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Kvůli velké vodě včera 
zasedal povodňový štáb
Povodňový štáb našeho města měl včera od rána po celý den na-
pilno. Velká voda totiž o sobě opět dala vědět.  V pohotovosti byly 
všechny složky, od hasičů přes policii i vedení města. Na stavbě 
protipovodňové hráze ve Velkém Meziříčí na ulici Třebíčská pra-
covaly hned čtyři jednotky hasičů. Dosud nejčastěji zasahovali 
hasiči na Žďársku, a to u 12 událostí. Také nejvíce likvidovali po-
padané stromy z komunikací. Více čtěte na straně 2

Červenec: 10. a 24.
Srpen: 7. a 21.

Uzávěrky jsou vždy v pátek ve 12 hodin.

Uzávěrka příštího čísla, které vychází 10. července, 
je z důvodu státního svátku již ve čtvrtek 4. července 
ve 12 hodin.                                        Redakce Velkomeziříčska

Nástup možný ihned.
Nabízíme zajímavé platové ohodnocení. 

Životopis zasílejte na e-mail: rddrevo@rddrevo.eu 
Kontakt: prac. dny 7–15 hodin, tel.: +420 566 523 663

www.rddrevo.eu

Velké Meziříčí, Zámecká 2097 přijme
▶  NA VEDOUCÍ POZICI TRUHLÁŘE 
     – PŘÍPRAVA POLOTOVARŮ PRO VÝROBU
▶  TRUHLÁŘE DO VÝROBY 
     – ZAMĚŘENÍ NA OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE
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Zleva: Milan Dufek, ředitel EFF, Milan Pol, proděkan FF MU, rodák z Velkého 
Meziříčí, a Josef Krob, děkan FF MU Brno. (Více foto str. 6) Foto: M. Strnadová

Festival filozofie začal

Již sedmý ročník Evropského filozofického festiva-
lu začal minulou neděli. V  pondělí odpoledne byl 
pak slavnostně zahájen. Letošní téma Komunikace 
a ne/vzdělanost inspirovalo řečníky, kteří hovořili 
v úvodu. Ať již to byl ředitel festivalu Milan Dufek 
či starosta našeho města Radovan Necid nebo ná-
městek hejtmana Vladimír Novotný s vědeckou ta-
jemnicí Alenou Sarkissian a děkanem FF MU Brno 
Josefem Krobem. Jak důležité je mluvit, ale ještě 
důležitější umět naslouchat, zdůraznil mimo jiné V. 

Novotný. „Člověk má jedna ústa a dvě uši proto, aby 
více naslouchal, než mluvil,“ připomněl náměstek 
prostřednictvím citátu. Přítomní pak ještě v  DVD 
prezentaci zhlédli fotografickou historii filozofické-
ho festivalu. Pak už začal diskuzní panel na téma ce-
loživotní vzdělávání, který vedli Milan Pol, Milada 
Rabušicová a Petr Novotný. Program 24. 6. ukonči-
la hudební parodie divadla Semafor Kytice, kterou 
ztvárnil spolek Ikaros ve velkém sále Jupiter clubu.
EFF pokračuje až do 29. 6.

Sto tisíc pošle Velké Meziříčí 
vyplaveným Kvíčovicím
Velké Meziříčí přispěje sto 
tisíci korunami obci Kvíčovice 
z domažlického okresu v Pl-
zeňském kraji na odstranění 
povodňových škod. Na žádost 
starosty Radovana Necida dar 
jednomyslně schválili zastu-
pitelé města na svém jednání 
v úterý 18. června 2013. 

Kvíčovice hodlají peníze využít 
konkrétně na  opravu jednoho 
z  poničených mostů na  místní 
komunikaci.
„Víte, že teď aktuálně u  nás 
ve  Velkém Meziříčí probíhají 
stavební práce a, dá-li pánbůh, 

v prosinci budeme ošetřeni proti 
povodni do  výše stoleté vody,“ 
uvedl starosta Radovan Necid 
na zastupitelstvu a dodal, že tuto 
investici 170 milionů korun bez 
DPH platí stát. Tedy tím spíš, že 
i  Velkomeziříčští mají za  sebou 
zkušenost s povodněmi, všichni 
vnímají události, které letos po-
tkaly Čechy. 
Naše město pomohlo již v minu-
losti obci Zašovice, když ji vypla-
vila velká voda. Tedy ne poprvé 
se letos vedení města rozhodlo 
pomoci znovu.
Kvíčovice byly záplavami zasa-
ženy a  poničeny hned dvakrát 

a  hlásí jedny z  největších škod 
v kraji. Podle jejich starosty Jana 
Bostla jsou vyčísleny na více než 
patnáct milionů korun. 
Způsobil je rozvodněný potok, 
který společně s  bahnem z  ku-
kuřičných polí strhl tři lávky 
pro pěší a  podemlel dva mosty 
na  místní komunikaci, zaplavil 
silnice, zahrady, sklepy, stodoly 
a garáže několika domů. 
Jeden dům má zasaženou i obyt-
nou část. Jsou vyplavené tři 
rybníky, z  nichž dva leží právě 
na zmiňovaném potoce, studny. 
Poškozené je i koryto potoka. 

Dvoudenní festival Leaderfest, 
který proběhl minulý čtvrtek 
a pátek, byl v našem městě 
novinkou.  Leaderfest 2013 je 
akce organizovaná minister-
stvem zemědělství a Národní 
sítí místních akčních skupin 
ČR a letos proběhl její již čtvrtý 
ročník. 

Na náměstí ho ve Velkém Meziří-
čí zahájil ředitel MAS MOST Vy-
sočina Milan Dufek spolu se zá-
stupcem ministerstva, předsedou 
Národní sítě místních akčních 
skupin (MAS) ČR Františkem 
Winterem a  radním kraje M. 
Hyským, vedením města staros-
tou Radovanem Necidem a mís-
tostarostou Josefem Komínkem. 
Za Národní síť komunitních škol 
byl přítomen také ředitel komu-
nitní školy Bory František Eliáš 

a za Společnost mladých agrární-
ků ČR František Němec, majitel 
Farmy Němcovy, a další pozvaní 
hosté. Moderátorství zahajovací-
ho bloku se ujal Jiří Krist z  Vý-
boru pro Evropskou unii Rady 
vlády pro NNO. Po  slavnostním 
zahájení začaly v  kinosále Jupi-
ter clubu odborné přednášky pro 
zástupce MAS a  další představi-
tele venkova, pracující metodou 
Leader. Přednášky posloužily 
k výměně zkušeností i představe-
ní praktických příkladů zaměře-
ných na problematiku vzdělanos-
ti ve venkovském prostoru. 
Pro účastníky ze zahraničí byl 
zajištěn překlad. Workshopy byly 
pro účastníky přínosné i proto, že 
na nich získali cenné rady a  in-
formace i od odborníků z minis-
terstev či přímo z Bruselu.
Profesor Stanislav Komárek 

pak hovořil na  téma Vzděla-
nost a venkov. Srovnával ale též 
život a vzdělání ve městě a na 
venkově, připomněl i dnešní 
hodnoty či rodinné vazby, kte-
ré udržovala kupříkladu jeho 
venkovská babička, a zamýšlel 
se nad tím, kde je člověk šťast-
nější, zda ve městě nebo na vsi. 
Dotkl se i dalších témat, jako 
toho, že vysokoškolský diplom 
začíná mít téměř každý a patr-
ně za nějakou dobu bude ztrá-
cet na vážnosti. „Kdo nebude 
mít diplom budou buď lidé na 
okraji společnosti nebo rebelu-
jící mladík, který si v parku čte 
Nietzscheho,“ míní Komárek.
Další přednášku z Nadace Kar-
la Janečka na  téma Pozitivní 
evoluce venkova – vedl Ctirad 
Hemelík.

Festival Leaderfest zahájil ředitel MAS MOST Vysočina Milan Dufek (vlevo), vedení 
našeho města, zástupce kraje Vysočina, ministerstva, NS MAS ČR a další pozvaní 
hosté minulý čtvrtek dopoledne na náměstí ve Velkém Meziříčí. Foto: Iva Horká

Leaderfest pozval na přednášky, ale 
i na jarmark a kulturní program

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

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

tel.: 568 875 403, 736 484 434

ing. Ladislav Molnár

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově 

 Pokračování na straně 3
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ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
PRODEJ MULČOVACÍ KŮRY 

Akce balkonové rostliny za skladové 
ceny! Bylinky, skalničky, zakrslé 

jehličnany. PRÁZDNINY OTEVŘENO: 
st, čt, pá 8–12, 13–16

 Pokračování na straně 4
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Martina Strnadová

Postoj města k hazardu je neměnný
Postoj zastupitelů k hazardu 
ve Velkém Meziříčí je neměnný 
a jeho celoplošný zákaz na úze-
mí města platí. Stvrdili to sami 
zastupitelé.

Ve  Velkém Meziříčí platí obecně 
závazná vyhláška číslo pět o  celo-
plošném zákazu hazardu na území 
města od  ledna 2012. V  té době, 
kdy ji zastupitelé schvalovali, byla 
jiná situace, než dnes. „Tehdy pla-
tilo přechodné ustanovení zákona 
o  loteriích, které hájilo povolená 
herní zařízení až do  konce roku 
2014. Tohle ustanovení ústavní 
soud letos v  dubnu zrušil. A  teď 
ministerstvo financí (MF) z  moci 
úřední zahajuje správní řízení – 
že zakáže ta herní zařízení, která 
jsou doposud v  provozu,“ vysvět-

lila zastupitelům právnička MěÚ 
Vilma Drápelová. Město tak nyní 
obdrželo informaci o  zahájení 
správních řízení vedených MF se 
čtyřmi velkými společnostmi, která 
ve  Velkém Meziříčí herní zařízení 
provozují. „My jako město jsme tzv. 
dotčeným orgánem, protože jsme 
vydali zákazovou vyhlášku. MF 
teď po nás žádá vyjádření potvrzu-
jící vůli, že tu vyhlášku v dohledné 
době nezměníme a skutečně trvá-
me na celoplošném zákazu hazar-
du ve městě,“ vysvětlila Drápelová. 
Navíc dodala, že na město se v po-
sledních dnech obrátil právě jeden 
z dotčených provozovatelů, s nímž 
ministerstvo zahájilo správní ří-
zení, s dopisem. V něm se pokusil 
zvrátit vůli zastupitelů v  této věci 
připomínkou, že město kvůli tomu 

přijde o nějaké finance do rozpoč-
tu. „Napsali srdceryvný dopis s tím, 
kolik lidí kvůli zrušení herních za-
řízení přijde o práci,“ poznamenal 
starosta Radovan Necid a dodal, „já 
jsem si to pozorně přečetl a musím 
říct, že kdybychom hazard povolili, 
přišlo by o práci daleko víc lidí – sá-
zeli by, měli by dluhy a to všechno 
se ve  městě sečte.“ Pak zastupite-
lům doporučil, aby zůstali konzi-
stentní a  daná pravidla neměnili. 
Nikdo z  nich nepřišel s  námitkou 
ani s návrhem usnesení věc zvrátit. 
Vyjádření ve  stejném duchu tedy 
od  města obdrží i  ministerstvo fi-
nancí.
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Olympiádu vyhrála škola ze Sokolovské ulice
Letošní školní olympiádu vyhrála základní ško-
la ze Sokolovské ulice, druhou příčku obsadili 
žáci ze ZŠ Školní a třetí ze ZŠ Oslavická.

Pořadatelství připadlo nyní na  školu ze Sokolov-
ské, neboť se všechny každoročně v  tomto úko-
lu střídají. Stejně tak došlo k  rozdělení prvního 
a druhého stupně, čili letos soutěžili žáci druhých 
stupňů z  jednotlivých škol, příští rok to budou 
zase školáci z  prvních stupňů. „Bylo to na  orga-
nizaci obou stupňů velmi náročné, takže jsme se 
rozhodli, že se to rozdělí,“ upřesnil ředitel ZŠ So-
kolovská Petr Hladík. Podle jeho slov akci pod-
pořilo i město Velké Meziříčí, a to částkou dvacet 
tisíc korun na  zajištění cen, medailí, pitného re-
žimu a  dalšího. Spolupořadatelem byl Dům dětí 
a mládeže Velké Meziříčí a mediálním partnerem 
týdeník Velkomeziříčsko. Olympiáda začala za-
žehnutím olympijského ohně a slavnostním zahá-
jením, jehož se zúčastnili i zástupci našeho města, 

konkrétně místostarosta Josef Komínek, a  další 
hosté, včetně ředitelky zdejšího DDM Velké Me-
ziříčí Aleny Vidlákové.
Poté již následovaly soutěže ve  florbalu, mini-
kopané, streetbalu a softbalu. Soutěžilo více než 
sto žáků, zahajovacímu či závěrečnému ceremo-
niálu jich přihlíželo několik stovek. Než porotci 
spočetli body, přítomné zabavila skupina Escape 
Familly z Velkého Meziříčí, která předvedla par-
kour. 
„Některé figury máme nacvičené všichni stejně, 
jiné si vymýšlí každý sám,“ řekl jeden ze sedmi 
členů skupiny. Tito středoškoláci pak ohromili 
přihlížející skoky plavmo v  kombinaci se salty 
nad hlavami ležících osmi lidí. Odborně se těmto 
kouskům říká například backflip, side flip, cork, 
rondat backflip a podobně. Někteří hoši ze zmí-
něné skupiny se této aktivitě věnují již několik 
let a vystupují nejenom v našem městě. Aktivity 
prezentují na svém facebooku. Iva Horká

Balinka je provizorně 
zatrubněna

V korytě řeky Balinky se objevilo provizorní opatření potřebné pro vý-
stavbu protipovodňové ochrany. „Koryto je provizorně zatrubněno, aby-
chom je mohli s technikou přejíždět,“ informoval za dodavatele ředitel 
stavební výroby firmy Hochtief CZ Přemysl Kusiak a dodal, že na levém 
břehu Balinky, tedy blíž k náměstí, začne stavba velké opěrné zdi. Výstav-
ba bude probíhat po částech. Za pomoci ocelových profilů zatlučených 
do dna, které zajišťují stavební jámu, budou moci stavebníci regulovat tok 
vody v řece vždy jen jednou polovinou koryta a ve druhé se tak bude moci 
pracovat.

