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Stavba protipovodňové ochrany bude v polovině

První polovina základu pro budoucí vakový jez na Moráni je hotova. Práce se nyní 
přesunuly do druhé. Jez bude mít rybí skluz. Foto: Martina Strnadová Pokračování str. 2.

Jak vycházíme
Srpen: 7. a 21.

Uzávěrky jsou vždy 
v pátek ve 12 hodin. 
Uzávěrka dalšího 
prázdninového čísla 
bude v pátek 2. srpna. 

Redakce
Velkomeziříčska

Práce na stavbě protipovodňo-
vé ochrany Velkého Meziříčí 
se blíží ke své polovině. Podle 
předpokladů by mohly být 
hotovy do konce letošního 
roku. Zkomplikovala je pouze 
červnová velká voda.

„Povodeň na Balince nám ubrala 
čtrnáct dní a ty nám mohou v zá-
věru chybět,“ informoval za zho-
tovitele ředitel stavební výroby 
firmy Hochtief CZ Přemysl Kusi-
ak s tím, že po velké vodě museli 
stavebníci ještě tak týden čekat, 
než se sníží hladina v  řece. Pak 
bylo nutno opravit navážky pro 
přejezdy stavební techniky, které 
předtím pracovníci kvůli povod-
ni zčásti odbagrovali.
Právě přímo v  toku Balinky se 
staví vůbec největší ochranná 
protipovodňová stěna ve  městě. 
Vyroste v  místě, kde je tzv. lar-
senová, nebo také štětovnicová 
jímka a  bude končit zhruba u 

terasy v zadním traktu restau-
race v  pasáži. Budování dalších, 
už menších zídek pokračuje ko-
lem Balinky i  Oslavy v  různých 
částech města. Podle informací 
investora, jímž je Povodí Moravy, 
jejich stavbu komplikují problé-
my s  podzemními vedeními vy-
sokého i nízkého napětí či plynu, 
které nebyly zachyceny v projek-
tové dokumentaci, nebo se jejich 
trasa od nákresu liší. Počet nově 
odhalených vedení stále narůstá, 
což také výrazně zpomaluje po-
stup výstavby. Problém je postup-
ně řešen s jednotlivými vlastníky, 
projektantem a stavbou.
Největšími stavbami, jež jsou 
součástí projektu protipovodňo-
vé ochrany města, jsou vakový 
jez na Moráni a přeložení mostu 
v areálu nkt cables. Obě jsou na 
Oslavě.
„Práce na  stavbě vakového jezu 
jsou nyní hotovy tak z  pětačty-
řiceti procent. Začneme budovat 

druhou polovinu jezu, konstruk-
ci pro vak, tedy prvky, na něž vak 
osadíme. A  až bude dokončena 
i druhá půlka stavby, bude třeba 
doplnit technologii – čerpadla,“ 
popsal P. Kusiak. 
Další velkou stavbou je přeložení 
mostu v  areálu nkt cables. Starý 
je zbouraný a nový má již vybu-
dované pilíře. Objem hotových 
prací v  tomto případě odhadu-
je P.  Kusiak na  dvacet procent. 
Podle něj by obojí – jez i most – 
mohlo být dokončeno již v říjnu.

Hledají peníze 
na stavbu chybějící 
zídky
V  současné době vedení města 
Velké Meziříčí hledá zdroj finan-
cování i  pro protipovodňovou 
ochranu úseku podél levého bře-
hu Balinky, od Palouků po most 
na Třebíčské ulici. 

Uzavírka ulic Třebíčská 
a Družstevní
Podle předběžných termínů bude od čtvrtku 8. 8. do pátku 9. 8. uzavřena 
ul. Třebíčská – postupně od křižovatky s Hornoměstskou až na most přes 
železnici (vjezd na povolení stavby). Od soboty 10. 8. do neděle 11. 8. 
má být uzavřena ul. Družstevní od křižovatky s Třebíčskou po křižovatku 
s Nádražní (vjezd na povolení stavby). Důvodem uzavírek je plánovaná 
oprava komunikací na Třebíčské a Družstevní. Starý povrch silnice bude 
odfrézován a poté položen a uválcován nový asfaltobeton.
Dále budou v termínu od úterý 13. 8. do středy 14. 8. uzavřeny Kúsky.

