.jana-janova.cz

Loutkoherecký soubor 
při Jupiter clubu 

si vás dovoluje pozvat 
na

loutkový večerníček 
pro dospělé

Sluha 
dvou pánů

pátek 21. června 2013 
v 18.30 hodin 
na malé scéně 

Jupiter clubu VM.
Vstupné dobrovolné!

Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ LÉTO 2013
zahajovací koncert 
ZUŠ Velké Meziříčí
sobota 22. 6. 2013 

v 15.00
náměstí Velké Meziříčí
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2. kolo krajského přeboru mlad-
šího žactva ve vícebojích
Na atletickém stadionu v Humpol-
ci proběhlo druhé kolo krajského 
přeboru mladšího žactva (roč. 
2000 a 2001) ve vícebojích. Byly ur-
čeny disciplíny: 60 m, 150 m, výška, 
koule a štafety 4 × 60 m. 
Karolína Jelínková zvítězila v  ka-
tegorii mladších děvčat. V  této 
soutěži mohou startovat i malí at-
leti z přípravek (roč. 2002 a 2003) 
– Petr Vokoun byl ze startovního 
pole nejmladší a  přesto obsadil 
v konečném pořadí 12. místo.
Z výsledků:
Děvčata
1. Karolína Jelínková 1991 bodů 
/8,81 (60m) – 22,05 (150 m) – 
127 (výška) – 8,67 (koule)/
11. Lenka Horká 1620 bodů /9,20 
– 24,62 – 133 – 8,67/
39. Petra Kašová 1089 bodů /9,90 

– 25,49 – 1,06 – 6,27/
42. Julie Votoupalová 1035 b 
/10,40 – 27,14 – 118- 6,97/

štafeta 4×60 m
2. Horká, Jelínková, Kašová, 
Votoupalová 37,81 s

Chlapci
12. Petr Vokoun 717 b /9,56 – 
23,17 – 116 – 4,81/

V  Havlíčkově Brodě v  prosto-
rách zimního stadionu v Kotlině 
se uskutečnilo krajské finále do-
pravní soutěže mladých cyklistů. 
Žáci 16 základních škol pomě-
řili své síly, znalosti, dovednosti 
a  šikovnost tradičně v  pěti sou-
těžních disciplínách. V  kategorii 
mladších zvítězila ZŠ Světlá nad 
Sázavou, Lánecká. Na druhém 
místě za nimi skončili žáci ze 
ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou. 
Mezi staršími byla nejúspěšnější 
ZŠ a MŠ Štoky. Z našeho regionu 
se v této kategorii nejlépe umís-
tila ZŠ a MŠ Křižanov na sedmé 
příčce. „Pro tři nejlepší školy 
z  každé kategorie připravil Kraj 
Vysočina kromě věcných darů 
i  finanční bonus. Škola na  prv-
ním místě získá 25 tisíc korun, 

druhá 15 tisíc a třetí 10 tisíc. „Vě-
řím, že to bude motivace i  pro 
další školy, aby se aktivně zapo-
jily do  dopravní výchovy svých 
žáků a podpořily pedagogy, kteří 
se dopravní výchově věnují,“ řekl 
Libor Joukl, náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy.
Nejvíce trestných bodů nasbí-
rali žáci při jízdě zručnosti přes 
překážky a  v  testech z  pravidel 
silničního provozu, naopak nej-
lépe si vedli při práci s  mapou 
a  ve  zdravovědě. Nejúspěšnější 
družstva z  obou kategorií bu-
dou reprezentovat Kraj Vysočina 
na  republikovém finále v  Plzni, 
které se uskuteční od  18. do  20. 
června. Mezinárodní kolo se pak 
koná na podzim v Černé Hoře. 

Nejlepší cyklisté Vysočiny 
jsou ze Štoků a ze Světlé

JEZDECKý DEN 
ve Stránecké Zhoři
27. července 2013 

Program: 10.00 začátek první skokové soutěže
1. parkur 70–80 cm
2. parkur 80–90 cm
3. parkur 100–100 cm
4. parkur 110–120 cm
5. soutěž židličková, vozatajský parkur, přehlídka chladno-
krevných koní, předvedení hřebce Acordina T, ukázka laso-
vání, práce s biči
6. barell-race – jízda na rychlost mezi sudy pro všechny hor-
semany
7. parkur bez koní – soutěž pro diváky o hodnotné ceny

Odpolední posezení a večerní párty s živou hudbou.

Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat přihlášky na telefon-
ní číslo: 732 277 101, e-mail: jsgranus@seznam.cz, jezdecké 
závody jsou bez licencí, otevřené pro všechny věkové katego-
rie jezdců i různá plemena koní, pro umístěné jsou připrave-
ny hodnotné ceny a poháry do soutěží.