Připomínky k Bílé knize dopra-
vy, možnost otevření územního 
plánu města Velké Meziříčí 
a také co dál s pozemkem 
po objektu domova důchodců 
na Hornoměstské ulici. 

To jsou tři témata pro seminář 
zastupitelů, který chce uspořádat 

starosta Radovan Necid nejspíš 
po  prázdninách. Bílá kniha do-
pravy je soupisem osmnácti klíčo-
vých dopravních problémů Velké-
ho Meziříčí a návrhů jejich řešení. 
Byla zveřejněna na internetových 
stránkách města, a také v  našem 
týdeníku. Lidé, ale i  firmy či or-
ganizace měli možnost vyjadřovat 

se k  ní písemně, či na  setkání se 
starostou. Tato možnost skon-
čila 18. června 2013. „Všechny 
připomínky jsme s  vedoucím 
odboru dopravy Jiřím Pospícha-
lem pozorně zapisovali. Vyply-
nula z nich celá řada věcí,“ uvedl 
starosta Radovan Necid a  přidal 
jeden konkrétní příklad – na tur-

naji v bowlingu zaznělo, že město 
nemyslí na handicapované spolu-
občany. „Připomínky sepíšeme, 
zhodnotíme a  uchopíme na  se-
mináři, kde si řekneme – tohle 
je rozumné a  to není. Stanovíme 
priority,“ řekl Necid. Komplexní 
materiál, který z  diskuze vznik-
ne, pak půjde znovu na  vědomí 

zastupitelstvu. Dalším bodem se-
mináře bude územní plán města. 
Jeho možné otevření souvisí prá-
vě i se zmiňovanou Bílou knihou 
a jejími body. Ozývá se například 
mnoho hlasů lidí, kteří zásadně 
nesouhlasí s jedním z nich, a to je 
tzv. malý obchvat města. A právě 
s jeho vybudováním územní plán 

počítá již někdy od  roku 1996.
Třetím bodem semináře pak má 
být debata o tom, co s pozemkem 
po  bývalém domově důchodců 
na  Hornoměstské. Je zatím zabez-
pečen proti vyplavení zeminy, ale 
leží ladem. I o tom jak s ním nalo-
žit, hodlá starosta se zastupiteli vést 
diskuzi.

Zastupitelé proberou dopravu i územní plán

Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1
Zprávu o  daru od  Velkome-
ziříčských přijal starosta Kví-
čovic Jan Bostl s  překvapením 
a  díky za  velkorysou nabídku. 
„Nesmírně si vážíme vaší po-
moci a v případě, že vaše zastu-
pitelstvo tuto pomoc naší obci 
schválí, rádi bychom ji využili co 
nejsmysluplněji a způsobem, aby 
i ostatním našim občanům bylo 
stále na  očích, že nám, takové 
malé obci na Domažlicku, v do-
bách nelehkých pomohla jiná 
obec, potažmo město,“ zdůraz-
nil ve  své odpovědi Radovanu 
Necidovi. Pak jmenoval, na  co 
vše by obec mohla peníze použít 
– na nákup zařízení a materiálu 
spíše preventivního charakteru, 
tedy plničku protipovodňových 
pytlů, pytle, ponorná čerpadla, 
elektrocentrálu a  vysoušeče. 
Nakonec volba padla na důleži-
tý mostek, jenž spojuje několik 
obytných domů s  hlavní silnicí. 

„Mostek jsme za přispění Plzeň-
ského kraje v  roce 2012 udělali 
nově včetně povrchu místní ko-
munikace. Letos se tudy dvakrát 
během 3 týdnů prohnala vel-
ká voda a  kompletně obemlela 
betonový profil, takže teď drží 
pohromadě jenom asfaltovým 
povrchem. Musí se odkrýt, zno-
vu usadit, obezdít, udělat nová 
čela a  opět překrýt povrchem,“ 
popsal J. Bostl a  pokračoval, že 
jde o jednu z mnoha oprav, které 
Kvíčovické čekají. Nejpalčivější 
z  nich je hráz rybníka nad vsí, 
která hrozí protržením. Vyjde 
to na  miliony korun, což při 
rozpočtu obce znamená vyčká-
vat na  vhodné dotační tituly, či 
pomoc od státu, kraje... Starosta 
Bostl i proto hodlá dát na opra-
vený most sdělení, že byl opra-
ven po povodni v roce 2013 díky 
daru města Velké Meziříčí. „Aby 
všichni naši občané i projíždějící 
věděli, že v  takových chvílích je 

každá pomoc důležitá a v době, 
kdy bude takovou pomoc potře-
bovat zase někdo jiný, nesmíme 
se otáčet zády, ale naopak pomo-
ci, jak to jen bude možné.“
Díky tomu, že se informace 
o škodách v Kvíčovicích dostala 

do  širokého okruhu médií, Vel-
ké Meziříčí již následují i  další. 
„Pomoc nám posléze nabídla 
další obec ¬ Kočov na  Tachov-
sku – a nyní se ozval i Draženov, 
jenž leží blízko od nás,“ doplnil 
ještě Bostl.

Sto tisíc pošle Velké Meziříčí vyplaveným...

Martina Strnadová

Mostek není pod vodou ani vidět. Foto: archiv obce 
Kvíčovice.

Martina Strnadová

Provizorní opatření v řece Balince. Foto: Iva Horká

Velká voda hrozí i u nás, vyvolala pohotovost
Druhého stupně povodňové 
aktivity dosáhly Balinka ve Vel-
kém Meziříčí i Oslava pod vodní 
nádrží Mostiště během včerejšího 
rána a dopoledne.

Velkomeziříčský povodňový štáb 
byl v  pohotovosti od  ranních ho-
din. „Řešíme povodňovou situaci,“ 
sdělil přímo z terénu starosta města 
Radovan Necid s  tím, že kompli-
kace dělá hlavně Balinka, neboť 
stav hladiny Oslavy je regulován 
vodní nádrží Mostiště. „Deset me-
trů krychlových za  vteřinu do  ní 
přitéká a patnáct odtéká,“ upřesnil. 
Městská policie dostala pokyn vy-
klidit parkoviště dole na Třebíčské. 
„Na  parkovišti za  Kooperativou 
jsme začali pytlovat a stavět zábra-
ny,“ informoval místostarosta Josef 

Komínek a  doplnil, že problém je 
u spořitelny, takže se zábrany z pyt-
lů budou stavět i  tam. „Na  stavbě 
protipovodňové hráze ve  Velkém 
Meziříčí na  ulici Třebíčská pra-
cují hned čtyři jednotky hasičů,“ 
dodala jejich tisková mluvčí Petra 
Musilová.
Povodí Moravy hlásí srážky na ce-
lém svém území. „Nejvyšší úhrny 
srážek byly v povodí Dyje, Jihlavy 
a Oslavy, kde napadlo za 24 hodin 
více než 50 mm srážek,“ informo-
vala tisková mluvčí Povodí Mora-
vy Gabriela Tomíčková a  dodala, 
„druhý stupeň povodňové aktivity 
je dosažen na  odtoku z  vodního 
díla Mostiště kvůli řízené manipu-
laci. Během následujících hodin 
předpokládáme další vzestupy hla-
din.“ Martina Strnadová

Nedokončená stavba protipovodňové ochrany nyní 
situaci komplikuje. Foto: Martina Strnadová

Hasiči včera stavěli provizorní protipovodňovou hráz 
z pytlů s pískem. Foto: Martina Strnadová

Školní olympiádu zpestřila parkourem skupina Escape Familly z Velkého Meziříčí, 
která předvedla povedené kousky. (Více foto na našem webu.) Foto: Iva Horká 
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Festival filozofie začal

Kulturní léto zahájilo sobotním koncertem ZUŠ

Bezpečnostní skupina opět zasedala

Akordeonový soubor. (Více foto na našem webu.) Foto: Martina StrnadováOrchestr ZUŠ a pěvecký sbor. (Více foto na našem webu.) Foto: Martina Strnadová

Pokračování ze strany 1
Pondělnímu slavnostnímu zahájení předcházela 
ještě předfestivalová nabídka. V sobotu odpoledne 
na  náměstí ve  Velkém Meziříčí odstartovali žáci 
a učitelé zdejší základní umělecké školy svým kon-
certem Velkomeziříčské kulturní léto. Večer pak 
vystoupila na zdejším zámku populární skupina Ja-
vory s Hanou a Petrem Ulrychovými.
V neděli dopoledne začal festival přednáškou v Hu-
sově domě na  téma Moc slova a bezmoc slov Jin-
dřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty UK 
Praha. Odpolední hodiny byly věnovány dětem. 
Na nádvoří zámku pro ně byla přichystána pohádka 

Obušku z pytle ven a dětské odpoledne pod patro-
nací DDM Velké Meziříčí.
Následně Markéta a  Petr Veličkovi pozvali na  pu-
tovní výstavu zvětšenin fotografií ze své nové knihy 
Aleje české a moravské krajiny, jež je zaměřena na  
historii i  současný význam alejí v krajině. Výstavu 
bude po  celý festivalový týden možno zhlédnout 
ve foyer kina Jupiter clubu.
Nedělní festivalový program skončil divadelním 
představením zdejšího ochotnického spolku Špat-
ně namíchaný bublifuk, který ztvárnil hru Z malé 
hádky velká sázka v režii Zdeňka Svobody a Josefa 
Marka.

Zneužívání drog není ve městě problém, město 
chce ještě posílit prevenci Velké Meziříčí v otázce 
zneužívání drog a doprovodné kriminality nijak 
nevymyká celostátnímu průměru, spíše je na tom 
o něco lépe. Město však pociťuje více systema-
tičnosti v oblasti primární prevence a bude 
hledat způsob, jak tuto oblast posílit. Po jednání 
bezpečnostní skupiny města to uvedl starosta 
Radovan Necid.

„Policisté, sociální kurátor, strážníci i  zdravotničtí 
záchranáři se shodli na  tom, že takzvaná drogová 
scéna ve Velkém Meziříčí je obdobná se srovnatel-
nými městy a regiony, naopak, statistická čísla jsou 
mírně lepší,“ popsal výsledky jednání starosta. Školy 
jsou zapojeny do preventivních programů, ve měs-
tě působí K-centrum, které se zaměřuje na terciál-
ní prevenci, tedy přímo práci s drogově závislými. 
„Jak sekundární prevence, tedy práce s mládeží jako 
ohroženou skupinou, tak terciální prevence, tedy 

práce přímo s uživateli drog, ve městě běží tak, jak 
má. To znamená, že se jí věnují odborníci a pedago-
gové, což je správně,“ řekl starosta Necid.
Podle něj ale chybí takzvaná primární prevence, 
tedy systematická práce s celou populací. Uvítal by 
prý systém, který by nejen podchytil příčiny, ale 
hlavně dal informace celému městu, včetně rodičů. 
„Je jasné, že řádnou výchovu v rodinách nenahradí 
žádná nezisková organizace ani škola, byť by byla 
sebelepší,“ dodal Necid. Ten proto podle svých slov 
zadá bezpečnostní komisi zpracovat návrh městské-
ho grantového programu, vypsaného pro nezisko-
vé organizace právě na  systém primární prevence. 
„Město není schopné vytvářet preventivní progra-
my a ani mu to nepřísluší. Naopak je to doména ne-
ziskového sektoru a město může u těchto organizací 
takto odbornou práci poptat. Myslím, že teď přišla 
doba na takovou poptávku,“ uzavřel Necid. Bezpeč-
nostní komise se bude problémem zabývat na svém 
nejbližším jednání.

V bezpečnostní skupině s vedením města zasedli zástupci policie, hasičů, záchranky 
a také sociální kurátor či předseda bezpečnostní komise. Foto: Martina Strnadová

Na nádvoří zámku v neděli odpoledne sledovali lidé pohádku Obušku z pytle ven. 
(Další foto na straně 6 a na našem webu.) Foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová a Iva Horká

-ran-

Taneční orchestr. (Více foto na našem webu.) Foto: Martina StrnadováModerátorka (vlevo), ředitel ZUŠ a recitující členka LDO. Foto: Martina Strnadová
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Legislativní změny na odboru životního prostředí  
Pokračování z minulého čísla  

Ochrana ovzduší
Dne 1. 9. 2012 vešel v  platnost 
nový zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, který nahradil 
předcházející zákon č. 86/2002 
Sb.
Nový zákon o  ochraně ovzduší 
zrušil dřívější kategorie zdrojů 
znečišťování ovzduší, v  novém 
zákoně se setkáme pouze se zdro-
ji a  činnostmi vyjmenovanými 
(uvedenými) v  příloze č. 2. a  se 
zdroji a  činnostmi nevyjmeno-
vanými (neuvedenými) v příloze 
č. 2. 
Obecní úřad obce s  rozšířenou 
působností vydává závazné sta-
novisko k územnímu a stavební-
mu řízení a k řízení o vydání ko-
laudačního souhlasu z  hlediska 
ochrany ovzduší u stacionárních 
zdrojů neuvedených v  příloze 
č. 2. U  zdrojů vyjmenovaných 
(uvedených v příloze č. 2) je do-
tčeným orgánem státní správy 
krajský úřad.
Provozovatel stacionárního zdro-
je na pevná paliva od 10 do 300 
kW je povinen provádět jednou 
za  dva kalendářní roky pro-
střednictvím osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalova-

cího zdroje a má od něj udělené 
oprávnění k  jeho instalaci, pro-
vozu a údržbě, kontrolu technic-
kého stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, 
a  předkládat na  vyžádání obec-
nímu úřadu obce s  rozšířenou 
působností doklad o  provedení 
této kontroly vystavené odborně 
způsobilou osobou potvrzující, 
že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a  udržován v  soula-
du s pokyny výrobce a zákonem 
o ochraně ovzduší. Toto ustano-
vení se týká i zdrojů znečišťování 
ovzduší umístěných v rodinných 
domech, stavbách pro indivi-
duální rekreaci apod., přičemž 
poprvé musí provozovatel tuto 
kontrolu zajistit nejpozději do 31. 
prosince 2016.
Dále je stanovena povinnost 
provozovat spalovací stacionární 
zdroj na  pevná paliva o  jmeno-
vitém tepelném příkonu od  10 
do  300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, 
v  souladu s  minimálními po-
žadavky uvedenými v  příloze 
č. 11 zákona o  ochraně ovzduší 
(povinnost provozovat jen kot-