-mars, měú-

Restaurace Jupiter 
bude uzavřena
Restaurace v Jupiter clubu na 
náměstí ve Velkém Meziříčí 
bude od 27. července 2013 
uzavřena.
Důvodem je připravovaná 
rekonstrukce zmiňovaného 
kulturního zařízení.

-md-

Mladé velkomeziříčské sportovce, kteří se 
zúčastnili letošních Her VI. letní olympiády 
dětí a  mládeže ČR ve  Zlínském kraji, přija-
lo na  radnici vedení města. Starosta Radovan 
Necid našim sportovním nadějím poděkoval 
za reprezentaci Velkého Meziříčí, popřál hodně 
osobních a sportovních úspěchů a samozřejmě 
také zdraví.  Spolu s  místostarostou Josefem 
Komínkem potom všem předali drobné dárky. 
Z celé velkomeziříčské olympijské výpravy při-
vezli medaile – zlatou starší žáci házené Vojtěch 
Drápela, Filip Svoboda, Martin Janíček a Tomáš 
Stupka (na  snímku dole) a  bronzovou atletka 
Karolína Jelínková (snímek vpravo) za  štafetu 
mladších žákyň. Olympijského klání se zúčast-
nili i  basketbalista Michal Kovář, házenkářky 
Agáta Uchytilová, Kateřina Závišková a Jarmila 
Šabacká, tenisté Nikola Buďová a Michal Špinar 
a triatlonisté Jan Trutna a Klára Maloušková. 

Olympioniky ocenilo i vedení města

Text a foto: Martina Strnadová

Opravy povrchů silnic i rekon-
strukce celých ulic uzavřou 
v srpnu a září některé části 
města ve Velkém Meziříčí pro 
dopravu. Řidiče čeká mimo 
jiné uzavření Třebíčské, či 
spojovací silnice mezi Františ-
kovem a Karlovem.

Předběžně je naplánovaná uza-
vírka ulice Třebíčská od  křižo-
vatky s  Hornoměstskou po  ob-
loukový most, pak v  zatáčce 
u  bývalých technických služeb 
po  most přes železnici u  křižo-
vatky s  ulicí Družstevní. Práce 
by měly začít v  úterý 6. srpna 
a trvat do pátku 9. srpna. Od so-

boty 10. srpna pak bude oprava 
silnice pokračovat na ulici Druž-
stevní od  křižovatky s  Třebíč-
skou po vlakovou zastávku. Tato 
uzavírka skončí v neděli 11. srp-
na. „Oba tyto termíny jsou zatím 
předběžné, závisí ještě na  tech-
nologických možnostech firem, 
které budou opravy provádět. 
Předpokládám ale, že se snad 
nezmění,“ řekl starosta Radovan 
Necid.
Až do konce září bude uzavře-
na ulice Skřivanova a U Světlé, 
kde probíhá velká oprava kana-
lizace a  následně pak povrchů 
silnice. Ulice budou uzavřeny 
o  něco déle, než byl původní 

plán, vyskytly se totiž technic-
ké komplikace s  přípojkami 
k jednotlivým domům.
Další uzavírka bude také v srp-
nu a  v  září na  spojovací silnici 
mezi Františkovem a Karlovem, 
která projde celkovou opra-
vou. „Zde ještě nevíme přesný 
termín prací. Silnici budeme 
opravovat nejen kvůli tomu, 
že si to její stav žádá, ale také 
kvůli plánované opravě silnice 
602, kterou chystá kraj. Místní 
budou moci tuto velkou opravu 
po  spojnici mezi Františkovem 
a  Karlovem alespoň zčásti ob-
jíždět,“ uzavřel starosta Necid.