Rozpis závodů najdete na www.jsgranus.estranky.cz

Handicap Sport Club VM
Dne 8. 6. 2013 proběhlo v areálu  
dětského střediska Březejc v rám-
ci celostátní 1. ligy integrovaného 
závěsného kuželníku 2. kolo to-
hoto turnaje. Turnaj byl pořádán 
Asociací integrovaných sportů, 
o. s., iSK Vysočina ve spolupráci 
s  Handicap Sport Clubem, o. s., 
Velké Meziříčí.
Turnaj integrovaného závěs-
ného kuželníku byl uspořádán 
v historii Kraje Vysočina poprvé 
a  pořadatelé se tak snaží rozší-
řit integrující sportovní aktivity 
v kraji a navazují na úspěšné tur-
naje v integrované boccii v Osové 
Bítýšce.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 
družstev, a  to z  Liberce, Žabo-
vřesk nad Ohří, Staré a  Nové 
Paky a  dále domácí družstvo 
Bubáků iSK Vysočina a nováček, 
družstvo HSC Velké Meziříčí.
Turnaj proběhl za  krásného po-
časí, kdy každý z  hráčů musel 
odehrát celkem 20 hodů do plné-

ho kuželníku a 20 hodů dorážko-
vých. Z celodenního zápolení vy-
šlo jako vítězné družstvo Pačáků 
ze Staré Paky s celkovým počtem 
417 kuželek, na druhém místě se 
umístilo družstvo Slavíků Liberec 
s  celkovým počtem 390 kuželek 
a  třetího místa dosáhlo domácí 
družstvo Bubáků – iSK Vysočina 
s celkovým počtem 388 kuželek.
Vyhlášení výsledků proběhlo 
za přítomnosti zástupce jednoho 
ze sponzorů Moniky Kotoučkové 
z  M. S. Quatro – Vaše finanční 
inteligence, pobočka Velké Me-
ziříčí. 
Pořadatelé děkují asistentům, 
studentkám I. B  Biskupského 
gymnázia Žďár nad Sázavou, za-
městnancům firmy M. S. Quatro 
Velké Meziříčí a  našim členům 
a  kamarádům, kteří pomáhali 
u kuželníku.
Dále patří poděkování ve-
doucímu Mgr.  Miroslavu 
Štěpánkovi a  zaměstnancům 
Dětského střediska Březejc 

za  zajištění veškerého zázemí 
pro sportovce, sportovnímu 
klubu Vídeň, sponzorům: Měs-
to Velké Meziříčí, Wiegel CZ, 
žárové zinkování, s. r. o., Velké 
Meziříčí, Vezeko, s. r. o., Velké 

Meziříčí a  společnosti Maso 
Žďársko. Mediálním partne-
rem sportovního klubu je týde-
ník Velkomeziříčsko.

Jiří Charvát, 
foto: archiv HSCVM

V Březejci proběhl turnaj v závěsném kuželníku

-neu-

I. B třída mužů skupina B
Rokytnice n. R. – Křižanov 0:0
Měřín – Bystřice nad P. B 3:4
Bohdalov – Velká Bíteš B 1:5
1. Hrotovice 25 18 3 4 75:34 57
2. Polná B 25 16 3 6 78:36 51
3. Bystřice nad P. B 25 14 3 8 64:47 45
4. Telč 25 14 3 8 50:33 45
5. Velká Bíteš B 25 14 3 8 55:43 45
6. Stařeč 25 9 6 10 39:45 33
7. Studenec 25 9 5 11 45:43 32
8. Šebkovice 25 8 6 11 38:48 30
9. Křižanov 25 8 5 12 35:41 29
10. Jakubov 25 9 2 14 47:58 29
11. Měřín 25 8 5 12 39:54 29
12. Přibyslavice 25 7 5 13 42:56 26
13. Rokytnice n. R. 25 8 2 15 27:59 26
14. Bohdalov 25 6 3 16 25:62 21

OP mužů II. třída
Nedvědice – Radostín 0:3 (0:0)
Branky: Berka Stanislav, Kovář 
Roman, Kozel Josef; Rozhodčí: 
Hájek, Bílek Zdeněk, Mach Josef; 
ŽK: 2:0

Rozsochy B – Moravec 2:1 (0:0)
Branky: Padrtka Antonín, Bureš 
Petr – Slavíček Lukáš; Rozhodčí: 
Nepraš, Rotkovský; ŽK: 1:0; ČK: 0:1
O. Bítýška – Bory 1:4 (0:2)
Branky: Navrátil Antonín – Ne-
tolický Josef 2, Vaculík Petr, Dvo-
řák Jiří; Rozhodčí: Žilka Jan, Ma-
reš Ondra, Prokop Pavel
1. Radostín 25 18 3 4 83:30 57
2. Hamry 25 17 2 6 68:38 53
3. Rad. Svratka 25 15 5 5 66:36 50
4. Moravec 26 15 3 8 69:50 48
5. Rozsochy B 25 13 6 6 50:40 45
6. Nová Ves B 25 11 5 9 65:52 38
7. Bory 25 8 8 9 62:57 32
8. Svratka 25 8 7 10 53:52 31
9. Nedvědice 25 8 5 12 46:68 29
10. O. Bítýška 25 7 6 12 42:64 27
11. Bobrová 25 7 4 14 46:62 25
12. Rovečné 25 7 4 14 40:62 25
13. Rožná 26 7 1 18 51:86 22
14. Ujčov 25 4 3 18 47:91 15

Zdroj: www.fotbal.cz

Fotbalové soutěže

SK Sokol Lhotky vás srdečně zve na

turnaj v malé kopané 
O putovní pohár obce Lhotky
13. 7. 2013 na fotbalovém hřišti Lhotky
Začátek v 9.00, prezence do 8.30. Startovné 500 Kč (zahrnuje občer-
stvení pro 8 hráčů). Hrát se bude 5+1, první 3 družstva obdrží věcné 
ceny. Počet přihlášených družstev je omezen.  Občerstvení zajištěno. 
Přihlášení a zaplacení startovného nejpozději do 10. 7. 2013, 
tel.: 728 366 964 (Vondrák), e-mail: vondrakpet@seznam.cz, tel.: 721 
253 524 (Musil). 