le splňující 3. emisní třídu). Pro 
splnění této povinnosti je stano-
veno přechodné období 10 let 
od nabytí účinnosti zákona, tzn. 
nejpozději do 1. září 2022.
Nový zákon také stanovil povin-
nost uvádět na trh v ČR spalovací 
zdroje o  jmenovitém tepelném 
příkonu 300 kW a  nižším, které 
slouží jako zdroj tepla pro teplo-
vodní soustavu ústředního vytá-
pění, jen pokud splňují technické 
a  emisní parametry stanovené 
v  příloze č. 10 k  zákonu. Tato 
povinnost musí být plněna od 1. 
ledna 2014 a od 1. ledna 2018 pak 
budou platit ještě přísnější emis-
ní parametry.
Změny se týkají i  poplatků 
za  znečišťování ovzduší. Poplat-
níkem poplatku za  znečišťování 
ovzduší je již pouze provozovatel 
stacionárního zdroje uvedeného 
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně 
ovzduší. 
Poplatkové přiznání je poplatník 
povinen podat krajskému úřadu 
do  31. března prostřednictvím 
systému ISPOP (Integrovaný 
systém plnění ohlašovacích po-
vinností).
Poplatkové přiznání není povi-
nen podat poplatník, u  něhož 
celková výše poplatku za  provo-

zovnu činí méně než 5 000 Kč.
Od  poplatku za  znečišťování 
ovzduší jsou osvobozeny znečiš-
ťující látky vypouštěné stacionár-
ním zdrojem nebo zdroji v  pro-
vozovně, u  které celková výše 
poplatků za  poplatkové období 
činí méně než 50 000 Kč.
Státní správa na úseku rybářství
Po  legislativních peripetiích 
ohledně změn v  místní přísluš-
nosti pro vydávání rybářských 
lístků, kdy byl pro občany z  Bí-
tešska územně příslušným MěÚ 
Velká Bíteš, vrátila se pravomoc 
vydávat rybářské lístky pro žada-
tele s trvalým pobytem na území 
ORP Velké Meziříčí opět k  nám 
do  Meziříčí. Zdejší úřad dále 
na návrh vlastníka nebo uživate-
le rybářského revíru ustanovuje, 
odvolává či zrušuje rybářskou 
stráž a  vede k  tomu příslušnou 
evidenci.

Státní správa 
na úseku 
rostlinolékařské 
péče
V souvislosti s transformací vlast-
nických vztahů, ekonomickými 
podmínkami a  změnami forem 

trávení volného času přibylo 
i na našem území ploch, na nichž 
poklesla úroveň péče o  vegetaci. 
Spousta majitelů pozemků jaksi 
nevzala v  úvahu, že vlastnictví 
zavazuje. Obecná i konkrétní od-
povědnost je vymezena přísluš-
nou legislativou a našemu úřadu 
postupně přibývá oznámení o za-
nedbané péči a  o  výskytu nebo 
podezření z  výskytu škodlivých 
organismů – plevelů. Náš odbor 
projednává přestupky nebo jiné 
správní delikty týkající se výsky-
tu a šíření plevelů, jakožto škod-
livých organismů, které se šíří 
z neobdělávané zemědělské půdy 
a  které ohrožují životní prostře-
dí nebo zdraví lidí nebo zvířat, 
a  ukládá povinnost odstranění 
zjištěných nedostatků.
Na  úseku ochrany veřejného 
zdraví zajišťujeme provádění 
ochranné desinfekce, desinsekce 
a deratizace.

Státní správa 
na úseku ochrany 
zvířat proti týrání
V prostoru Evropské unie se vy-
tvořila poměrně přísná legisla-
tiva se spoustou povinností jak 
pro držitele zvířat, tak pro orgány 

kontroly a  dohledu. Náš správní 
orgán tak mimo jiné může na ná-
vrh krajské veterinární správy na-
řídit a  zajistit umístění týraného 
zvířete do náhradní péče, nařídit 
chovateli zajistit opatření ke sní-
žení počtu hospodářských zvířat 
včetně jejich usmrcení v souladu 
s  tímto zákonem, nařídit cho-
vateli pozastavení činnosti, při 
které dochází k týrání zvířat, a to 
do  doby odstranění závad. Kro-
mě vedení evidence osob, které se 
dopustily přestupku podle záko-
na na ochranu zvířat proti týrání, 
projednáváme rovněž přestupky 
a správní delikty na základě pod-
nětů krajské veterinární správy. 

Jiří Zachar
(Pokračování příště)

Velkomeziříčská Rada města projednala...
Zprávy z jednání Rady města z 12. 6. 2013
1. Rada města vzala na vědomí:
• návrh na  zvýšení školného v  Mateřské škole Velké Meziříčí, pří-
spěvkové organizaci a v mateřských školách v Mostištích a Olší nad 
Oslavou od nového školního roku
• informace k výběrovému řízení na zastřešené pódium
• informaci o  možnosti zprostředkování služby nákupu el. energie 
a plynu pro domácnosti i podnikatele

2. Rada města schválila:
• návrh smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch 
JMP Net, s.r.o., Brno k tíži pozemků města parc. č. 184/1, 2816, 5631, 
2814 a 225 v lokalitě parčíku před městskou bránou s právem uložení 
přeložky NTL plynovodu do těchto pozemků, právem provozování, 
údržby a oprav na dobu trvání stavby 

• uzavření smlouvy o  zajištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících s obchodní společnosti JMP Net, 
s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 01 Brno
• rozpočtové opatření: zdroj: 60 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 60 tis. Kč - § 3421 DDM náklady hrazené městem – nákup 
barevné kopírky
• rozpočtové opatření: zdroj: 4 tis. Kč – § 6409 neúčelová rezerva, 
rozdělení: 4 tis. Kč – § 2143 oprava panelů naučných stezek
• rozpočtové opatření: zdroj: 60 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Hrbov, 
Svařenov, rozdělení: 60 tis. Kč – § 5512 SDH Hrbov – oprava hasič-
ského auta místního SDH
• rozpočtové opatření: zdroj: 17 tis. Kč – § 2321 příspěvek SVK Žďár-
sko – kanalizace Skřivanova, rozdělení: 17 tis. Kč - § 3632 aktualizace 
projektové dokumentace akce „Hřbitov na Moráni“
• rozpočtové opatření: zdroj: 50 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky, 
rozdělení: 25 tis. Kč – § 2212 chodník Dolní Radslavice – směr Bře-

zejc (dokrytí nákladů akce)
25 tis. Kč – § 2321 odvodnění chodníku D. Radslavice – směr Březejc
• rozpočtové opatření: zdroj: 50 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mos-
tiště, rozdělení: 50 tis. Kč – § 3745 údržba veřejného prostranství 
Mostiště
• rozpočtové opatření: zdroj: 10 tis. Kč – § 2321 příspěvek SVK Žďár-
sko – kanalizace Skřivanova, rozdělení: 10 tis. Kč – § 3412 projekt 
na  změnu užívání budovy na  ul. Uhřínovská (bývalý sklad plynů) 
pro volnočasové aktivity (skateboarding...)
• ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů s přijetím účelově určeného daru – DVD rekordéru 
pro Mateřskou školu Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci.
• s  omezením provozu na  náměstí při realizaci akce Leader FEST 
2013 – vyčleněním všech parkovacích míst na náměstí ve dnech 19.–
21. 6. 2013. Náměstí zůstane průjezdné

Ing. Radovan Necid, starosta města

Leaderfest pozval na přednášky, ale i na jarmark...
Pokračování ze strany 1
Ten se aktivně věnuje projektu 
Proregiony, s.r.o., zaměřenému 
na aktivní podnikatele v regio-
nech a jejich další rozvoj. 
Přednášky pokračovaly i  dal-
ší den, v  pátek. Krom toho se 
zájemci v  rámci svého pobytu 
v  našem městě mohli vypra-
vit i  na  tři tematické výlety, 
a to do Borů, na Farmu rodiny 
Němcovy do Netína či do Tře-
bíče prohlédnout si židovské 
památky.
Pro Velkomeziříčské pak probí-
hal na náměstí po oba dva dny 
kulturní program a  jarmark, 
kde si mohli koupit výrobky, 
které vesměs nesly označení 
regionální produkt. K  dispozi-
ci byla jak keramika, tak ručně 

vyráběné šperky či české po-
traviny a pochutiny.   Mohli se 
podívat, jak se vyrábí keramika 
na hrnčířském kruhu či ochut-
nat čerstvě utlučené máslo 
nebo kozí sýry z rodinné farmy, 
a další potraviny. 
Tropické vedro, které během 
akce panovalo, se patrně pode-
psalo na návštěvnosti, a tak lidé 
přišli ponejvíce až na  kulturní 
program probíhající vpodvečer. 
Kupříkladu v pátek hrály zdej-
ší kapely, a  to Akordeon Band 
a Stetson.
První dva ročníky Leaderfes-
tu proběhly v  České republice, 
loni na Slovensku v Levoči a le-
tos opět u nás. Příští rok padne 
volba možná na Polsko.Lidé ochutnávali mimo jiné i čerstvě utlučené máslo. 

(Více foto na našem webu.) Foto: Iva Horká
Stanislav Komárek přednášel ve čtvrtek v Jupiter clubu. 
(Více foto na našem webu.) Foto: Iva HorkáIva Horká

LeaderFEST 2013 hodnotím, i  podle ohlasů jeho 
účastníků, jako zdařilý. Zúčastnilo se ho přes dvě 
stovky účastníků z  ČR, Slovenska, Polska, Litvy 
a Chorvatska. Pro místní akční skupiny byl důležitý 
z hlediska řešení aktuálních témat a problémů, kte-
ré místní akční skupiny řeší v návaznosti na tvorbu 

svých integrovaných strategií pro období 2014-20.  
Svými vystoupeními prokázali, že jim není lhostej-
ná budoucnost venkova v územích, kde se snaží za-
pojením místní komunity pokračovat nebo nastar-
tovat myšlenku LEADER a praktikovat její základní 
principy partnerství.

Venkovní program, jarmark a kulturní vystoupení, 
nenašel takovou odezvu ze strany návštěvníků, ja-
kou jsme očekávali. Způsobilo to zřejmě enormní 
vedro, které Velké Meziříčí během konání Leader-
FESTu zasáhlo. Chtěl bych poděkovat všem orga-
nizátorům za  práci, kterou odvedli při přípravách 

i vlastní realizaci této akce. Velký dík patří přede-
vším pracovníkům Jupiter clubu, s.r.o., Městu Velké 
Meziříčí, farmě Františka Němce, Komunitní škole 
v  Borech, Českému svazu žen Velké Meziříčí, ale 
i všem ubytovatelům a také dobrovolníkům z MAS 
MOST Vysočiny, o.p.s.                                                      -md-

A jak hodnotí Leaderfest ředitel MAS MOST Vysočiny, o.p.s., Milan Dufek?

Dnes přinášíme další část 15. 
dílu seriálu Zhodnocení roku 
2012 a  nastínění plánů na  rok 
2013. Připravil je vedoucí odbo-
ru životního prostředí MěÚ VM 
ing.  Jiří Zachar. Ve  3 minulých 
číslech jste mohli najít první 3 
části jeho příspěvku. V dnešním 
pak 4. a  příště poslední část. 
Tímto odborem náš seriál skon-
čí. Předchozí díly najdete v letoš-
ních číslech našeho týdeníku.
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Středa 26. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., Oslavice 18.30 mše sv. – o. L. Sz.
Čtvrtek 27. 6.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
18.00 mše sv. – o. Prajka, Mostiště 19.00 mše sv. – o. Prajka
Pátek 28. 6.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.00 pohřeb, 14.00–15.30 adorace 
Nejsvětější svátosti a  příležitost ke  svátosti smíření, 16.30 mše sv. – 
o. Prajka, domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. Prajka
Sobota 29. 6.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., Brno 9.00 kněžské svěcení 
Neděle 30. 6.: 7.30 mše sv. – o. Prajka, 9.00 mše sv. – o. L. Sz., Petráveč 
10.30 poutní mše sv. – o. L. Sz. 15.00 primiční mše sv. P. Pavla Kuchyňy.
Farní oznámení: 
Čtvrtek po večerní mši sv. bude teologická hodina. Pátek 14.00–15.30 
adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření a pokání. 
Sobota slavnost sv. Petra a Pavla – doporučený svátek, to znamená, že 
každý katolík, který může, se má zúčastnit mše sv. (v našem kostele 
7.30, 9.00, 18.00). 
Sobota 9.00 v Brně bude kněžské svěcení, které přijme také náš farník 
jáhen Pavel Kuchyňa. Autobus pro přihlášené pojede od fary v 7.15, 
19.00 příprava na  primici a  nácvik ministrantů. Neděle 15.00 bude 
náš novokněz slavit primiční mši sv. Děkujeme všem, kteří pracovali 
ve farnosti.
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 

Děti v saku

V  roce 2011 naše škola podala 
přihlášku do projektu Comenius. 
Byla vybrána společně s  dalšími 
školami z různých koutů Evropy, 
které se vzájemně během dvou let 
navštěvovaly a pracovaly na spo-
lečných úkolech.
Poprvé jsme se setkali ve Finsku. 
Rozdali jsme si tam první úko-
ly. Jedním z  úkolů bylo nakres-
lit logo k  projektu Budoucnost 
planety je v našich rukou, u nás 
ve  škole vyhrálo logo Z. Drlíč-

kové, které se posílalo na Island, 
kam odcestoval náš pan ředitel.
Další schůzka proběhla v Německu. 
První rok jsme zakončili v červ-
nu 2012 návštěvou partnerských 
zemí u nás ve škole.
Dále jsme navštívili Maďarsko, 
Polsko a Lotyšsko.
Poslední návštěva nás čeká v Tu-
recku.
Comenius se týká zejména šetře-
ní energií, využití alternativních 
zdrojů energie, omezování škod-

livin z  aut a  továren a  recyklace 
odpadu.
Zapojení do tohoto projektu pro 
nás znamená velkou zkušenost. 
Měli jsme možnost nahlédnout 
do života partnerských zemí, na-
vázat nová kamarádství, získat 
zajímavé zkušenosti a  poznatky 
související se záchranou naší pla-
nety Země.
Šetříme a recyklujem, 
ale vodu potřebujem.
Proto s ní šetříme

ke Comeniu patříme.
Žárovka svítí, 
světlo dává,
když zhasínáme,
sluníčko nám za to mává.
Od sluníčka světlo máme,
do zásuvky pak proud máme,
větříček nám zafičí,
turbína se roztočí.
A proto šetříme,
s přírodou celek tvoříme. 
Kolektiv žáků 7. ročníku ZŠ Hany 