V srpnu čekají řidiče ve městě uzavírky 
kvůli opravám silnic i celých ulic

-ran-

Turistům v aktuální letní 
sezoně už slouží nový webový 
portál o městě a okolí, který 
spustila velkomeziříčská radni-
ce. Návštěvníci zde najdou ne-
jen obsáhlé informace o městě 
a jeho památkách, ale napří-
klad také přehled ubytovacích 
a stravovacích zařízení.

„Chtěli jsme, aby každý, kdo 
hodlá jet do našeho města a tře-
ba zde i strávit nějaký čas, našel 
potřebné informace na  jednom 
místě. Většinu z  nich už obsa-
hoval náš městský web, naši 
pracovníci si ale dali záležet 

na  tom, aby je nejen aktualizo-
vali, ale hlavně přehledně roztří-
dili na  novém specializovaném 
portálu,“ popisuje vznik turis-
tického webu starosta Velkého 
Meziříčí Radovan Necid.
Návštěvníci města se na portálu 
dozví, jak mohou na  Velkome-
ziříčsku trávit volný čas, jsou 
zde i  tipy na  výlety, sportovní 
a relaxační centra, přírodní pa-
mětihodnosti v  okolí i  napří-
klad unikátní drobné památky, 
kterými je Velké Meziříčí spe-
cifické. Kromě toho si mohou 
rovnou na  tomto webu najít 
nejvhodnější ubytování a získat 

na  konkrétní penzion či hotel 
aktuální kontakty. Turistický 
portál přitom snadno najdou 
prostřednictvím velkého odka-
zu na známé adrese mestovm.cz
<http://mestovm.cz>.
„Naším cílem je, aby veškeré 
internetové služby byly vždy 
co nejpříjemnější pro uživatele 
a aby se daly snadno a intuitiv-
ně používat. I  v  tomto případě 
se tento cíl povedlo naplnit,“ 
řekl starosta Necid s  tím, že 
o  aktuálnost a  správnost údajů 
se na  turistickém portálu stará 
městské informační centrum.

-ran-

Turistům slouží specializovaný web
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Úsek Balinky, kde v projektu protipovodňová stěna 
chybí a počítá se s rozlitím vody, jako se to stalo 
naposledy 24. 6. 2013. Foto: Martina Strnadová

(Pokračování ze strany 1.)
„Šlo by o kombinaci betonové 
zdi založené na larsenech, na niž 
by bylo v případě hrozící povod-
ně instalováno mobilní hliníkové 
hrazení,“ vysvětlil vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ Jiří Za-
char s tím, že projektovaná cena 
této necelých dvě stě metrů dlouhé 
a 1,8 až 2 metry vysoké stěny je cca 
13 milionů korun. Jenomže uvede-
ná část stěny v právě probíhajícím 
projektu protipovodňové ochrany 
města za 170 milionů korun, který 
stoprocentně hradí ministerstvo 
zemědělství, zařazena není. Při 
povodni se v daném místě počí-
tá s rozlivem vody. Městský úřad 
v současné době vydal na stavbu 
povolení. Podaří-li se na ni sehnat 
peníze, mohla by být v ideálním 
případě realizována v návaznosti 
na stávající stavbu protipovodňové 
ochrany. Pokud ne, odkládá se její 
výstavba na pozdější dobu.

Martina Strnadová

Stavba protipovodňové ochrany...