-vill-

Karolína Jelínková Lenka Horká (vpravo) 2× foto: archiv atletiky  

Mladší žactvo atletiky se utkalo ve vícebojích

16. ročník McDonald's cupu 
v Jihlavě
Ve  dnech 10.–11. června 2013 
proběhl v  Jihlavě na  prvoligo-
vém stadionu FC Vysočina „svá-
tek fotbalu“, na  který se podru-
hé za sebou probojovali žáci ZŠ 
Školní. Po  loňském 12. místě si 
žáci letos ještě o  dvě místa po-
lepšili a  skončili na  konečném 
10. místě mezi šestnácti nejlep-
šími školami z celé České repub-
liky. 

Tohoto umístění dosáhli po ode-
hrání šesti utkání s bilancí tří vý-
her a tří proher. Nejlepším střel-
cem družstva byl Mirek Malata 
s 9 góly. O další branky se posta-
rali Mirek Malata 3×, Jiří Pospí-
chal 1× a Štěpán Dvořák 1×.
Výsledky v základní skupině: 
VM – Mladá Boleslav 4:1, VM 
– Prostějov 0:5 a VM – Ústí nad 
Orlicí 3:4.
Výsledky o konečné umístění:
VM – Protivín 3:2, VM – Teplice 

4:3 po penaltách a VM – Ostrava 
0:2.
Tento dvoudenní turnaj si všich-
ni žáci velmi užili. Od  foce-
ní s  patronem soutěže Pavlem 
Horváthem, přes večerní ná-
vštěvu ZOO až po  podívanou 
na  exhibiční utkání se známými 
osobnostmi (T. Gebre Selassie, 
P. Horváth, H. Siegl, P. Švancara, 
M. Dejdar, V. Patejdl a další).
Závěrečný ceremoniál s  vyhlá-
šením výsledků byl vrcholem 

druhého dne. Všechny týmy ob-
držely hodnotné ceny. Nejlepší 
tři družstva ještě medaile a krás-
né poháry. Ocenění si odnesla 
i Hana Pavlasová jako jedna ze tří 
děvčat, která se zúčastnila tohoto 
turnaje.
Na  závěr chci poděkovat všem 
žákům za  sportovní výkony 
a  vzornou reprezentaci školy 
a města Velké Meziříčí.

Mgr. Zdeněk Liška, učitel TV, 
foto: archiv školy

Finále McDonald's cupu proběhlo v Jihlavě
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TJ Dětské středisko Březejc, o. s., Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí 
nabízí tělesně i mentálně postiženým dětem i dospělým možnost 
trénování paralympijských sportů – boccia, atletika, cyklistika 
a  neparalympijského sportu – florbalu, (formou jednorázových 
tréninků či týdenních tréninkových 
pobytů) a následné zajištění účasti 
na turnajích a závodech.
Není nutná předchozí zkušenost 
s těmito sporty.

Informace: Monika Doskočilová 
telefon: 724 084 136 nebo e-mail: tj.brezejc@seznam.cz

NABÍDKA TRÉNOVÁNÍ 
PARALYMPIJSKýCH SPORTŮ

AMATÉRSKý CYKLISTICKý ZÁVOD
KŘIŽANOVSKÁ PADESÁTKA

29. 6. 2013
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA

WWW.KRIZANOVSKA50.UNAS.CZ

BOHATÁ TOMBOLA, HLAVNÍ CENA POBYT V ALPÁCH

I. A třída mužů skupina B
HFK Třebíč B – FC VM B 2:0 
(1:0)
Rozhodčí: Fabeš – Šetek, Šimák. 
Diváci: 70. Branky: Ošmera 
(24.), Hruška (61.). Karty: žlutá 
– Souček (53.), Netolický (90.). 
Sestava: Simandl – Netolický, 
Štefka, Halámek (69. Beran), 
Bouček – Souček – Dufek, Vítek, 
Pokorný (60. Láznička), Vysko-
čil – Vahila.
K  poslednímu utkání jsme na-
stoupili na  hřišti HFK Třebíč, 
který se nacházel se stejným po-
čtem bodů na  předposledním 
místě. Čekal nás tuhý boj o  šest 
bodů. K zápasu nemohl nastoupit 
zraněný Liška.
Na  začátku utkání ve  3. mi-
nutě poslali domácí pokutový 
kop na  naši bránu, ale Hruška 
v  dobré pozici naštěstí minul 