Benešové Bory

Ohlédnutí za projektem Comenius

Dne 30. dubna 2013 odzvoni-
lo studentům 4. ročníku oboru 
mechanik seřizovač naposledy. 
Celkem 23 úspěšných absolventů 
tohoto oboru čekala na jaře 2013 
zkouška z  dospělosti. Maturitní 
zkoušky byly zahájeny už v polo-
vině dubna takzvanou profilovou 
částí. Studenti absolvovali nejpr-
ve třídenní zkoušku z  odborné-
ho výcviku, kde museli prokázat 
znalosti programování na  CNC 
strojích a  práce na  soustruhu 
či fréze. Následovala písemná 
zkouška z  technického kreslení. 
Jejím zadáním bylo vytvořit vý-
robní výkres technické součástky. 
Začátek května patřil písemným 
zkouškám společné, neboli státní 

části maturitních zkoušek, kte-
ré probíhaly na  všech středních 
školách. V  obávaných didaktic-
kých testech se pak ověřovaly 
znalosti z  českého jazyka, mate-

matiky nebo cizího jazyka. Sou-
částí zkoušek byla také slohová 
práce v  českém i  cizím jazyce. 
Tyto testy a  písemné práce byly 
bezprostředně po  zkouškách 

odeslány do Prahy, kde probíha-
ly jejich opravy a hodnocení. Pro 
studenty to byla řádná lekce trpě-
livosti, když v obavách očekávali 
výsledky testů. Dne 20. května 

2013 byla slavnostně zahájena 
ústní část maturit, která trvala 
tři dny. Kromě povinné zkouš-
ky z  českého jazyka a  literatury 
podstoupili studenti i  odbornou 
zkoušku z technologie a část stu-
dentů i ústní zkoušku z cizího ja-
zyka. Znalosti maturantů prově-
řila zkušební komise sestávající se 
nejen z řad učitelů naší školy, ale 
i pedagogů z cizích škol. Skuteč-
nost, že studenti byli na zkoušky 
dobře připraveni, dokládá vysoká 
úspěšnost letošních maturit. Za-
vršením maturitního koloběhu 
bylo slavnostní předání maturit-
ních vysvědčení, které proběhlo 
29. května 2013 na  Městském 
úřadě ve  Velké Bíteši. Absolven-

ti si vysvědčení převzali z  rukou 
starosty města ing. Milana Vlčka, 
za  přítomnosti svých nejbližších 
přátel, příbuzných a dnes již bý-
valých učitelů. 
Život přináší mnoho těžkých 
zkoušek. Přesto ta maturitní je 
jedna z prvních a pro mladé lidi 
velmi důležitá. Mnohým otevírá 
možnost dalšího studia a  je za-
čátkem jejich kariéry, pro ostatní 
pak završením čtyřletého úsilí. 
Našim prvním absolventům pro-
to přejeme mnoho úspěchů, štěs-
tí a spokojenosti jak v profesním, 
tak osobním životě.
Za pedagogický kolektiv SOŠ Jana 
Tiraye třídní učitelka Mgr. Kata-

rína Víchová, foto: archiv školy

Na Střední odborné škole Jana Tiraye proběhly vůbec první maturity

Studenti Hotelové školy Světlá 
Velké Meziříčí odjíždějí pravidel-
ně touto dobou na zahraniční od-
borné praxe. Školní tradici  se daří 
rozšiřovat a  dále rozvíjet. Anglie, 
Německo, Itálie, Francie, Řecko, 
Slovensko jsou destinace, kam 
naši studenti míří na zkušenou.
Školní rok končí, brány škol se za-
vírají. A to je ta správná doba vyjet 
na  zkušenou do  zahraničí. I  přes 
složitou ekonomickou situaci 
v  mnoha zemích, což se bohužel 
nepříznivě odráží také v  oblasti 
cestovního ruchu, nabídla škola 
pro letní období roku 2013 oprav-
du širokou paletu praktikantských 
míst. Téměř bezvýhradnou pod-
mínkou je zde ovšem věkový limit 
18 let, proto do  zahraničí odjíž-

dějí zejména studenti 3. ročníku.
A kde budou v příštích 2–3 měsí-
cích sbírat zkušenosti? V pařížském 
hotelu Campanile, v hotelech jihu 
Anglie – Plymouth, Dartmouth. 
Evropská hospodářská situace 
výrazně ovlivňuje možnosti stáží 
v Itálii a Německu, přesto pojedou 
i  letos praktikanti do  Itálie – San 
Benedetto del Tronto, do německé-
ho Berchtesgadenu a do osvědčené 
destinace na řecký Rhodos.
Stranou zájmu nezůstává nám 
blízké Slovensko. Ve  spolupráci 
s  partnerskou odbornou školou 
v  Šuranech se nám podařilo při-
pravit opravdu zajímavá prak-
tikantská místa. Žáci dostanou 
možnost vyjet do  slovenského 
Liptovského Jána a tam v krásném 

prostředí Nízkých Tater pracovat 
v několika hotelích řetězce Avena.
A  s  létem sbírání zahraničních 
zkušeností nekončí.
Na  podzim tohoto roku se zú-
častní zahraniční stáže deset 
praktikantů při čtyřtýdenním 
pracovním pobytu v  jihorakous-
kých hotelích v  rámci schvále-
ného projektu v  programu Leo-
nardo da Vinci. Pokračuje tak 
úspěšný trend projektů odbor-
ných stáží v  rámci evropských 
programů Leonardo v  německy 
mluvících zemích.
V této souvislosti je nutno zmínit 
význam spolupráce Kraje Vysoči-
na s francouzskými a rakouskými 
partnery. Díky tomu mohli naši 
studenti navštěvovat hodiny fran-

couzské konverzace, které v  po-
sledních dvou letech vedla rodilá 
mluvčí Marina Saettel. Nyní se 
připravuje obdobná spolupráce 
také s rakouskými partnery.
Jsme přesvědčeni, že po  svém 
návratu budou praktikanti moci 
předávat mnoho nových zkuše-
ností a  inspirovat tak své mladší 
spolužáky. Spolupráce se zahra-
ničními partnery a  s  výše zmí-
něnými zeměmi se bude dále 
rozšiřovat. A  na  závěr připomí-
nám vzkaz Alice Pokorné, le-
tošní úspěšné maturantky, která 
po  svém loňském návratu z  Pa-
říže uvedla: „Jsem za  tuto praxi 
vděčná a děkuji. Rozhodně jeďte 
také, jestli máte tu možnost!“

Mgr. Václav Macek

Studenti ze Světlé odjíždějí do zahraničí na zkušenou

Ve  Velkomeziříčsku č. 24, které 
vyšlo 19. 6. 2013, byl zveřejněn 
článek „Vyjádření k  otevřené-
mu dopisu“, který je podepsán 
„Za SPOZ Zdeněk Horák“.
Protože ve vyjádření jsou uvede-
ny komentáře, které se nezaklá-
dají na  pravdě, a  hovoří se zde 
i  o  závažném porušení zákona 
ze strany Městského úřadu Velké 
Meziříčí, dovolím si na tento člá-
nek reagovat.
Otevřený dopis Občanského 
sdružení na  ochranu přírody 
a krajiny ve městě Velké Meziří-
čí a  jeho blízkém okolí (dále jen 
„občanské sdružení“) byl vytištěn 
ve Velkomeziříčsku č. 22 dne 5. 6. 
2013.
Protože se v  tomto otevřeném 
dopise zmiňovaly i  záležitosti, 
které se týkaly činnosti Městské-
ho úřadu Velké Meziříčí v rámci 
státem svěřeného výkonu přene-
sené působnosti, vyjádřil jsem se 
k  těmto věcem v  e-mailu, který 
jsem 5. 6. 2013 zaslal všem za-

stupitelům města Velké Meziříčí. 
V  otevřeném dopise bylo kon-
krétně uvedeno, že občanské 
sdružení opakovaně požadovalo 
písemnou formou na  stavebním 
odboru možnost nahlédnutí 
do  dokumentace výstavby BPS 
(bioplynové stanice) a nikdy jim 
to nebylo umožněno. Také bylo 
v otevřeném dopise zmíněno, že 
z  hlediska  svobodného přístu-
pu občanů k  informacím je toto 
jednání stavebního odboru VM 
považováno za protiprávní.
K  tomuto uvádím, že Městský 
úřad Velké Meziříčí, odbor vý-
stavby a  regionálního rozvoje, 
obdržel celkem dvě žádosti o po-
skytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o  svobodném 
přístupu k  informacím, ve  zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 106/1999 Sb.“) podané 
občanským sdružením ve  věci 
bioplynové stanice Velké Meziříčí.
Obě podané žádosti musely 
být podle stávajících platných 

právních předpisů odmítnuty 
rozhodnutím Městského úřadu 
Velké Meziříčí, odboru výstavby 
a regionálního rozvoje. Vůči jed-
nomu rozhodnutí o  odmítnutí 
poskytnutí informací podalo ob-
čanské sdružení odvolání. Toto 
odvolání posoudil Krajský úřad 
Kraje Vysočina, který svým roz-
hodnutím potvrdil věcnou a for-
mální správnost prvoinstančního 
rozhodnutí Městského úřadu 
Velké Meziříčí, odboru výstavby 
a regionálního rozvoje, a odvolá-
ní občanského sdružení zamítl.
Vzhledem k  výše uvedenému si 
nejsem vědom žádného proti-
právního jednání stavebního úřa-
du ve věci poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Rozhodnutí odvolacího orgánu 
potvrdilo rozhodnutí Městského 
úřadu Velké Meziříčí, odboru 
výstavby a  regionálního rozvoje, 
čímž je dle mého názoru jasně 
potvrzena správnost postupu pr-
voinstančního orgánu. 

Městský úřad Velké Meziříčí 
může veřejně poskytovat pouze 
ty informace, které mu umožňuje 
poskytovat stávající platná právní 
úprava. 
Do této chvíle si nikdo ze Strany 
Práv Občanů Zemanovci (SPOZ) 
na úřadě neověřoval ani nezjišťo-
val, zda komentáře uvedené ob-
čanským sdružením v otevřeném 
dopise jsou vůbec pravdivé. 
Mrzí mě, že stačí jeden článek 
v místních novinách k tomu, aby 
si někteří čtenáři udělali konečný 
závěr a  s  určitostí hovořili o  zá-
važném porušení zákona, korup-
ci a utajování informací. Těžko se 
proti těmto nepravdivým a  ne-
podloženým obviněním brání 
přes noviny.
Městský úřad Velké Meziříčí ne-
porušil žádný zákon při posky-
tování informací občanům, což 
bylo v jednom z případu potvrze-
no i odvolacím orgánem.

Ing. Marek Švaříček, tajemník 
Městského úřadu Velké Meziříčí

Vyjádření ke stanovisku Z. Horáka
Velice mne oslovil stejnojmen-
ný článek Marka Orko Váchy, 
na  který jsem nedávno narazil. 
Jsem zcela zajedno s  jeho auto-
rem v  tom, že v  současné situ-
aci nejde ani tak o  rozdíl mezi 
politickým obchodem a  korup-
cí, ale o  celý mrav společnosti. 
Mrav označuje to, co se líbí, co 
je vhodné, co daná společnost 
ještě považuje za  akceptovatel-
né. Mrav společnosti na  jedné 
straně ovlivňuje naše svědomí. 
Nežijeme ve vakuu, názory a po-
stoje druhých nás osobnostně 
posunují. Na  straně druhé ov-
šem naše svědomí zpětně tva-
ruje mrav společnosti, tím co 
říkáme a  jak jednáme. Politici, 
ať chtějí, nebo nechtějí, vytvářejí 
mrav dané společnosti, proto-
že ovlivňují okolí mnohem víc 
než my ostatní, a  tak posunují 
těžiště mravnosti národa svým 
směrem. Jejich „kauzy“ mravní 
klima formují.
V  rodinách minulosti bylo cí-
lem vychovat slušného člověka, 
v rodinách současnosti úspěšné-
ho člověka. Ve školách se obory 
jako hudební a výtvarná výcho-
va, náboženství a etika odsunuly 
na periferii zájmu. Nemusí to být 
nutně špatně, je ale třeba počítat 
s tím, že tato rozhodnutí mají své 
důsledky. Děti jsou zase dobře 
připraveny na kariéru ekonomů.

C. G. Jung si stěžoval, že z  dětí 
dneška nám nerostou dospělé 
osobnosti z  jednoduchého dů-
vodu: děti je nikde nepotkají, 
aby se inspirovaly. Velkým dě-
tem se rodí malé děti a podobně 
ve školách děti učí děti. Skuteč-
ná osobnost nikde na  obzoru. 
Ve stejném duchu si jiní myslite-
lé všímají faktu, že fyzický a du-
ševní vývoj spolu nemusí kráčet 
ruku v  ruce. Hrdinové akčních 
filmů i  řečtí bohové se chovají 
jako výrostci, závidí si, neumí 
se ovládat, hádají se, perou, mstí 
a  intrikují. Zdá se, že i  v politi-
ce českého národa máme sice 
věkem dospělé, ale mentalitou 
výrostky, kteří jsou nezvladatel-
ní, bez vize, bez sebeovládání, 
s  jedinou touhou zbohatnout. 
Zkrátka – děti v  saku. (Samo-
zřejmě, čest výjimkám!) Pravdu 
a  lež používají tak volně, že už 
je jedno, co říkají a  nepřijde to 
ani jim, ani nám. To vše od pre-
zidenta dolů. V celkovém mrav-
ním rozkladu společnosti se lež 
a  korupce natolik etablovaly, že 
už to mnoho lidí ani moc neu-
divuje.
Je něco potřeba více, než mrav-
ní obroda národa? Už jste s  ní 
sami u  sebe začali? Ceníte si 
slušnosti, víc než úspěchu? 

Pavel Janošík
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evropský festival filozofie – komunikace a ne/vzdělanost

Středa 26. 6.
17.00  Jupiter club – 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 nevíme, co činíme – ekonomie a společ-
nost (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 regi-
onálního školství
Jana Fialová – radní kraje Vyso-
čina 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
fotografie z akcí festivalu na www.velkomeziricsko.cz

Hana a Petr Ulrychovi s Javory vystoupili v sobotu večer na nádvoří zámku v rám-
ci předfestivalové kulturní nabídky. Foto: Iva Horká (Více foto na našem webu.)