Poslední červnovou sobotu 29. 
proběhla v Rudě oslava při příle-
žitosti 660 let od  první písemné 
zmínky o obci. 
Společně jsme uspořádali i  sraz 
rodáků. Obojí bylo poprvé v his-
torii obce, a tak přijel skoro každý 
pozvaný. Odhadem celkem slavi-
lo kolem 500 účastníků. Nechali 
jsme vyrobit schválený obecní 
prapor a znak, které se pak žeh-
naly na slavnostní mši.
Následoval program na  vyzdo-
bené návsi. Vystaveny byly staré 
zemědělské stroje nebo hasičská 
technika,  byl vyroben i  květino-
vý erb obce. Po přivítání se křtil 
první almanach Rudy, který byl 
po  zhruba dvouroční práci vy-
dán jako ucelené shrnutí historie 

obce. Zájemci, kteří si jej nestih-
li zakoupit, mohou tak učinit 
v  úředních hodinách na  OÚ 
v Rudě, kde bude k dispozici. 
Do  programu přispěla i  místní 
základní škola se šamanským vy-
stoupením na bubny. Za rodáky se 
představil Jaroslav Drápela z Dol-
ních Bojanovic s  kamarádem, 
kteří zahráli na heligonky. Během 
dne byla připravena velká výstava 
historických fotografií obce, která 
sklidila obrovský zájem a úspěch. 
O  děti se pak postarala skupina 
historického šermu Vyděděn-
ci z  Jihlavy. Ke  každé slávě patří 
hudba a  tu obstarávaly pro hosty 
dechové kapely Galáni z  Přiby-
slavic a  Vysočinka z  Humpolce. 
Všeobecně oslavy sklidily velký 

úspěch. Musíme doufat, že dal-
ší takové setkání bude dřív než 
za 660 let. Závěrem musím podě-
kovat všem občanům i rodákům 
a přátelům Rudy, kteří se aktivně 
zapojili do  příprav a  organizace 
této oslavy a  bez jejichž pomo-

ci by se akce v  takovém rozsahu 
nedala uspořádat. Z  celé akce 
je zhotoven videozáznam a  bu-
dou i  fotografie. Ty můžete najít 
na www.obecruda.cz. 

Za Obec Ruda Karel Dvořák, 
starosta, foto: archiv obce

V Rudě slavili výročí obce a uspořádali sraz rodáků

Lidé na Mírové ulici ve Velkém 
Meziříčí se konečně dočkají vy-
řešení dlouholetého problému 
s kanalizací, která při velkých 
deštích vyplavuje jejich domy. 
Práce na rekonstrukci kanali-
zace začnou 12. srpna a skončit 
by měly v září.

Nevyhovující kanalizace na  Mí-
rové je dlouholetý problém. 
„Opravu jsme začali plánovat 

už loni s  tím, že ji uskuteční-
me v  prvním pololetí letošního 
roku. Zdržely nás ale lhůty při 
projektování a  při výběrovém 
řízení na  zhotovitele,“ přiznává 
velkomeziříčský starosta Rado-
van Necid.
Oprava bude mít dvě fáze. 
V  srpnu zhotovitelská firma 
nejdřív postaví dešťovou od-
lehčovací kanalizaci v  zatáčce 
u základních škol, která je také 

příčinou problémů. Při větších 
deštích totiž přetéká na  silnici 
a  vzniklé jezero před restaura-
cí U  Elišky následně zaplavuje 
domy. Právě tam pak v  srpnu 
a v září dojde k opravě splaško-
vé a  dešťové kanalizace. „Jsem 
přesvědčený o tom, že pro oby-
vatele ulice pak nebude každý 
větší déšť takovou nepříjemnos-
tí, jako byl dosud,“ uzavřel sta-
rosta Necid. 

Radnice odstraní na Mírové problém 
s přetékajícím kanálem

-ran-

Nižších cen elektřiny a plynu 
mohou obyvatelé obcí Mikrore-
gionu Velkomeziříčsko-Bíteš-
sko dosáhnout díky společné-
mu nákupu energií na burze. 
Na postupu i výběru firmy, 
jež nákup zajistí, se dohodli 
starostové členských obcí mi-
kroregionu na valné hromadě 
25. června 2013.