hlavou míč. O  čtyři minuty 
později zahrávali domácí roh, 
ale letící míč na  zadní tyč od-
hlavičkoval Hruška těsně ve-
dle brány. V  19. minutě poslal 
Vítek krásný centr do  vápna 
na  Dufka, ale jeho hlavička 
skončila po  teči těsně vedle 
brány. Ve  24. minutě dostal 
míč za  obranu Hruška, který 
jej okamžitě sklepl pod sebe 
na  nabíhajícího Ošmeru. Ten  
nekompromisní střelou otevřel 
skóre, 1:0. Ve 35. minutě Dufek 
poslal pokutový kop do  vápna 
na Štefku, který hlavičkoval ve-
dle tyče. Ve 41. minutě Dufkův 
centr po  zemi našel ve  vápně 
Vítka, ale toho z  otočky v  ma-
lém vápně vychytal fantastic-
kým zákrokem brankář Kruba.
Ve druhém poločase v 61. minutě 
se dostal vysoký míč do našeho 

vápna, kam si naběhl Halámek. 
Ten chtěl míč odhlavičkovat, ale 
brankář Simandl si „zařval“, je-
nomže nakonec pro míč nešel. 
Toho využil Hruška, který míč 
poslal hlavičkou do  naší sva-
tyně, 2:0. V  70. minutě Bouček 
utekl po  lajně, následně poslal 
míč do  vápna na  Vítka, který 
orazítkoval jen břevno. V  závě-
ru zápasu si domácí vytvořili tři 
závažné akce, ale naštěstí žádná 
z  nich neskončila gólem v  naší 
bráně. Na  druhé straně se do-
stal do velmi slibné šance Dufek 
a Vahila, ale ani jednomu se pro-
kletí vstřelení branky nepodařilo 
prolomit.
„Bohužel se potvrdilo pravidlo, 
že proti týmům z  Třebíče se 
nám vůbec nedaří bodovat. Vel-
ké problémy ve  hře nám dělali 
Svoboda a  Hruška, kteří tvořili 

nebezpečné akce. V zápase jsme 
kazili hodně finálních přihrá-
vek, které nás stály v  horkém 
počasí hodně sil. V  některých 
pasážích jsme Třebíč zatlačili 
na  její vápno, ale to bylo vše. 
Podle mě byla v  tomto zápase 
lepší Třebíč, která to potvrdi-
la i  po  střelecké stránce,“ řekl 
po zápase trenér Libor Smejkal 
mladší.
1. Přibyslav 25 14 9 2 59:32 51

2. Štěpánov n. S. 25 15 2 8 50:36 47

3. Křoví 25 13 5 7 59:56 44

4. Vrchovina B 25 10 6 9 41:39 36

5. Budišov-Nárameč 25 10 4 11 44:45 34

6. Stonařov 26 9 7 10 54:56 34

7. Třebíč HFK B 25 9 6 10 46:48 33

8. Herálec (ZR) 25 9 6 10 63:67 33

9. Rapotice 25 9 6 10 54:55 33

10. Želetava 25 10 2 13 64:69 32

11. Žďár nad S. B 25 9 4 12 49:57 31

12. Rantířov 25 10 1 14 54:64 31

13. V. Meziříčí B 26 9 3 14 48:55 30

14. Kouty 25 9 1 15 36:42 28

-ls-

Benfika souboj o záchranu prohrála, v soutěži ji 
může udržet ještě výhra Herálce nad Kouty

IX. ročník Deus cupu Pardubice
Letošního turnaje v  plážové 
házené, v  němž náš celek Lari-
sy obhajoval loňské prvenství, 
se zúčastnilo celkem dvanáct 
týmů z  České a  Slovenské re-
publiky, rozdělených do  dvou 
základních skupin. Ve  sluneč-
ním pátečním odpoledni jsme 
nejprve nestačili na  domácí 
tým mužů a následně jsme pro-
hráli i  s bratislavskými ženami. 
Uplakaná a deštivá sobota nám 
přinesla tři vítězství nad domá-
cími dorostenkami, následně 
i pardubickými ženami a doros-
tenkami Vršovic. V  celkovém 
součtu to znamenalo postup ze 
třetího místa základní skupiny 
do  soubojů o  turnajové posty 
nejvyšší. Finálovou skupinu 

jsme zahájili nejtěsnějším vítěz-
stvím nad soupeřkami z  Otro-
kovic. Podvečerní vytrvalý déšť 
atmosféru plážového sportu de-

gradoval, a to znamenalo odlo-
žení dalších utkání na následu-
jící den. Nedělní ráno jsme pak 
zahájili s chutí. Proti pozdějším 

vítězům jsme prohráli až na ná-
jezdy. Jako další se nám postavi-
ly do  cesty písecké dorostenky. 
Vyrovnaný souboj, kdy nejprve 
jsme lépe zvládli první poločas 
my a  soupeřky druhý, dospěl 
do nájezdů. V nich byly úspěš-
nější soupeřky. Závěrečné utká-
ní turnaje nás opět postavilo 
před pardubické muže, kteří 
dokázali otočit nepříznivý stav 
a  v  dramatickém vyvrcholení 
zvítězit až na nájezdy. V celko-
vém pořadí nám v letošním roč-
níku patří šestá příčka.
Hrály: Syptáková Veronika, 
Škrdlová Ivana – Závišková Iva, 
Škrdlová Renata, Sedláčková Klá-
ra, Koudelová Eliška, Janečková 
Denisa, Závišková Kateřina.