Divadelní společnost Julie Jurištové na zámeckém nádvoří sehrála pohádku 
Obušku z pytle ven. Foto: Martina Strnadová (Více foto na našem webu.)

Doc. Mgr. Jindřich Halama, Dr. z Evangelické teologické fakulty UK Praha 
přednášel v rámci EFF v Husově domě. Foto: Iva Horká (Více foto na našem webu.)

V parčíku před zámkem si děti užívaly soutěže pořádané domem dětí a mládeže. 
Foto: Martina Strnadová (Více foto na našem webu.)

Jak z malé hádky vznikne velká sázka ztvárnil zdejší divadelní soubor Špatně 
namíchaný bublifuk. Foto: Martina Strnadová (Více foto na našem webu.)

Markéta a Petr Veličkovi zvou na putovní výstavu fotografií alejí do foyer kina 
Jupiter clubu. Foto: Martina Strnadová (Více foto našem webu.)
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ŽALUZIE, SÍTĚ, 
ROLETY

podlah. práce 
Tel.: 602 950 763, Caha

prodám – koupím – vyměním

■ Selata, Netín. Tel.: 733 502 505.
■ El. sekačku 220 V se sběr. ko-
šem, šířka  náběru 30 cm, málo 
používaná, 600 Kč. Dále prodám 
starožitný prádelník, v. 80, š. 130, 
hl. 60 cm, tři zásuvky celkově po-
škoz., pro sběratele, levně. Krum-
páče 10 ks, bez násady, málo po-
užívané 60 Kč/ks. Autožárovky 
24 V, 12 V do nákl. a os. vozidel, 
původní provedení za 10 Kč. Vět-
ší množství zavařovacích sklenic, 
víčka omnia nebo šroubovací 0,7 
za 3 Kč, 0,2 za 1,50 Kč. Starší dve-
ře, masiv, různé rozměry na chatu 
nebo stavební boudu, za 100 Kč. 
Tel.: 566 522 741 (Velké Meziříčí). 
■ Balkonové dveře s  oknem 
a  rámem. Barva světlý dub. Výš-
ka 218 cm, šířka 204 cm. Cena 
dohodou. Tel.: 723  602  276.
■ Nafukovací bazén nepouži-
tý, průměr 3,60×0,70 m, zánov-
ní plechový radiátor bílé barvy. 
Cena dohodou. Tel.: 739 083 414.
■ Renault Thalia 1,4, 55 kW, 
modrá barva, r. v. 2003, STK 2015, 
v  plné výbavě. Tažné zařízení, 
zámek zpáteční, dálniční znám-
ka, 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 továr-
ní 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 Škodu Felicii, 
Favorit, Peugeot 206. Dále prodám 
piano po opravě. Tel.: 739 144 196.

■ Jahody. Koupím přímo od pěs-
titele cca 20 kg jahod (mohu si je 
přijet otrhat). Tel.: 775 680 821.

■ 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 stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po  zaměření jako jednot-
livé parcely. Tel.: 605  054  562.
■ Prodám byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí, nová okna + zateplení 
fasády. Nevolat RK. Cena 750.000 
Kč. 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.

■ Nabízím pronájem v  ro-
dinném domě pro 1–2 
osoby. Tel.: 737  840  914.
■ 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 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 kryti-
ny, koupelna, WC). Ve  vybavení 
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 sute-
rénu). Nájemné 7.500 Kč (zahrnu-
je fond oprav, splátku úvěru na za-
teplení, správ. poplatky) + záloha 
na energie a vodu (cca 2.500 Kč/
měsíc). Parkování před domem. 
Můžu nabídnout k pronájmu ga-
ráž v nedalekém bytovém domě (3 
minuty cesty) za 1.200 Kč/měsíc. 
Volný od  1. 8. 2013. M. Hledík, 
tel.: 603 834 418, e-mail.: 
mhledik@vm.cz 

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

■ Překážejí vám ve sklepě staré 
brambory? Prosím nevyhazuj-
te, podarujte. Tel.: 736  261  214.
■ Doučím matematiku k  matu-
ritní zkoušce v září 2013 a k vy-
konání opravných a  rozdílových 
zkoušek v  podzimním termínu 
na základních, středních, vyšších 
a vys. školách. Tel.: 734 599 064.

■ Koťátka – morouhané, čer-
né a  morouhaněoranžové.  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

RůznéPronajmu 

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

Prodám

Seznámení

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

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

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

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.

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

KOORDINÁTOR PROJEKTŮ

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

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

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

PBS Turbo s. r. o. VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

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

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

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

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

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

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

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

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

MECHATRONIK/AUTOMECHANIK

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

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

APLIKAČNÍ TECHNIK 
Náplň práce: Příprava produktu, technická podpora zákazníka

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

Nepůjde elektrický proud
▶ 3. 7.: 7.15–16.00, vypnutá oblast K Buči, Karlov od č. p. 1001 do 
594), Křižní, Na Spravedlnosti, Nová, Příční, Slepá.
▶ 8. 7.: 7.15–14.00, Dol. Radslavice, Vel. Meziříčí Františkov od č. p. 
433 směr Petráveč, Františkov, Karlov 220, Karlov u družstva 1175, 
1368, Karlov od křižovatky s ul. K Buči po odbočku na Dol. Radslavi-
ce, Renault Malec, Agrotechnika, Sanimat, ČS Slovnaft, Jidášky chaty, 
Green-tech, Dvořák truck, Es–trading, Content, Ace Media.    -E.ON-

přijme do pracovního poměru:

KONSTRUKTÉRA
požadavky: samostatnost, 

flexibilita, 
SŠ vzdělání technického směru

nástup možný ihned

písemné nabídky včetně 
životopisu zasílejte na:

e-mail: info@vezeko.cz 
nebo osobně na adresu: 

VEZEKO s. r. o., Jihlavská 229, 
Velké Meziříčí

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

Hledáme psa. Ztratil se pes, 
zlatá kolie, slyšící na jmé-
no Alan. Informace prosím 
sdělte na tel.: 733 502 505.

PRODEJ CHOVNÉ 
DRŮBEŽE

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

Rozvoz po určitých 
prodejních místech. 

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

731 701 331, 
gallusextra@centrum.cz

Zubní pohotovost: www.nnm.cz – sekce Lékařská poho-
tovost LSPP – stomatologická pohotovost.
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společenská rubrika

PoděkováníVzpomínkyBlahopřání

Starosta města ing. Radovan Necid přivítal v sobotu 
15. června nově narozené občánky našeho města:
Šimon Barva, Jakub Bílek, Mikuláš Bradáč, Kristýna 
Čiháková, Matěj Drápela, Alžběta Drápelová, Ma-
tyáš Ďásek, Nela Chalupová, Antonín Jan, Viktorie 
Jeřábková, Adam Jurek, Matyáš Jurek, Jan Kališ, 

Kateřina Kotlanová, Petr Leščenko, Daniel Masařík, 
Soňa Novotová, Jakub Musil, Daniela Pavelcová, 
Jiří Pohanka, Filip Procházka, Filip Robotka, Adam 
Sobotka, Erik Vejmělek, Sára Volfová, Monika Ze-
zulová.

-měú-, foto: Jitka Bradáčová

Přivítali nové občánky – 15. 6. 2013

Život to vzal zase zkrátka, 
už je tady padesátka. 
Budiž pravdou dávné rčení, 
stár že člověk nikdy není, 
když se cítí v duši mlád, 
život umí užívat.

Ať Tě vše tak stále baví, 
jen to dobré, hodně zdraví. 

Přejí kolegové ze ZDARu.

Dne 9. 7. 2013 oslaví Petr Invald 50 let.

Sbor dobrovolných hasičů 
Osová Bítýška
vás zve na oslavu 130 let založení 
hasičského sboru 
v Osové Bítýšce v neděli 30. 6. 2013
(podrobný program na www.osovabityska.cz)

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 

ROZKVETLÉ MĚSTO  
Pečujete o vzhled svého okna nebo předzahrádky?

Líbí se vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno? 
Zhotovte fotosnímek výzdoby a pošlete na ic@mestovm.cz 

nebo osobně odevzdejte 
na Turistickém informačním centru města Velké Meziříčí 

s uvedením adresy vyfotografovaného místa do 31. 8. 2013.

 Kategorie: 
 ▶ květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
 ▶ květinová výzdoba předzahrádky, která je viditelná z ulice

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

Sponzoři: Město Velké Meziříčí, Květiny Šmak Velké Meziříčí, 
Zahradnictví Rozmarínek Vídeň.

❧ Kdo ho znal,
vzpomene,
kdo ho měl rád,
nezapomene. ❧

Dne 28. června 2013 to bude 
5 let, kdy od nás navždy odešel 
pan

Alois Náhlík.

S láskou vzpomíná rodina.

Česká televize připravuje ke stému výročí první svě-
tové války dokumentární cyklus Raport o Velké válce.
Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumen-
taristům deníky, dopisy, fotografie i další památky 
vašich dědečků – vojáků, kteří se zúčastnili bojů.
Pátrejme společně s historiky po jejich osudech.
Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, Dvo-
řákova 18, 728 20 Ostrava, e-mail: velkavalka@ces-
katelevize.cz              Jolanda Pilařová, Česká televize

Prolog k cyklu bude vysílán již 30. 6. 2013 na ČT2 
v 11.05 hodin,  samotný seriál bude zařazen do vy-
sílání na podzim letošního roku a v první polovině 
roku příštího.

Pátrejte s námi!

Děkuji paní ředitelce Evě Součkové, učitelkám Zahradníčkové 
a Kamenské ze základní školy ve Lhotkách. 
Tato škola za  výhru v  Recyklohraní navštívila mimo jiné i  zámek 
v Kroměříži. Děti byly na  tomto výletě poslušné a chtivé informací, 
čehož je důkazem spousta dotazů k průvodkyni, která byla překvape-
na jejich zájmem a hlavně kázní. Zpočátku, když viděla takovou hor-
du dětí různého věku a výšky, začala docela nezáživně vykládat svoji 
naučenou průvodcovskou řeč, ale nakonec přidala i věci, které jiným 
nevykládá. 
Paní učitelky jsou na tom správném místě, děti je zbožňují a jsou po-
slušné, a hlavně nikomu se nic nestalo!
Sama jsem toto zažila, byla jsem tam s nimi – jedním z žáků je můj 
vnuk Mikuláš Sedlák.

Za všechny rodiče a prarodiče touto cestou vedení školy ve Lhotkách 
děkuje Anna Bartošová, foto: archiv autorky

Dne 7. července 2013 vzpo-
meneme 5. výročí úmrtí paní 

Anežky Jandové 
z Velkého Meziříčí.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

Dne 28. 6.  oslaví náš strýček, pan Ladislav Hlávka 
z Velkého Meziříčí krásné 75. narozeniny. 

Jeho žena Marie oslavila narozeniny 8. 5., a tak jim oběma přejeme 
hodně zdraví, štěstí, lásky a životního optimismu do dalších let.

Přejí Lenka Mičková s rodinou, Majka a Jirka.

Hlavní soutěž o nejhezčí tahač, 
nejhezčí valník 

nejosvětlenější kamion (22.00)
Bohatý doprovodný program

Info: 604 897 679, 739 062 092

Truckshow 
Šeborov

29. 6. 2013 

Sbor dobrovolných hasičů Radostín nad Oslavou zve 
na oslavy 120. výročí založení hasičského sboru

5. a 7. července 2013. 
5. 7. – 19.00 výroční schůze v kulturním domě
7. 7. –  9.30 mše sv., kladení věnce na hřbitově, 13.00 kulturní pro-
gram před obec. úřadem, soutěž, ukázky hasičské techniky
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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 

výstavy

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.
Změna programu vyhrazena!

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

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

To nejlepší z galerie muzikálu

ŽALOZPĚV
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?

Zahájena  23. června, přístupná do půlky září. 
www.galerie-dvorek.cz 

tel.: 561 116 236, 733 191 742, 732 126 876

Lenka Muchová, Jana Prehradná
V pavučině múz

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

Vera Atkarskaya – Soukromý prostor
do 10. 7. 2013 Muzeum Velké Meziříčí

Aleje české a moravské krajiny 
předsálí kina Jupiter, do 29. června 2013
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 kulturní 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.
Nevšední výstavu můžete navštívit po  celou dobu EFF v  předsálí 
kina Jupiter clubu, do 29. června.

První prázdninová zábava vol. 2
28. června 2013

Lavičky – výletiště
skupina Accort 

půlnoční diskotéka, ohňostroj, překvapení u vstupu, 
míchané nápoje

Za nepříznivého počasí přesunuto do KD Netín.

Pátý ročník hardcore metalového festivalu 
proběhne 19.–20. 7. 2013 ve ski areálu na Faj-
tově kopci ve Velkém Meziříčí. Letošní ročník 
láká kromě tradiční přátelské atmosféry, těž-
kotonážního hardcore okořeněného metalco-
rem, především na silná jména zahraničních 
kapel a zajímavé dárky. Novinkou festivalu je 
warm-up párty, která ve  čtvrtek 18. červen-
ce ve  20.00 rozehřeje nedočkavé fanoušky 
na metalovou smršť.
Program warm-up párty pro nedočkavé:
20.00–20.40 JIZZ; 21.00–21.40 MAWATAKI
22.00–22.40 NONSENSE 
23.00–23.40 BAD VICTIM 
  0.00–1.00 KORN revival.
Fajtfest Crew připravila pro návštěvníky dá-
rek v  podobě nového alba od  táborských 
F.O.B. Dárek čeká na  prvních 280 platících. 
Brány Fajtfestu se v pátek otevřou již v 16.00. 
Program pátek (19. 7.):
18.00–18.40 DENOISUM
19.00–19.40 MARINA
20.00–20.40 F. O. B.