Hromadný nákup energií v e-aukč-
ní síni pro domácnosti ale i  firmy 
zajistí společnost eCENTRE na zá-
kladě smluvního vztahu, který uza-
vře přímo s jednotlivými odběrateli. 
„Obce poskytnou pouze prostory 

pro informační schůzky a  propa-
gaci,“ vysvětlil velkomeziříčský sta-
rosta Radovan Necid. Občané tak 
budou moci s pracovníky zmiňova-
né firmy při osobním setkání pro-
konzultovat své dosavadní smlouvy 
s dodavateli a poté se rozhodnout, 
zda se do společného nákupu také 
zapojí. Samozřejmě platí, že čím 
více bude zákazníků, tím lepší bude 
možno vyjednat podmínky i  ceny. 
Není však zaručeno, že každý, kdo 
se do  aukce zapojí, skutečně nižší 
ceny za  energie dosáhne. Někdo 
může mít již z dřívějška individuál-
ně vyjednanou tak výhodnou cenu, 
že se na lepší při společném nákupu 

nedostane. Pak samozřejmě zůsta-
ne u  svého původního dodavatele 
a žádnou novou smlouvu s nikým 
jiným podepisovat nemusí. Každé-
mu klientovi, který při e-aukci lepší 
ceny dosáhne a  dodavatele bude 
chtít změnit, firma zajistí stopro-
centní administrativní servis. Za její 
služby klienti nehradí žádné poplat-
ky. (Více informací str. 3.)
Společný nákup energií pro do-
mácnosti a  firmy není jediným 
krokem, na němž se starostové obcí 
mikroregionu na svém jednání do-
hodli. Hodlají totiž společně naku-
povat na komoditní burze i silovou 
elektřinu a plyn pro radnice a pří-

spěvkové organizace svých měst 
a obcí. Obstará to makléřská firma 
FIN-servis. Manažerka mikroregi-
onu Diana Kutnerová upozornila 
zástupce obcí, jež budou energie 
na  burze společně nakupovat, že 
burzovní dohodce již provedl ana-
lýzu podkladů a  obce v  nejbližší 
době vyzve k doplnění chybějícího. 
Poté bude možno uskutečnit první 
společný nákup.
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bí-
tešsko v současné době sdružuje již 
sedmapadesát členských obcí, ne-
boť na jednání byl přijat další člen, 
a to Žďárec z okresu Brno-venkov.

Martina Strnadová

Lidé mohou společně nakupovat energie

Velmi kuriózní případ řešili vel-
komeziříčští policisté v  pátek 12. 
července. Od  jednoho muže se 
dozvěděli, že v pondělí 8. července 
při projížďce na kole objevil u lesa 
nedaleko obce Radenice tři čer-
stvě vykopané jámy, z  nichž dvě 
byly zahrnuty zeminou a všechny 

byly označeny dřevěným křížem. 
Vypadaly proto jako hroby. Po-
licisté vyjeli oznámení prověřit. 
Při jejich příjezdu již byly jámy 
zahrnuté, hlína udusaná a  kříže 
odstraněny. Policisté v okolí místa 
nálezu provedli šetření a  zjistili, 
že „hroby“ v místě vykopaly děti 

z  nedalekého skautského tábora 
jako rekvizitu pro noční hru. Když 
je objevil lesník, jámy a kříže od-
stranily a místo uvedly do původ-
ního stavu. 
Jelikož nešlo o podezření z proti-
právního jednání, nenásledovalo 
žádné další opatření.

U lesa byly objeveny tři ,hroby‘

-pčr-

V  sobotu 13. 7. 2013 zahrála 
na  náměstí v  rámci Velkomezi-
říčského kulturního léta dechová 
kapela Veseláci z  Nového Veselí. 
Na  tomto souboru je pozoru-
hodné, že po jeho více jak stoleté 
době působení a činnosti jej vedli 
tři kapelníci, všichni jménem Jan 
Vencelides. Soubor byl založen 
již roku 1909 prvním kapelníkem 
Janem Vencelidesem. Po něm pře-
vzal v roce 1928 kapelnické ‚žezlo’ 
jeho syn. Třetí, současný kapelník 
nastoupil po svém otci do vedení 
souboru v  roce 1980 a  je v něm 
dodnes. Novoveselští Veseláci 
zahráli během dvouhodinové-
ho koncertu na  náměstí tradiční 
skladby pro dechové soubory 