-záv-, foto: archiv TJ Sokol

Larisy své prvenství v plážové házené neobhájily

Ve  dnech od  6. do  9. června se 
družstvo starších žáků, jako na 
rozlučku s  úspěšnou sezonou, 
zúčastnilo 19. ročníku Polanka 
cupu. Na  turnaji startovalo čty-
řicet družstev ve čtyřech katego-
riích. Do kategorie starších žáků 
bylo přihlášeno 13 družstev, která 
byla rozlosována do dvou skupin.
V pátečním dopoledni nás čekala 
dvě utkání. Na úvod turnaje jsme 
se střetli s  týmem DTJ Polanka 
B. Od  začátku utkání jsme měli 
jasně navrch. Soupeř se těžko 
probíjel přes naši obranu, a  tak 
se zanedlouho na  hřiště dostali 
hráči z  lavičky, kteří pokračovali 
v  dobrém výkonu s  konečným 
výsledkem 17:7. V druhém utká-
ní jsme poměřili síly s družstvem 
mladších dorostenek HC Ostra-
va. V pěkném slunečném počasí 
se proti fyzicky slabším děvčatům 
kluci bavili házenou a bylo k vi-
dění několik pohledných akcí. 
Po pěkném výkonu jsme zvítězili 
18:10. 
Po obědové pauze jsme se střetli 
s  týmem TJ Slavia Hradec Krá-
lové. Od  úvodu jsme si vytvo-
řili mírné vedení, ale pohyblivý 
soupeř se neustále dotahoval. 
Začátek druhé půle vyšel na jed-
ničku a vytvořili jsme si rozhodu-
jící sedmibrankové vedení. Opět 
jsme prostřídali všechny hráče 
a soupeř tak korigoval na koneč-
ných 18:13. V  posledním páteč-
ním, v pořadí již čtvrtém, utkání 
nás čekal soupeř KH Z  Vsetín. 

Výhra nad ním nám již zaručo-
vala jistou semifinálovou účast, 
a  tak se kluci patřičně namoti-
vovali. Od  úvodu jsme diktovali 
tempo hry a  udržovali si mírné 
vedení. Obě družstva dobře brá-
nila a  na  obou stranách podá-
vali výborné výkony brankáři. 
Soupeři jsme nedovolili, aby se 
brankově dotáhl a  zvítězili jsme 
v poměru 12:9.
V  sobotu nás čekalo utkání 
o první místo ve skupině s druž-
stvem Sokol Ostrava (čtvrtý celek 
z finále republiky žákovské ligy). 
Na  konfrontaci s  tímto druž-
stvem jsme se velice těšili. Sou-
peř do utkání doslova vlétl a ujal 
se vedení o  čtyři branky. V  této 

fázi jsme dostávali lekci z důrazu 
a  rychlosti. Do  konce poločasu 
jsme se zkoncentrovali, začali 
jsme hrát svoji hru a  v  poloča-
se svítilo na  ukazateli skóre 9:9. 
V druhém poločase se obě druž-
stva vystřídala ve  vedení. Bohu-
žel naše družstvo více prostřílelo 
a  soupeři se podařilo i  několik 
šťastných branek, a tak jsme od-
cházeli poraženi v poměru 16:17. 
V  základní skupině jsme tak 
nasbírali 8 bodů a  skóre 81:56. 
Do  semifinále jsme postupovali 
ze druhého místa, kde jsme nara-
zili na celek HK Ivančice.
V  semifinále se nám od  úvod-
ního hvizdu nic nedařilo. Sou-
peř dobře pokrýval naše útočné 

snahy a i přes naši dobrou obra-
nu si udržoval mírné vedení. 
Do poločasu si vypracoval až pě-
tibrankový náskok. Kluci zbraně 
nesložili a v druhé půli postupně 
ukrajovali z  náskoku soupeře. 
Dokázali jsme se dotáhnout 
na  jedinou branku, ale to bylo 
z naší strany vše. Nakonec jsme 
podlehli v poměru 15:17. Navíc 
se v  utkání zranil náš kanonýr 
Tomáš Blaha, kterému tímto 
přejeme brzké uzdravení.
V  nedělním finálovém dni jsme 
se utkali v souboji o celkové třetí 
místo s týmem TJ Slavia Uherské 
Hradiště. Od  začátku jsme sou-
peře přehrávali a  nikoho jsme 
nenechali na  pochybách, že si 

medaile za  třetí místo zaslouží-
me. Do souboje o třetí příčku se 
zapojili všichni hráči a užili si tak 
naplno atmosféru finálového dne 
v zaplněné hale v Polance. Bron-
zový post byl zpečetěn výhrou 
21:15.
Kluky je nutné pochválit za  ko-
lektivní výkon a  zaslouženě si 
převzali medaile z  rukou repre-
zentantů ČR Ondřeje Zdráhaly 
a Tomáše Mrkvy.
Individuální ocenění za nejlepší-
ho střelce turnaje v kategorii stra-
ších žáků převzal Martin Janíček, 
autor 34 branek!
Sestava a  branky: Vojtěch Drá-
pela (1) – Martin Janíček (34), 
Tomáš Blaha (21), Filip Svo-