21.00–21.40 PORK SODA
22.00–22.45 THE SWITCH
23.05–23.55 BORN FROM PAIN
   0.15–0.50 SUNSET TRAIL
   1.10–1.50 HEAD2DOWN
   2.00–2.40 TO LEAVE A TRACE
Program sobota (20. 7.):
16.00–16.40 BU-FU
17.00–17.40 MADAFAKA
18.00–18.40 CORPOSANT
19.00–19.40 BETHRAYER
20.00–20.40 SHADOW AREA
21.00–21.40 THE TRUTH IS OUT THERE
22.00–22.40 HOPE
23.00–23.45 CRACKDOWN
  0.05–0.45 STATUS PRAESENTS
  1.00–1.40 OVERHYPE
Zdarma na Fesťák
Další novinkou, kterou si pro návštěvníky 
Fajtfest Crew připravila, je soutěž Zdarma 
na fesťák! Možnost vyhrát 3 vstupenky, mají 
ti, kdo dají like a zároveň sdílejí obrázek loga 
Fajtfestu na  svém facebookovém profilu. 

V  týdnu budou vylosováni 3 výherci, kteří 
půjdou na Fajtfest zdarma!
Cena vstupenek v  předprodeji je 280 Kč, 
na místě 350 Kč. Vstupenky v předprodeji za-
síláme doporučeně poštou. K ceně vstupenky 
účtujeme 40 Kč poštovné. Předprodej trvá 
do 30. června a vstupenky můžete objednávat 
na fajtfest@seznam.cz.
Fajtfest taxi
Také letos je připraveno Fajtfest taxi. Nově 
mohou využít návštěvníci i  spolujízd pro-
střednictvím Jízdomatu, kde byl založen pro-
fil pro ty, kdo jedou na Fajtfest a hledají lidi 
do auta, ale i ty, kdo auto nemají a chtějí svézt. 
Jízdy můžete zadávat na http//www.jizdomat.
cz/fajtfest. Parkování vedle areálu je zdarma. 
Spát je možné ve  stanovém městečku přímo 
v areálu, rovněž zdarma.
Informace o  dalších soutěžích pořádaných 
našimi partnery, se dovíte na  oficiálních 
stránkách festivalu, FB profilu festivalu, FB 
profilu události a FB skupině FajtfestFANS.

www.fajtfest.com. Fajtfest Crew

Fajtfest, velkomeziříčská hardcore metalová smršť, se rozpoutá za 3 týdny...

27. června 2013 v 16.00 Wellmez – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 

Hornoměstská ul. (u Billy), Velké Meziříčí – 
www.wellmez.cz

Beseda s motocyklovým závodníkem 
a konstruktérem Ivo Kaštanem.
Akce je určena široké veřejnosti!

TJ Sokol Tasov pořádá před sokolovnou 
dne 28. 6. 2013 

předpouťovou taneční zábavu se skupinou 
HTK Band Kopřivnice. Začátek ve 20.00

Budete mít zase výstavu rododendronů? 
Takovou otázku slýcháme každé jaro v zahrad-
nictví. Zákazníci se na tuto akci těší a my také.
Už samotné stanovení termínu akce je velká 
alchymie. Každé jaro je jiné a my zahradníci 
musíme poslechnout matku přírodu a podří-
dit termín aktuálním podmínkám. Některé 
nakoupené rostliny jsou přirychlené ve skle-
níku, ty musíme mírně chladit, některé na-
opak vynášíme ze zimoviště ve stínu na slun-
ce, aby dříve vykvetly. 
Každý rok pečlivě vybíráme každou rostlinu, 
vždyť se jedná o  výstavu. Každý rok žasne-
me nad tím, co je kultivarů rododendronů 
a azalek, kolik různých druhů kreseb existuje 
na  květech (tzv. „očko“). Každý rok nám dá 
velkou práci nádherné exempláře bez úhony 
přivézt na místo výstavy.
Ale dost o  přípravě této akce. Důležité je se 

o nakoupenou rostlinu dobře postarat. Rodo-
dendron roste v polostínu až stínu v kyselých 
půdách. Sázíme jej přímo do  rašeliny. Pro 
vzrůstné druhy 1,5–2 m potřebujeme alespoň 
jeden 75litrový pytel rašeliny. Výsadbovou 
jámu vytvoříme spíše mělčí a  širší, protože 
rostlina mělce koření. Pro méně vzrůstné 
kultivary do  1 m postačí 20–30litrový pytel 
rašeliny. Pro poloopadavé azalky platí stejné 
půdní podmínky, ale v létě potřebují dostatek 
slunce pro násadu květních pupenů. 
V  dubnu je vhodné rododendrony a  azalky 
přihnojit. Osvědčilo se nám pomalu rozpust-
né hnojivo Osmocote. Laikům toto hnojivo 
připomíná „žluté kuličky“ v substrátu nakou-
pených rostlin. Zapraví se do půdy v oblasti 
kořenového krčku. Živiny se uvolňují na zá-
kladě teploty a  vlhkosti. Čím větší teplota 
a vlhkost, tím rostlina více asimiluje a hnoji-
vo se z půdy rychleji uvolňuje. Po přihnojení 
máme na  6 měsíců vegetace zabezpečenou 
optimální výživu rostliny. Mezi nehnojenými 
a hnojenými rostlinami je značný rozdíl. Čas-
to  lze k růstu povzbudit i rostlinku „chudáč-
ka“. Ten bývá po 2 měsících péče k nepoznání.
Choroby a škůdci nebývají výrazně rozšířeni, 
většina pěstitelských neúspěchů bývá spojena 
se špatným výběrem stanoviště. Z houbových 
chorob se nejčastěji můžeme setkat s fytofto-
rovým vadnutím, které je obvykle důsledkem 
přemokření výsadby. Preventivně lze použít 
zálivku přípravky např. Aliete, Ridomil nebo 
Acrobat. Na  konci léta se může na  azalkách 
vyskytnout padlí (moučný poprašek na  lis-
tech), lze použít přípravky např. Discus, Fal-
con, Talent. Typický obloučkovitý žír nejen 
na  listech rododendronů způsobuje brouk 
lalokonosec rýhovaný, jehož larvy požírají 
kořeny a okusují kořenové krčky. Chemickou 
ochranou proti tomuto škůdci mohou být 

např. přípravky Calypso a Mospilan, na bázi 
biologické ochrany lze s  úspěchem využít 
aplikaci parazitických hlístic rodu Heteror-
habditis. 
Stálezelené rododendrony vyžadují péči 
i v zimě. I v tomto období listy vypařují vodu, 
půda je zamrzlá a rostlina trpí suchem. Proto 
je třeba za  bezmrazých slunečných dnů rost-
linu zalít. Poloopadavé azalky jsou otužilejší, 
nacházejí se v tzv. zimním spánku (dormance) 
a zalévat nepotřebují. Kořeny je však vhodné 
chránit vyšší vrstvou mulče před promrzáním. 
Rododendrony a azalky patří k nepřehlédnu-
telným rostlinám v našich zahradách. Jsou to 
solitery, které jsme často stěží získali. Často 
nám vysazené rostliny připomínají naše rodi-
če a prarodiče. Tak vám, milí zahrádkáři, přeji 
mnoho radosti z krásných kvetoucích exem-
plářů a pokud vám letos rostlina nevykvetla 
dle vašich představ, vězte, že potřebovala 
zakořenit, aby příští rok opět nádherně vy-
kvetla! A nakonec ještě pozvánka pro ty, kteří 
letošní výstavu nestihli navštívit. Překrásné 
výpěstky našich zahradníků vám představíme 
opět příští rok v květnu. 

Ing. Václava Rozmarínová, 
foto: archiv autorky (-pi-)

Rododendrony, ozdoba polostinných partií zahrady

Zveme vás na zábavné odpoledne do Kopretiny na Ostrůvku
čtvrtek 27. června 2013 od 15.00 na zahradě 

•	 Sítotisk na trička – jednobarevná trička přineste s sebou 
 (malý 50 Kč, velký 80 Kč)
•	 Posezení s kytarou u ohně – možnost opékání vlastních 
 špekáčků od 17.00.  Za nepříznivého počasí se akce odkládá.

Dne 15. června 2013 jsme oslavili 100 let založení Sokola v Tasově. 
Oslava výročí se vydařila a všem, kdo se na její přípravě podíleli, děku-
jeme.                                    Výbor Sokola Tasov, foto: archiv Sokol Tasov
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AMATÉRSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD
KŘIŽANOVSKÁ PADESÁTKA

29. 6. 2013
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA

WWW.KRIZANOVSKA50.UNAS.CZ

BOHATÁ TOMBOLA, HLAVNÍ CENA POBYT V ALPÁCH

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

SK Sokol Lhotky vás srdečně zve na turnaj v malé kopané 

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

Ve  středu 12. června 2013 se 
na hřiště Základní školy a mateř-
ské školy Tasov sjely týmy z okol-
ních malotřídních základních škol 
Pyšel, Stařeč, Dolní Heřmanice 
a  Tasov. Změřily svoje síly v  at-
letickém čtyřboji (běh na  50 m 
a 300 m, hod kriketovým míčkem, 
skok do dálky). Do závodů se za-
pojila i místní mateřská škola, kte-
rá upoutala pozornost veřejnosti 
svým nadšením a  sportovním 
duchem. Chlapci a  dívky soutě-
žili ve třech věkových kategoriích. 
K  výborným výsledkům přispěla 
pohodová atmosféra a slunné po-
časí. Když přestala nad areálem 
vlát olympijská vlajka a byly pře-
dány medaile těm nejlepším, bylo 
všem jasné, že dopolední zápolení 
skončilo. 

Mgr. Irena Martincová, 
foto: archiv školy

V Tasově měli atletickou olympiádu

Krásné slunečné počasí, osmdesátimetrová kopcovitá trať je skvěle 
upravena, startovní komisaři jsou na svých místech, občerstvení při-
praveno, neklidný čuník ve své kleci netrpělivě čeká na svého nového 
majitele. Vlastně nic nebrání tomu, aby byl již sedmadvacátý ročník 
Běhu do Křibu v Pucově odstartován. 
Závod začíná tradičně ve  14 hodin a  obyvatelstvo malebné vísky se 
na  několik hodin zdvojnásobí, až ztrojnásobí. Jako každoročně si 
pod kopec Křib našla cestu spousta skvělých běžců. V osmi ženských 
a mužských kategoriích se za dvě a půl hodiny představilo 39 žen a 66 
mužů. Souboj o mety nejvyšší se nakonec zúžil na trio Zvolánek, Lu-
keš, Voborný. Nejšťastnějším borcem byl nakonec po  závodě Lukáš 
Zvolánek, který svým časem 17,076 sec. obhájil své loňské prvenství 
a celkem v Pucově zvítězil již počtvrté. Druhý skončil v čase 17,114 
sec. Ondřej Lukeš a na třetím místě Marek Voborný, tomu cílová ča-
somíra naměřila čas 17,611 sec. Mezi ženami dominovala Adéla Vo-
borná, která v  těsném boji porazila Kristýnu Filovou. Třetí místo si 
z Pucova odváží Lenka Musilová. 
Nejrychlejšími závodníky obce Pucov se stali sourozenci Jana a Květo-
slav Havránkovi. Nejmladšími běžci a zcela jistě běžeckými nadějemi 
pro další roky byla vyhlášena dvojčata Trojanova. Nejstarším poko-
řitelem tratě byl letos vyhlášen Jan Vrba nejst., který se jako jediný 
může pochlubit starty ve všech předešlých ročnících. Sedmadvacátý 
Běh do Křibu je tedy opět úspěšně za námi. Kdo ještě nikdy neoku-
sil nástrahy pucovského kopce, měl by tak učinit za  rok při dalším, 
již osmadvacátém ročníku tohoto vyjímečného závodu. Takže za rok 
v Pucově pod Křibem.

Běh do Křibu obhájil Lukáš Zvolánek

V pátek 14. 6. 2013 proběhl v are-
álu základní školy v  Křižanově 
tradiční sportovní den. Žáci se 
tento den neučili, ale reprezento-
vali svoji školu ať už v roli spor-
tovců nebo diváků. Tak jako ka-
ždý rok přijaly pozvání základní 
školy z Borů, Bobrové, Osové Bí-
týšky a Dolních Louček. Celkem 
se sportovního dopoledne účast-
nilo bezmála 200 soutěžících. Po-
časí nám přálo. 
Ještě před tím, než jsme sledova-
li napínavé souboje ve  vybíjené 
a kopané, nás navštívili účastníci 
projektu Cyklo-běh za  Českou 
republiku bez drog 2013. Jde 
o maraton v jízdě na kole a běhu, 
který odstartoval v Orlové a kon-
čí v  Praze. Trasa měří 1300 km, 
vede přes 45 měst Čech, Moravy 
a Slezska. Tým sportovců krátce 
promluvil o  problematice drog 
a  jejím řešení, zároveň na hřišti 
u  školy promítal 40sekundo-
vé spoty o  návykových látkách 
na velké obrazovce doprovodné-
ho vozidla. Cílem této skupiny 
je upozornit na  řešení nebez-
pečí drog, a  to hlavně formou 
včasného vzdělávání mládeže 
a  dětí. Děkujeme týmu cyklistů 
za zpestření našeho sportovního 
dne.
A  jak probíhal celý den? Naši 
sportovci byli rozděleni do kate-
gorií – 6. a 7. třída: mladší žáci, 

mladší žákyně, 8. a 9. třída: star-
ší žáci, starší žákyně. Starší žáci 
bojovali na  místním fotbalovém 
hřišti o  putovní Pohár starosty 
městyse Křižanova. Ostatní sou-
peřili v  tělocvičně nebo školním 
hřišti o  putovní Pohár ZŠ a  MŠ 
Křižanov ve vybíjené. Škola s nej-
větším počtem bodů si zasloužila 
Pohár celkového vítěze. Ocenění 

sportovci převzali poháry a ceny 
z  rukou ředitelky Mgr.  Hany 
Koudelové a  starostky Marie 
Smejkalové. A  kdo vlastně vy-
hrál? Všichni, kteří se zúčastnili. 
Přesto – tady jsou výsledky:
1. místo – vybíjená – mladší žá-
kyně Osová Bítýška, mladší žáci 
Křižanov, starší žákyně Osová 
Bítýška

2. místo – vybíjená – mladší žá-
kyně Dolní Loučky, mladší žáci 
Osová Bítýška, starší žákyně 
Bobrová
3. místo – vybíjená – mladší žá-
kyně Křižanov, mladší žáci Dolní 
Loučky, starší žákyně Křižanov
1. místo – kopaná – starší žáci 
Křižanov
2. místo – kopaná – starší žáci 
Osová Bítýška
3. místo – kopaná – starší žáci 
Dolní Loučky
Pohár ZŠ a  MŠ Křižanov za  1. 
místo ve vybíjené – Osová Bítýš-
ka 
Pohár starosty městyse Křižano-
va za 1. místo v kopané – Křiža-
nov
Celkovým vítězem s  největším 
počtem bodů a  putovní pohár 
Celkového vítěze získala ZŠ Oso-
vá Bítýška.
Poděkování patří FC Křižanov 
za  zapůjčení fotbalového hři-
ště, všem pedagogickým i  ne-
pedagogickým pracovníkům, 
kteří se podíleli na  přípravě 
a  zdárném průběhu této akce, 
všem sportovcům za  bezvadné 
výkony, divákům za  skvělou 
diváckou kulisu a  sponzorům 
za  dárky pro vítěze. Nezbývá 
něž dodat, že se budeme těšit 
i na příští ročník. 
Za ZŠ a MŠ Křižanov Mgr. Leona 

Pálková, foto: archiv školy

V Křižanově proběhl sportovní den

Prázdninová školička pro děti, které mají zájem dozvědět se o vý-
cviku pejska, o základní výchově a soužití se psem.