– známé i  méně známé lidovky, 
písničky od  skladatelů dechové 
hudby, jako např. Jaromíra Vejvo-

dy, Jana Slabáka, ale i  také polku 
od Bedřicha Smetany. 
Další skupina vystupující na  ná-

městí v  rámci letní kulturní akce 
byla třebíčská kapela Čertovi švagři, 
dříve Puls revival. Ta přijela v pod-

večer 19. 7. 2013 s rockovým a big-
bítovým repertoárem známých čes-
kých i zahraničních skupin. Zahrála 

známé skladby např. od  Žlutého 
psa, Ready Kirken či Olympicu.

Simona Fňukalová

Kapela Veseláci na náměstí zahrála v sobotu 13. 7. Foto: Simona FňukalováČertovi švagři vystoupili 19. 7.  Foto: S. Fňukalová

Velkomeziříčské kulturní léto má za sebou koncerty dechovky i bigbítu

Dne 19. července 2013 došlo 
na  táboře Skalka k požáru a ná-
slednému zničení kuchyně, jídel-
ny a části základního tábora.
Táborníci TJ Sokol Tasov velmi 
děkují všem občanům za  po-
skytnutí pomoci při požáru a ná-
sledné likvidaci škod na  táboře 
Skalka. 
Občanům Vanče patří dík za za-
jištění zázemí a  základních po-
třeb pro děti v době, kdy to bylo 
nejvíc zapotřebí. 
Protože jsme se rozhodli v tábo-
rech pokračovat i z důvodu velké-
ho zájmu ze strany rodičů a ostat-
ních občanů, žádáme o podporu 
naší činnosti formou finanční 

a  materiální pomoci. Pro tyto 
účely byl založen Sokolem Tasov 
účet číslo 3247360319/0800, 
na který je možné zasílat finanční 
prostředky. Na požádání vystaví-
me darovací smlouvu. 
Dále je možno pomoci i  mate-
riálně. Potřebujeme například 
velké hrnce, velké mísy, pánve, 
plechy, příbory a podobně. 
Sběrným místem materiální i  fi-
nanční pomoci je tasovská soko-
lovna v pátek 26. července od 17 
do 19 hodin. 
Za jakoukoliv formu vaší pomoci 
předem děkujeme.

TJ Sokol Tasov, 
foto: archiv TJ Sokol Tasov

Tábor Skalka vyhořel 
a žádá o pomoc

V pátek 19. 7. 2013 kolem 18.30 jsem ztratila na koupališti zlatý ře-
tízek, ke kterému mám silné citové pouto. Pokud bych ho získala      
zpět, úhrada nálezného je samozřejmostí. Prosím případného nález-
ce, aby mi zavolal na číslo 723 107 840. Za pochopení předem děkuji.
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Jak to funguje?
▶ Sesbíráme data za účelem sdru-
žení poptávky v e-Aukční síni.
▶ Více zákazníků = lepší pod-
mínky, nižší cena.
▶ Oslovíme široké portfolio do-
davatelů energií na trhu.
▶ Aukční řád jasně definuje výši 
aukčních poplatků, které jsou 
však hrazeny dodavatelem.
Klient nehradí žádné poplatky.
▶ V případě, že je cena z e-Auk-
ce nižší, než vaše stávající cena, 
zajistíme podpis smlouvy mezi 
vámi a vítězným dodavatelem.
▶ Porovnáme všechny nabíd-
ky v  on-line e-Aukcích, a  za-

jistíme tak férovou soutěž.
▶ Porovnáme vaše dosavadní 
ceny s cenou vzešlou z e-Aukční 
síně eCENTRE.
O nic se nestaráte. Nic neplatíte. 
Zajišťujeme 100% administrativ-
ní servis.
Komoditní kategorie. Příklady 
dosažených úspor za  rok v  %: 
elektřina 33,7  %, plyn 46,3  %.
Podklady potřebné pro zařazení 
do e-Aukce
S sebou: Kopie smlouvy včetně pří-
padných dodatků a  všeobecných 
obchodních podmínek (elektřina/
zemní plyn). Kopie ročního vyúč-
tování (elektřina/zemní plyn).