boda (19), Tomáš Stupka (13), 
Filip Macoun (12), Michael 
Ambrož (8), Tomáš Frejlich 
(6), Tomáš Pažourek (1), Václav 
Rous (1), František Kratochvíl 
(1), Kamil Babáček, trenér La-
dislav Šidlo, vedoucí družstva 
Petr Kácal.
Celkové pořadí turnaje: 
1. Sokol Ostrava, 2. HK Ivanči-
ce, 3. TJ Sokol Velké Meziříčí, 4, 
TJ Slavia Uherské Hradiště, 5. 
KH Z Vsetín, 6. HC Háje Praha, 
7. DTJ Polanka A, 8. TJ Slavia 
Hradec Králové, 9. SKP Frýdek-
-Místek, 10. HC Ostrava, 11. TJ 
Sokol Nové Bránice, 12. DTJ 
Polanka B, 13. Sokol Poruba.

-šid-

Starší žáci velkomeziříčské házené přivezli bronz z Polanka cupu 2013

Tomáš Blaha zakončuje. Foto: archiv házená Polanka  Oddíl starších žáků házené TJ Sokol Velké Meziříčí. Foto: archiv házená Polanka
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Velmez zakončil sezonu prohrou s Hodonínem
MSD sk. D
RSM Hodonín – FC VM 2:0 
(0:0)
Rozhodčí: Bartoň Pavel – Růžič-
ka Pavel, Dostálek Josef. Góly: 
76. Šmahaj, 86. Šturma. ŽK: Be-
nešovský, Štěpanovský – Smejkal. 
Sestava hosté: Simandl – Pokor-
ný, Štefka, Šimáček, Bouček – 
Dufek (58. Vahila), Souček (68. 
Vítek), Krejčí, Smejkal, Vyskočil 
– Simr (na lavičce náhr. brankář 
Jícha).
Na náš poslední zápas do Hodonína 
jsme odjížděli opět ve změněné se-
stavě (bez Netrdy a Z. Muchy), pou-
ze se dvěma náhradníky do  pole. 
Hrálo se za krásného letního počasí 
na bezvadně připraveném hřišti.

První poločas nám vyšel dobře, 
ale, bohužel, bez vstřeleného gólu. 
Již ve 2. min. poslal krásnou kol-
mici Simr na nabíhajícího Součka, 
ale ten tváří v tvář nedokázal pře-
konat domácího brankáře Navrá-
tila. V 5. minutě si připravili pěk-
nou šanci domácí, ale Maršalek 
netrefil naši branku. Ve 12. minutě 
přišla druhá gólová šance našeho 
mužstva, když se po  skrumáži 
před brankou dostal k  odražené-
mu míči Eda Smejkal a  pěknou 
střelou levačkou trefil pravou tyč 
branky Navrátila. Ve  14. minu-
tě po  krásné kombinaci Smejkal 
Krejčí, Dufek posledně jmeno-
vaný poslal krásný centr do  váp-
na, ale Simra reflexivně vychytal 

brankář Hodonína. V 17. minutě 
krásný pas Šimáčka našel roz-
běhlého Krejčího, a  toho ve  váp-
ně na  poslední chvíli zblokoval 
Benešovský. Ve 23. minutě zahrál 
RK nakrátko Dufek na  Boučka, 
ale ten hlavou trefil těsně vedle 
levé tyče branky domácích. Ve 26. 
minutě zachytl rozehrávku Smej-
kal, ale netrefil prázdnou branku. 
V těchto chvílích jsme jasně hýřili 
aktivitou a zcela ovládali hru. Bo-
hužel jsme nebyli schopni vstřelit 
gól. Ve  40 minutě měli po  delší 
době šanci domácí, a  to gólo-
vou, kdy Maršalek našel ve vápně 
Šmahaje, a  ten vysoko přestřelil 
branku Simandla. Ve  43. minutě 
si připsal pěkný zákrok Simandl, 

kdy chytil pěknou střelu Nevídala.
Do  druhého poločasu jsme na-
stoupili s  tím, že chceme být ješ-
tě aktivnější a  konečně vstřelit 
gól. Bohužel, opak byl pravdou. 
Kluci vše nechali v  kabině. Celý 
druhý poločas byl z  naší strany 
jedno velké trápení. Přestali jsme 
běhat, kombinovat a rvát se o ví-
tězství. S těmito aspekty ale přišel 
soupeř. Ve 49. minutě Novotný 
nůžkami trefil těsně vedle naší 
branky. V 50. minutě si Maršálek 
pohrál s  Pokorným, ale následný 
centr Šmahaj nedal. V 53. Nevídal 
po centru hlavou mířil těsně vedle 
Simandlovy branky. V  58. minu-
tě si to Nevídal zopakoval. V  74. 
minutě vychytal opět Nevídala Si-