Začínáme 3. července v  16 hodin. Scházet se budeme každou 
prázdninovou středu od 16 do 18 hodin na cvičišti u ČOV. Vlastní 
pes není potřeba. 

Program: každá hodina se skládá z teoretické a praktické části.
Červenec: 3. seznámení se psem, základní pravidla ve světě psů; 
ukázky psích sportů. 10. pomůcky na psa, využití pomůcek v praxi
17. péče o psa, agility. 24. výcvikové metody, výcvik v praxi. 31. 
volno.
Srpen: 7. psí plemena, dogfrisbee. 14. canisterapie. 21. dobrodruž-
ná procházka se psem. 28. závěrečný test a  slavnostní zakončení 
prázdninové školy.

www.agilityvm, Jana Krčálová, tel.: 604 353 315

Prázdninová psí škola pro děti a mládež

Jan Džany Vrba, foto: archiv autora
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fotbalové
soutěže

bowlingová liga 2013

Již popatnácté se uskutečnil 
mezinárodní fotbalový turnaj 
v Senci. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 92 týmů v kategorii od šesti 
do patnácti let. Náš klub měl letos 
zastoupení jen v  kategorii U  14, 
a  spolu s  dalšími našel svůj azyl 
na  fotbalovém stadionu v  obci 
Igram. Mužstva byla rozlosová-
na do  dvou skupin po  čtyřech. 
Skupinu A tvořily týmy Šamorín, 
Hranice, Domino Bratislava, In-
ter Bratislava, skupinu B tvořila 
mužstva SFM Senec, FC Velké 
Meziříčí, Aritma Praha, Žiar nad 
Hronom. Každý z těchto týmů se 
chtěl dostat do  sobotního finále, 
které se hrálo na krásném stadio-
nu ve Velkém Belí.
Utkání ve skupině: 
SFM Senec – V. Meziříčí 1:0 (0:0)
Naši mladíci vstoupili do  turnaje 
nebojácně, když si vytvořili bran-
kové příležitosti, ale soupeř trestal 
ve 29. minutě. To se po lajně uvol-
nil záložník Sence, nacentroval 
do pokutového území a nikým ne-
atakovaný útočník nedal brankáři 
Jágrikovi šanci. Naši tak prohráli 
první utkání ve  skupině a  vidina 
finále se začala vzdalovat. 
V. Meziříčí – Aritma Praha 4:0 
(1:0)
Branky: 17. Rous, 26. Ondrák, 31. 
Bula a 37. Cendelín.
Druhým naším soupeřem byli 
mladíci z  Prahy, kteří hrají sou-
těž SpSM Čechy. Hned od  za-
čátku jsme hostující tým zatlačili 
a snažili se dát branku. To se nám 
podařilo v  17. minutě, když šel 
na branku sám útočník Ondrák. 
Brankář míč vyrazil a  dobíhající 
záložník Rous jej poslal do bran-
ky 1:0. Ve 26. minutě se prosadil 
útočník Ondrák. Další branku 
přidal v  31. minutě Bula, který 

z  25 metrů přehodil brankáře. 
Ve 37. minutě se trefil z poloviny 
hřiště stoper Cendelín. Utkání 
dopadlo tak, jak jsme si všichni 
přáli.
V. Meziříčí – Žiar n. H. 2:0 (1:0)
Branky: 16. Obůrka a 32. Ondrák.
Do posledního utkání ve skupině 
nastupovali naši hráči s  tím, že 
když porazí soupeře 2:0, postou-
pí do  finále. Tomu nasvědčoval 
i obrázek hry. Soupeř hrál na re-
mízu a  my na  vítězství. První 
branka padla v 16. minutě, když 
se po  standardní situaci Hamří-
ka trefil hlavou Obůrka. Pak se 
děly neuvěřitelné věci. Naši hoši 
zahazovali jednu šanci za druhou 
a ne a ne dát ten vytoužený druhý 
gól. Probíhala 32. minuta, když si 
za  obranu naběhl útočník Ond-
rák a hlavou poklidil míč do sítě. 
Hosté zůstali jak zkoprnělí 

a v utkání se už neprosadili. Žáci 
Velmezu tak slavili historický po-
stup do finále kategorie U 14.
O 1. místo: 
FC Velké Meziříčí – Domino 
Bratislava 2:0 (1:0)
Branky: 17. a 37. Pejsar.
První poločas byl z  kategorie 
snů, běhali jsme, kombinovali 
a  soupeř jen bránil. V  17. mi-
nutě se po  křídle uvolnil útoč-
ník Ondrák, naservíroval míč 
do  pokutového území a  dobíha-
jící útočník Pejsar tvrdou střelou 
k  tyči nedal brankáři šanci 1:0. 
Ve druhém poločase se obraz hry 
nezměnil. V 37. minutě se v po-
kutovém území uvolnil útočník 
Pejsar a střelou pod břevno zavr-
šil výborný výkon žáků Velkého 
Meziříčí. Po  závěrečném hvizdu 
vypukla obrovská radost našich 
svěřenců, kteří se všichni vrhli 

na  Davida Pejsara, jenž utkání 
rozhodl. 
Turnaje se zúčastnili tito hráči: 
brankář Adam Jágrik, obránci 
Lukáš Hamřík, Milan Cendelín, 
Jiří Chlup, Daniel Trnka, Martin 
Kratochvíl, Martin Burian, zá-
ložníci Lukáš Bula, kapitán týmů 
Zdeněk Kafka, Tomáš Obůrka, 
Martin Minář, Dominik Rous, 
Petr Kudláček, Pavel Pártl, útoč-
níci Jiří Ondrák, David Pejsar.
Realizační tým: trenér Libor De-
ket, asistent trenéra Jaroslav Ko-
řínek, lékař Jiří Chlup a  fotograf 
Jiří Ondrák.
Hodnocení trenéra U 14 Libo-
ra Deketa: „Když jsme odjíždě-
li na turnaj na Slovensko, nabá-
dal jsem své svěřence k  tomu, 
aby si turnaj užili, když je to 
poslední akce sezony, a  ničím 
se nenechali rozhodit. Turnaj 

byl na vysoké úrovni jak orga-
nizačně tak obsazením. Opět 
ukázal, že naše mužstvo má 
sílu a  dokáže porazit kohoko-
liv. Předávání zlatých medailí 
se ujali bratři Josef a Petr Čap-
kovičovi, kteří zasvětili svoji 
fotbalovou kariéru týmu Slo-
van Bratislava. Našim hráčům 
gratulovali k výbornému výko-
nu. Na  našich mladících bylo 
vidět, jak jsou šťastní a  váží si 
svého vítězství. I  já společně 
s asistentem J. Kořínkem je po-
važujeme za velký úspěch a vel-
kou motivaci pro příští sezonu, 
jak pro hráče, tak pro nás. Zá-
věrem bych chtěl poděkovat 
všem rodičům, kteří nás přijeli 
na Senec podporovat a vytvoři-
li nám domácí prostředí: „Jede-
me Velmez, jedeme.“

-dek-

Žáci velkomeziříčského fotbalu vyhráli turnaj v Bratislavě

Muži
Jméno nához kol prům.
1. Kozina 6401 38 168,4
2. Kružík 6317 38 166,2
3. Korydek 6279 38 165,2
4. Smejkal L. 6278 38 165,2
5. Bednář 6163 38 162,2
6. Kliner 1776 11 161,5
7. Němec 5425 34 159,6
8. Holík 6039 38 158,9
9. Holík ml. 5989 38 157,6
10. Baloun 5969 38 157,1
11. Tvarůžek 5923 38 155,9
12. Smejkal L. ml. 5853 38 154,0
13. Mynář 5823 38 153,2
14. Věžník 5764 38 151,7
15. Kozina ml. 5755 38 151,4
16. Jakubec 5715 38 150,4
17. Homola 5691 38 149,8
18. Zachoval 4963 34 146,0
19. Hnízdil 2173 15 144,9
20. Žák 3743 26 144,0

Jméno nához kol prům.
21. Teplý 5380 38 141,6
22. Kočiš 557 4 139,3
23. Sýkora 4871 35 139,2
24. Křehlík 551 4 137,8
25. Komínek 5175 38 136,2
26. Smejkal J. 4098 31 132,2
27. Rapušák 4063 31 131,1
28. Bartl 4412 34 129,8
29. Kučera 1913 15 127,5
30. Šoukal 2414 19 127,1
31. Beran 4823 38 126,9
32. Šmitka 4747 38 124,9
Ženy
1. Mejzlíková ml. 5979 38 157,3
2. Mejzlíková 5247 34 154,3
3. Polívková 1077 7 153,9
4. Kozinová 5795 38 152,5
5. Zachovalová 590 4 147,5
6. Kunčarová 3833 26 147,4
7. Jakubcová 4742 34 139,5

-myn-

Týmy
Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem Průměr Body
1. Stavebniny 5184 4844 2567 12595 331,45 64
2. HB 4909 4638 2481 12028 316,53 56
3. River bowling 4915 4809 2472 12196 320,95 55
4. Ja68ger 4712 4869 2559 12140 319,47 54
5. Nápoje 4766 4647 2557 11970 315,00 53
6. Tech. služby 4664 4667 2470 11801 310,55 48
7. Chelsea 4672 4544 2392 11608 305,47 48
8. Kalíškáři 4541 4687 2459 11687 307,55 46
9. K2 3357 4549 2460 10366 304,88 31
10. Zelenina 4502 4485 2157 11144 293,26 31
11. ACZS 4468 4266 2280 11014 323,94 30
12. Falco 4255 4023 2122 10400 273,68 26
13. TEZA 4411 4250 2272 10933 287,71 24
14. A-A 4164 4143 1034 9341 245,82 20
15. VIKI 3914 4195 2011 10120 266,32 16
16. Gurmáni 3826 3767 1977 9570 251,84 8

-koz-
Jednotlivci

Vítězný tým žáků FC Velké Meziříčí U 14. Foto: archiv FC Velké Meziříčí

Dne 12. 6. 2013 se uskutečnilo 
v Praze celostátní kolo atletické 
soutěže pro 1. stupeň ZŠ Kin-
deriáda. 

Finále Kinderiády se zúčastnilo 
celkem 42 družstev ze čtrnác-
ti krajů České republiky, která 
se do  finále probojovala z  kraj-
ských kol. Mezi nimi byl i  tým 
1. stupně Základní školy Školní 
Velké Meziříčí, který se v Praze 
celkově umístil na  pěkném 18. 
místě.
V jednotlivcích si skvěle vedl Jan 
Novák ze 3. ročníku, který v běhu 
na  60 m (9,24 s) získal první 
místo. Těsně pod stupni vítězů 
na  čtvrtém místě pak na  60 m 
doběhla za  2. ročník Sára Pavli-
du (10,05 s) a  za  čtvrtý ročník 
Štěpán Fiala (9,06 s). Magdalena 
Zachová byla ve své kategorii dí-
vek 3. ročníku na 60 m na šestém 
místě (9,85 s). Zuzana Rašovská 
(4. ročník) doběhla na desáté po-
zici (9,42 s).
Dále nás reprezentovali z  2.  
ročníku Šárka Milotová a Karel 
Šitka, z  5. ročníku Marie Fňu-
kalová a Daniel Mejzlík. Děti si 
na  památku odnesly oranžová 
kindertrička a  vyfotily se také 
s  patronem Kinderiády, deseti-
bojařem Tomášem Dvořákem. 
Všem našim závodníkům děku-
jeme za jejich nasazení a bojov-
nost, kterou předvedli v  praž-
ském finále.
Mgr. Jitka Rosová, ZŠ Školní VM, 

foto: archiv školy

Družstvo ZŠ Školní se probojovalo do 
finále atletické Kinderiády

I. B třída mužů skupina B
Měřín – Křižanov 2:2
Rokytnice n. R. – Velká Bíteš B 
1:3
1. Hrotovice 26 19 3 4 80:36 60
2. Polná B 26 16 3 7 78:37 51
3. Telč 26 15 3 8 51:33 48
4. Velká Bíteš B 26 15 3 8 58:44 48
5. Bystřice n. P. B 26 14 4 8 66:49 46
6. Stařeč 26 9 7 10 41:47 34
7. Studenec 26 9 6 11 46:44 33
8. Šebkovice 26 9 6 11 47:50 33
9. Křižanov 26 8 6 12 37:43 30
10. Měřín 26 8 6 12 41:56 30
11. Jakubov 26 9 2 15 49:67 29
12. Přibyslavice 26 7 6 13 43:57 27
13. Rokytnice n. R. 26 8 2 16 28:62 26
14. Bohdalov 26 6 3 17 27:67 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 Petr; 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 26 18 3 5 84:33 57
2. Hamry 26 17 2 7 69:40 53
3. Rad. Svratka 26 16 5 5 68:37 53
4. Moravec 26 15 3 8 69:50 48
5. Rozsochy B 26 14 6 6 52:41 48
6. Nová Ves B 26 11 5 10 66:54 38
7. Bory 26 9 8 9 65:58 35
8. Svratka 26 9 7 10 54:52 34
9. Nedvědice 26 9 5 12 50:70 32
10. O. Bítýška 26 7 6 13 42:65 27
11. Bobrová 26 7 5 14 47:63 26
12. Rovečné 26 7 5 14 41:63 26
13. Rožná 26 7 1 18 51:86 22
14. Ujčov 26 4 3 19 49:95 15

Zdroj: www.fotbal.cz

Benfika se v soutěži 
I. A třídy udržela
Velkomeziříčská Benfika se za-
chránila ve fotbalové I. A třídě. 
Rozhodla o tom dohrávka téměř 
kompletního 15. kola I. A třídy 
– skupiny B, kde Herálec porazil 
Kouty 5:1. Namísto třináctého 
Velkého Meziříčí tedy sestupu-
jí čtrnácté Kouty. Tabulku vede 
Přibyslav, za ní je Štěpánov a třetí 
Křoví. -red-
I. A třída mužů skupina B
1. Přibyslav 26 15 9 2 64:32 54
2. Štěpánov n. S. 26 16 2 8 55:36 50
3. Křoví 26 13 5 8 59:63 44
4. Herálec (ZR) 26 10 6 10 68:68 36
5. Vrchovina B 26 10 6 10 43:42 36
6. Rapotice 26 10 6 10 61:57 36
7. Želetava 26 11 2 13 67:71 35
8. Žďár nad S. B 26 10 4 12 56:57 34
9. Budišov-Nárameč 26 10 4 12 44:50 34
10. Stonařov 26 9 7 10 54:56 34
11. Třebíč HFK B 26 9 6 11 46:53 33
12. Rantířov 26 10 1 15 56:69 31
13. V. Meziříčí B 26 9 3 14 48:55 30
14. Kouty 26 9 1 16 37:49 28

Tělovýchovná jednota Dětské 
středisko Březejc, o.  s., Sviny 
13, 594 01 Velké Meziříčí nabízí 
tělesně i  mentálně postiženým 
dětem i  dospělým možnost tré-
nování paralympijských sportů – 
boccia, atletika, cyklistika – a ne-
paralympijského sportu – florbal 
– formou jednorázových trénin-
ků či týdenních tréninkových 
pobytů. K  tomu patří i následné 
zajištění účasti nových sportovců 
na turnajích a závodech.
Není nutná žádná předchozí zku-
šenost s těmito sporty.
Více informací získáte na telefon-
ním čísle 724  084  136, Monika 
Doskočilová, nebo na  e-mailu: 
tj.brezejc@seznam.cz.