Na sběrném místě: Podpis smlou-
vy mezi eCENTRE a klientem.
Způsob předání podkladů:  osob-
ně na  kontaktních místech mi-
kroregionu (kopie dokumentů 
v tištěné podobě) nebo zasláním 
kopií dokumentů v tištěné podo-
bě na níže uvedenou adresu.
Obálku s  podklady prosím 
označte „Domácnosti mikrore-
gion Velkomeziříčsko–Bítešsko“, 
eCENTRE, a. s., Nemocniční 
987/12, 702 00 Ostrava 1.

Harmonogram a  termíny pro 
zařazení do 1. e-Aukce:
Informace a sběr dat pro e-Aukci 

probíhá v  místech a  časech dále 
uvedených. Do 14. 8. 2013 bude 
probíhat sběr dat od domácností 
na  kontaktních místech mik-
roregionu. Poté bude ukončen 
sběr podkladů od  domácností. 
Žádáme občany, kteří se chtějí 
do e-Aukce zapojit, aby své pod-
klady předali co nejdříve, aby 
bylo možné zkontrolovat úplnost 
předaných dat. Nejzazší termín 
je 14. 8. 2013.
E-Aukce na dodavatele elektrické 
energie a zemního plynu se usku-
teční začátkem září 2013. O přes-
ném termínu e-Aukce budou 
občané informováni na obecním 

úřadě, prostřednictvím webo-
vých stránek a  tisku. Informace 
budou i  na  webových stránkách 
www.ecentre.cz.
Po  e-Aukci budou na  kontakt-
ních místech pro občany připra-
veny k  podpisu smlouvy s  ví-
tězným dodavatelem. Změnu 
dodavatele zajišťuje eCENTRE 
ve  spolupráci s  vítězným doda-
vatelem. 
V  případě jakýchkoliv dotazů, 
domluvení prezentace nebo in-
dividuálního sběru dat, kontak-
tujte Vlastimila Požára – nezá-
vislého obchodního zástupce, 
telefon číslo: 776 488 080, e-mail: 

vlastimil.pozar@ecentre.cz
Provoz kontaktních míst mik-
roregionu:
Velké Meziříčí – městský úřad: 
st 24. 7. 14.00–17.00 
st 31. 7. 9.00–11.00, 14.00–17.00 
st 7. 8. a st 17. 8. 14.00–17.00 
Měřín – obecní úřad: 
út 6. 8. 15.00–18.00 
Křižanov – radnice: 
čt 1. 8. a čt 8. 8. 15.00–18.00 
Osová Bítýška – obecní úřad: 
čt 25. 7. a po 12. 8. 15.00–18.00 
Bory – obecní úřad: 
út 30. 7. 15–18.00
út 13. 8. 15.00–18.00.

Změny vyhrazeny! 

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko pro občany
Chcete snížit náklady v domácnosti nebo firmě? Mikroregion Velkomeziříčsko–Bítešsko pro vás 
zajistil příležitost snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn. 
Za tuto službu nehradíte žádné poplatky!

Od června 2013 zahájily Sociální služby města Velké Meziříčí rea-
lizaci a koordinaci tohoto procesu na území města Velké Meziříčí 
a jeho částí. Výstupem bude Plán rozvoje sociálních služeb na úze-
mí města Velké Meziříčí.
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces zjiš-
ťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají 
místním podmínkám, potřebám komunity (obce) a potřebám lidí.
Na plánování se podílejí zástupci obce, poskytovatelů a uživatelů 
sociálních služeb a široká veřejnost. 
Svoje podněty, připomínky můžete zasílat na e-mail: kpss.vm@se-
znam.cz. Případně se můžete zapojit do setkávání. 
Tato aktivita je financována z rozpočtu města Velké Meziříčí.