mandl. V 66. si opět pohrál Mar-
šalek s  Pokorným a  centr nepro-
měnil díky bravurnímu zákroku 
Simandla Ondrýs. V  76. minutě 
přišla hrubka Vítka, který místo 
odkopu přihrál na  presovaného 
Vyskočila, ten míč ztratil, míč se 
dostal ke  Šmahajovi, který vytřel 
šibenici naší branky 1:0. V  79. 
minutě po  naší ojedinělé šanci 
druhého poločasu po  ose Krejčí, 
Smejkal dostal míč Vítek, ale tech-
nickou střelou jen postrašil bran-
káře Hodonína. V 85. minutě tre-
fil Šturma tyč naší branky. V  86. 
minutě po chybě naší obrany zvý-
šil na konečných 2:0 Šturma.
„První poločas nám vyšel na  jed-
ničku, škoda, že jsme nedokázali 

proměnit vyložené gólové šance. 
Kluci měli hru jasně pod kontro-
lou. Bohužel druhá půle byla z naší 
strany tragická. Čím jsme hýřili 
v  první půlce, to jsme ve  druhé 
zapomněli. Domácí nás jasně pře-
hráli a za předvedený poločas si ví-
tězství zasloužili,“ řekl trenér Libor 
Smejkal st.
1. Třebíč 28 17 7 4 46:19 58
2. Líšeň 28 16 8 4 56:30 56
3. Napajedla 28 12 7 9 51:38 43
4. Velké Meziříčí 28 12 4 12 43:43 40
5. Vikt. Otrokovice 28 11 6 11 45:41 39
6. Pelhřimov 28 11 5 12 41:47 38
7. Hodonín 28 10 6 12 33:33 36
8. Vrchovina 28 8 12 8 34:36 36
9. Vyškov 28 7 13 8 31:27 34
10. Polná 28 8 9 11 38:47 33
11. DOSTA Bystrc 28 9 6 13 37:56 33
12. Tasovice 28 9 6 13 38:48 33
13. Bystřice n. P. 28 8 9 11 47:56 33
14. Bohunice 28 8 8 12 49:48 32
15. Spytihněv 28 8 6 14 35:55 30

-myn-

Sbor dobrovolných hasičů Vel-
ké Meziříčí uspořádal 8. 6. 2013 
na hřišti III. ZŠ Oslavická IV. roč-
ník mezinárodní soutěže CTIF 
O pohár města Velké Meziříčí. Le-
tošní ročník byl mimořádný, pro-
tože se sjela družstva, která budou 
reprezentovat Českou i Slovenskou 
republiku na olympiádě ve Francii. 
V kategorii mužů přijelo celkem 8 
družstev, z toho dvě ze Slovenska. 
U žen soutěžila tři družstva z ČR 
a jedno ze Slovenska.
Při slavnostním zahájení přišel 
pozdravit a  popřát hodně štěstí 
všem soutěžícím místostaros-
ta města Josef Komínek, ředitel 
kanceláře SH ČMS Jan Aulický, 
ale i hlavní trenér české výpravy 
na olympiádu Jiří Bláha.
Mužskou skupinu absolut-

ně ovládli profesionální hasiči 
z  HZS Hradec Králové, kteří si 
odvezli cenu za  nejlepší výkon 
v  soutěži. Putovní pohár ale pu-
toval mužům do  Vlčnova, kteří 
vyhráli ve  skupině A  třídy. Mezi 
ženami v  letošním ročníku jed-
noznačně zvítězily ženy z  Vel-
kého Meziříčí, které vyhrály jak 
svoji skupinu, tak i celkově mezi 
ženami a zaslouženě jim byl pře-
dán putovní pohár. Toto družstvo 
– ve  složení Monika Bernatová, 
Marie Požárová, Lucie Sedláková, 
Petra Žejšková, Jana Kratochvílo-
vá, Radka Křikavová, Šárka Láz-
ničková, Míša Bernatová, Šárka 
Vítková a Veronika Sedláková – si 
udělalo svůj osobní rekord v po-
žárním útoku, a  to v  čase 43,67 
bez trestných bodů. Naše ženy 

si vybojovaly postup do  Francie 
přes kvalifikaci ve Dvoře Králové 
nad Labem. Přejeme děvčatům, 
aby se jim stejně dařilo i ve dnech 
14.–21. 7. na olympiádě.
Sbor dobrovolných hasičů touto 
cestou děkuje všem sponzorům, 
kteří přispěli věcnými dary pro 
zajištění soutěže: Poex Velké Me-
ziříčí, Město Velké Meziříčí, pi-
vovar Ježek Jihlava, Malostránský 
pivovar Harrach Velké Meziříčí 
a  technickému zabezpečení ve-
dení III. ZŠ Oslavická, TS Velké 
Meziříčí, okresní sdružení hasičů 
ČMS, SDH Vlčnov, SDH Dobrá 
Voda, mediální partner Velko-
meziříčsko.  Velký dík patří i po-
řadatelům našeho sboru, kteří se 
postarali o zdárný průběh soutěže.
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Velkomeziříčské hasičky vybojovaly pohár i postup na olympiádu ve Francii