Nabídka k tréninku 
paralympijských 
sportů

-dos-
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Atletky TJ DS Březejc se v neděli 
9. 6. 2013 zúčastnily Mistrovství 
ČR v atletice spastiků na atletic-
kém stadionu v Bílině. 
Do  Bíliny přijely tentokrát 
o něco více rozechvělé než jindy, 
neb přivézt medaili z  mistrov-
ství, to už je úspěch s  velkým 
Ú. Nakonec se radovaly z  jedné 
překvapivé medaile – ze stříb-
ra Dariny Švecové v  disciplíně 
100 m běh.
Darča je vozíčkářka – „běhá“ 
tedy na vozíku.  Této disciplíně se 
věnuje nově, vyměnila ji za  hod 
diskem. A  zdá se, že právě běh 
bude její cesta. I přesto, že ze zú-
častněných běžkyň – vozíčkářek 
– měla nejtěžší postižení, zajela 
druhý nejlepší čas. V  závodě ji 
předstihla jen Koukalová Kate-
řina z  TJ Léčebna Košumberk. 
Další atletka TJ DS Březejc Jana 
Paulíková skončila v obou svých 
disciplínách – hod diskem, hod 
kuželkou na  bramborové pozici. 
Hned za ní – na 5. místě se v dis-

ku umístila atletka Jana Slavíko-
vá. Poslední možnost získat letos 
medaile budou mít atletky ještě 

21. 9. 2013 na podzimní atletice 
spastiků opět v Bílině.

-dos-
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Darina Švecová při tréninku na atletickém oválu za 
Základní školou Školní. Foto: Monika Doskočilová

Krajský přebor žactva
Minulý víkend proběhly boje 
o  tituly krajských přeborníků 
v kategoriích mladšího a staršího 
žactva v Třebíči.
K  nejúspěšnějším atletům pře-
boru patřily Karolína Jelínková 
a Eliška Běhounková, obě získaly 
2 medaile v individuálních disci-
plínách a společný titul ve štafetě 
mladších žákyň na 4×60 m.
Velice dobře se uvedla do  atle-
tiky Julie Ráčková – startovala 
ve sprintech na 60 a 150 m a do-
běhla si pro dvě 4. místa.
Mimo soutěž si v  kategorii 
starších žákyň zaběhly 200 m 
překážek Eliška Běhounková 
a  Lenka Horká. Eliška svým ča-
sem 32,85  s  běžela zatím letošní 
nejrychlejší „překážkovou dvou-
stovku“ v  kategorii mladších žá-
kyň v republice, Lenka Horká má 
v tabulkách 5. čas.
Stejně tak Petr Vokoun vede svým 
časem na  800 m republikové ta-
bulky v kategorii chlapců r. 2003.

Příjemným překvapením jsou 
i  výkony dalších malých atletů, 
kteří ještě patří věkem do  ka-
tegorie přípravek – Eliška Ma-
loušková, Tereza Lišková a Hana 
Krčálová.
V  týdnu od  23. do  28. 6. bude 
probíhat Letní olympiáda dětí 
a  mládeže ČR ve  Zlínském kra-
ji. Do  krajského družstva je no-
minována Karolína Jelínková 
na  60 m, Eliška Běhounková 
Krajským atletickým svazem Vy-
sočiny nominována nebyla.
Z výsledků
Mladší žactvo
Karolína Jelínková
2. 60 m 8,57 s
1. 150 m 20,61 s
6. míček 31,25 m
Eliška Běhounková
2. 60 m přek. 110,33 s
2. výška 134 cm
7. dálka 401 cm
Eliška Maloušková
6. 800 m 2:56,10
Petr Vokoun

7. 60 m 9,62 s
4. 800 m 2:43,15 
Lenka Horká
4. 60 m přek. 11,03 s
6. výška 125 cm
Tereza Lišková
8. míček 29,70 m
Hana Krčálová
9. míček 28,77 m
Matyáš Pospíšil
9. míček 35,84 m
Petr Prudek
10. míček 35,30 m
štafeta 4×60 m (Jelínková, Horká, 
Běhounková, Buchtová Kateřina)
1. 33,89 s
Starší žactvo
Karel Sedláček
4. výška 151 cm
8. 60 m 8,69 s
Julie Ráčková
4. 60 m 8,84 s
4. 150 m 21,63 s
Adéla Strnadová
4. 200 m přek. 34,43 s
4. 100 m přek. 18,01 s

-vill-

Atleti bojovali o titul přeborníka kraje Březejčtí přivezli z mistrovství stříbro

Handicap Sport Club Velké Mezi-
říčí ve  spolupráci s  iSK Vysočina 
uspořádali na  kuželně v  Novém 
Veselí již 4. ročník turnaje Han-
dicapovaní s  dětmi. Za  krásného 
počasí se v  turnaji prezentovalo 
7 dvou a  vícečlenných družstev, 
celkem na třicet sportovců, z toho 
14 dětí, kteří bojovali v  disciplí-
nách dráhové a  závěsné kuželky. 
Z  družstva se vždy započítávaly 
dva nejlepší výkony. Dráhové ku-
želky byly vypsány na  20 hodů, 
závěsné kuželky na  15 hodů 
do  plného kuželníku a  15 hodů 
dorážkových. V kategorii děti jed-
notlivci se na  třetím místě umís-
til Jirka Charvát, o první a druhé 
místo se při stejném počtu bodů 

po základních kolech museli roz-
hazovat Pavel Řezníček a Kristýna 
Sekničková, která nakonec rozho-
zy vyhrála a obsadila v tomto tur-
naji 1. místo. V kategorii družstev 
se na  3. místě umístilo družstvo 
Františka Malce ml. z  Laviček, 
302 kuželek, druhé místo obsadilo 
družstvo Jardy Polívky ze Žďáru 
nad Sázavou, 306 kuželek, který 
měl ve  svém týmu sportovce až 
z  kanadského Vancouveru. První 
místo si vybojovalo družstvo Jur-
manových z  Nového Veselí zis-
kem 309 kuželek.
Všechny zúčastněné děti si 
z tohoto turnaje odvezly drob-
né předměty od sponzorů. Po-
řadatelé touto cestou děkují 

sponzorům turnaje, kterými 
jsou Město Velké Meziříčí, 
M.  S. Quatro – Vaše finanční 
inteligence a Wiegel CZ žárové 
zinkování, s.r.o., obě společ-

nosti se sídlem ve Velkém Me-
ziříčí. Mediálním partnerem 
sportovního klubu je týdeník 
Velkomeziříčsko. 

Handicapovaní s dětmi soutěžili v Novém Veselí

Jiří Charvát, foto: archiv HSCVM

V tomto měsíci se velkomeziříčští vyznavači královské hry vypravili 
na velké sportovní akce do dvou měst, a sice do Hustopečí a Havlíč-
kova Brodu.
V Hustopečích se naši hráči opravdu husto pekli. A to jak kvůli sluneč-
nému počasí, tak i působením herní síly soupeřů. Nic nedbali varová-
ní, že jedou na turnaj, na který prostě nemají a mít ani nemohou… 
Kvůli slibu pořadatelů, že každý účastník obdrží jako pozornost lá-
hev kvalitního vína, se vydali namísto do  původně plánované Cho-
těboře opačným směrem, totiž na jihovýchod. A také do jámy lvové. 
Tam v Hustopečích – na dohled od Pálavy – seznali, zač je toho loket 
a zač je v Pardubicích perník… ovšem pravda, víno tam pod Brnem 
každý dostal zadarmo. A tak se našinci jakýmsi nedopatřením ocitli 
ve finálové etapě Grand prix České republiky, která (totiž ta etapa) je 
otevřená a  mezinárodní. Kupodivu byli organizátory do  této soutě-
že předem přijati. Nu a vedlo se jim věru všelijak, spíš zle-nedobře, 
ale snášeli to dobře, neboť jsou porážkám celkem přivyklí a berou je 
sportovně a s nadhledem, ba i s humorem. Někteří si jaksi mimoděk 
a bez jakéhokoliv vlastního přičinění utvořili i dost podivné „rekordy“, 
např. Pařil, na něhož z devíti partií hned čtyřikrát vyšly coby soupeřky 
ženy, ale s nimi jako soupeř i absolutně nejvzdálenější účastník, jímž 
byl mladý Argentinec Quido Ferreira z Buenos Aires. Ten také bral 
speciální cenu za největší vzdálenost domova.
Přes to přese všechno se Velkomeziříčským v Hustopečích náramně 
líbilo. Výsledky sice nebyly, zato ale spokojenost a veselí ano. 
Konečné pořadí akce (počet účastníků vysoce přesáhl stovku):
1. Vojtěch Plát TŽ Třinec 8 b./43,5
2. Neklan Vyskočil ŠK Duras BVK Brno 7 b./40,0/52,5
3. Jan Sosna ŠK Slavoj Ostrava-Poruba 7 b./40,0/52,0
Pořadí nejlepších z VM a okolí: 89. M. Kučera (Mostiště) 3,5 b. – 90. 
M. Čtveráček 3,5 b. – 100. D. Dvořák (Měřín) 3 b. – 102. J. Dvořák 
(Měřín) 2,5 b. – 107. V. Pařil 2 b. atd.
Hrálo se na 9 kol po 2×15 minutách na partii. Zúčastnila se řada hráčů 
pyšnících se tituly velmistr, mezinárodní mistr, mistr FIDE, mezinárodní 
mistryně. Vítěz Vojtěch Plát je tentýž mladík, který kdysi tak přenáramně 
„utřel“ herce Jana Krause v televizním pořadu „Uvolněte se, prosím!“…

Čtrnáct dní poté se konal II. ročník „Turnaje pod širým nebem“, jenž 
se hrává přímo na náměstí KHB v Havlíčkově Brodu, a  to pod pat-
ronátem tamějšího starosty. Za krásného počasí probíhaly těžké boje 
v prostoru před starou radnicí, ku všeobecnému údivu turistů i roz-
juchaných svatebčanů, kteří korzovali okolo. Slavný kostlivec Hnát 
v průčelí pod štítem tamější radniční budovy sice občas někomu za-
zvonil hranu jakýmsi svým ručním umíráčkem, ovšem je fakt, že na-
šim se zde vedlo docela dobře.
Konečné pořadí:
1. Roman Vincze Gordic Jihlava 8,5 b.
2. Robert Pavlíček Jiskra Humpolec 8,5 b.
3. Jakub Šafařík Jiskra Hořice v Podkrkonoší 8 b.
4. Josef Jiruše Slavia Hradec Králové 8 b.
5. Jan Kohout ŠK AD Jičín 7 b. atd. 
Umístění nejlepších z VM a okolí: 25. M. Čtveráček 5,5 b. – 35. V. Pa-
řil 5 b. – 37. J. Zeman (Meziříčko) 4,5 – 39. J. Dvořák (Měřín) 4 b. atd.
Při rovnosti bodů rozhodovalo opět pomocné hodnocení Sonneborn 
a Bucholz.

Červnové turnaje šachistů
Turnaj v Hustopečích

Turnaj v Havlíčkově Brodě

-vp-

Mistrovství republiky juniorů 
a  dorostenců v  Jablonci nad Ni-
sou má za  sebou oba soutěžní 
dny. Přineslo kromě řady zajíma-
vých momentů i několik rekordů 
šampionátu a jeden český rekord 

(300 m překážek dorostenky).
V takovéto konkurenci se neztra-
tili ani naši atleti.
Martina Homolová potvrdila 
pozici jedné z  nejlepších doros-
teneckých sprinterek na  100 m 

a časem 12,49 obsadila na 100 m 
těsně 4. místo. Bronzová medaile 
jí utekla o 11 setin.
Na 200 m se Martině tolik neda-
řilo, časem 25,92 s byla první ne-
postupující do finále.

Ve sprintu na 100 m juniorů Mar-
tin Veselý zaběhl svůj nejlepší 
osobní výkon – 11,45 s – a celko-
vě obsadil 12. příčku. Na  200 m 
stačil čas 23,39 s na 17. místo.

-vill-

Zdejší atleti se na mistrovství republiky neztratili

Martina Homolová před startem poslouchá poslední 
pokyny trenérky Z. Villertové. Foto: Bohumil Homola

Zcela vpravo startuje Martin Veselý. Foto: Bohumil 
Homola