Uplynulou sobotu proběhl v Rudě 
již 12. ročník cyklistického závodu 
Zlaté kolo Vysočiny. Do závodu se 
přihlásilo celkem 372 závodníků. 
Letos čekaly na účastníky změně-
né trasy kvůli změnám v povolo-
vání takovýchto akcí u Policie ČR. 
Tři tratě 50, 100 a  200 km vedly 
tedy pouze po  Kraji Vysočina. 
Další změnou bylo použití čipů 
na měření času, kde ale technika 
zklamala, a  tak byla spousta stíž-
ností na výsledky, které se musely 
opravovat. Touto cestou se ještě 
jednou jako pořadatelé omlou-
váme účastníkům za chyby, které 

jsme nakonec snad ke  spokoje-
nosti všech a v rámci pravidel fair-
-play opravili dle skutečnosti.
Nejmladší účastník byl letos 7letý 
Marek Musil. A poprvé se na nej-
delší trať přihlásily dvě ženy, kte-
ré ale rozhodně nebyly do počtu 
a porazily spoustu mužů. Závodu 
se letos nevyhnula četná zranění, 
která byla zapříčiněna horším 
stavem silnic v  určitých úsecích 
a  nepozorností cyklistů. Naštěs-
tí šlo jen o  odřeniny a  nedošlo 
k žádnému těžšímu zranění.
Závod se mohl v  takovém roz-
sahu konat díky přispění 45 

sponzorů, kteří přispěli pořada-
teli – Obci Ruda – buď finanční 
částkou nebo materiálem, který 
se použil při uspořádání tom-
boly pro účastníky. Poděkování 
patří tedy jim, ale i  dobrovol-
ným pořadatelům nejen z  Rudy, 
ale i z Pyšele, Kamenné, Hodova 
a dalších obcí, kterých dohroma-
dy bylo už přes sto. Výsledky zá-
vodu, fotogalerie z akce, diskuzní 
fórum, ale i  seznam sponzorů 
letošního ročníku můžete najít 
na webových stránkách zlatekolo.
webpark.cz.
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Cyklisté odstartovali jízdu Vysočinou v tradičním závodě Zlaté kolo

Krajský přebor družstev mužů, 
žen, juniorů, dorostu a  žactva 
v Jihlavě
Třetím kolem krajského přeboru 
družstev mužů, žen, juniorů, ju-
niorek, dorostenců, dorostenek, 
starších žáků a  žákyň skončila 
v  sobotu 8. 6. základní část této 
soutěže.
Z celkového počtu osmi kategorií 
základní část vyhráli závodníci 
z Třebíče pět, atleti z Jihlavy dvě 
a  jedno prvenství patří Novému 
Městu na  Moravě. Celkem se 
KPD zúčastnilo 58 družstev.
Finále dospělých, juniorů a  do-
rostu se uskuteční 25. srpna v Pa-

cově, finále staršího žactva o  tý-
den později na stejném stadionu.
Z výsledků:
žactvo 
60 m: 2. Karolína Jelínková 8,42 
s; 8. Karel Sedláček 8,56 s; 800 m
8. Jaroslav Běhounek 2:52,76
200 m přek.: 3. Eliška Běhoun-
ková 33,20 s; 6. Adéla Strnadová 
34,36 s; 7. Lenka Horká 34.96 s
výška: 2. Eliška Běhounková 
142 cm; 4.–5. Jiří Studený 150 cm, 
Karel Sedláček 150 cm
dálka: 8. Karel Sedláček 444 cm
koule 4 kg; 7. Jaroslav Běhounek 
8,39 m
dorost

100 m: 1. Martina Homolová 
12,77 s; 3. Petra Macková 13,48 s; 
4. Michaela Buchtová 13,52 s; 5. 
Šimon Pokorný 11,94 s
200 m: 2. Martina Homolová 
26,47 s; 4. Petra Macková 27,60 s; 
2. Šimon Pokorný 24,57 s
dálka: 5. Petra Macková 437 cm-
junioři
100 m: 1. Martin Veselý 11,48 s 
200 m: 2. Martin Veselý 23,17 s
výška: 4. Martin Veselý 173 cm
dálka: 3. Jakub Havlíček 562 cm
koule 6 kg: 2. Jakub Havlíček 
11,37 m
oštěp: 3. Jakub Havlíček 40,08 m
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Atleti závodili na stadionu v Jihlavě
Jarní běžecká sezona je v  plném 
proudu a Petr Vokoun se usilovně 
připravuje  na  její první vrchol, 
finále Čokoládové tretry, která se 
běží 27. června 2013 před závody 
Zlaté tretry Ostrava. V rámci pří-
pravy na  tyto závody absolvoval 
v  sobotu 15. června 2013 Kraj-
ský přebor žactva v  Třebíči, kde 
se mezi desetiletými běžci časem 
2:43,15 v běhu na 800 metrů  za-
řadil na první místo  v průběžných 
letošních celorepublikových tabul-
kách Českého atletického svazu. 
Tento výkon  je příslibem úspěchu 
i v dalších závodech letošní sezony.
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Nejlepší čas na 800 m drží Petr Vokoun