Mgr. Jana Jurková, ředitelka

Komunitní plánování 
na území města

Senioři z  Velkomeziříčska se budou moci nadá-
le vzdělávat. V rámci Univerzity třetího věku totiž 
Krajský úřad Kraje Vysočina připravil ve spoluprá-
ci s  Vysokou školou polytechnickou Jihlava další 
vzdělávací kurz. Od 12. 9. 2013 bude v prostorách 
Domova pro seniory ve  Velkém Meziříčí zahájen 
dvousemestrální kurz s  názvem: Slovo umění má 
základ ve  slově „uměti“.  Povede jej akademický 
malíř Vladimír Netolička. Zaměřen bude na  his-
torii umění a dále na  turistické cíle, kde je možné 
na vlastní oči obdivovat umění. „Kurzy jsou unikát-
ní v tom, že jsou primárně určeny seniorům z do-
movů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby 
se zdravotním postižením na Vysočině. Kurzy jsou 
ovšem otevřeny i široké seniorské veřejnosti,“ říká 
radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. 
Zájemci seniorského věku tak mohou využít nabíd-
ky všeobecného, zájmového a neprofesního vzdělá-
vání na vysokoškolské úrovni. „Smyslem celoživot-
ního vzdělávání je dát starším lidem možnost, aby 
své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovější-
mi poznatky, které mají význam pro aktivní život 
v dnešní společnosti,“ doplňuje radní Krčál. 

Přijetí do  kurzu je vázáno včasným podáním při-
hlášky. Výuka probíhá formou přednášek, seminá-
řů a  cvičení. Posluchači po  absolvování kurzu ne-
skládají žádné zkoušky. Po dohodě s přednášejícím 
mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci 
na  téma, které si sami zvolí podle zaměření jed-
notlivých přednášek. Přednášky, semináře a cviče-
ní probíhají v předem stanovených termínech, jde 
vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách. Zájem-
ci z řad veřejnosti platí úhradu 500 Kč za jeden se-
mestr, uživatelé pobytových sociálních služeb mají 
výuku zdarma. 
Přihlášky do  výše uvedeného kurzu seniorského 
vzdělávání je možné zasílat do 31. července 2013. 
Přihlášky jsou ke  stažení na  stránkách domova – 
www.domovvelkemezirici.cz, dále v tištěné podobě 
na recepci domova a na Turistickém a informačním 
centru. Více se zájemci o  univerzitě třetího věku 
dozví na webových stránkách Kraje Vysočina www.
kr-vysocina.cz, Vysoké školy polytechnické Jihlava 
www.vspj.cz a při osobní návštěvě domova. 

Mgr. Marek Homolka, 
odbor sociálních věcí KrÚ Kraje Vysočina 

Připravují vzdělávací kurz pro seniory
Střední škola řemesel a  služeb Velké Meziříčí se 
zapojila do projektu UNIV3 a připravila pro veřej-
nost dva rekvalifikační vzdělávací kurzy pro dospě-
lé na získání profesní kvalifikace s názvem Opravář 
strojů a zařízení v pěstování rostlin a Příprava tep-
lých pokrmů. První z  kurzů proběhne na  podzim 
a  druhý byl úspěšně ukončen v  pátek 28. 6. 2013. 
Kurz Příprava teplých pokrmů byl zahájen 20. 5. 
2013 a přihlásilo se do něj 11 uchazečů, 10 evido-
vaných na úřadu práce a jedna zaměstnaná. Teore-
tická část představovala 34 hodin přednášek a výu-
ky na  několik témat – bezpečnost práce, skladové 
hospodářství, gastronomická pravidla, diety a jejich 
využití a  příprava teplých pokrmů. Větší část kur-
zu byla věnována praktické výuce. V 86 hodinách 
vaření se účastníci věnovali přípravě předkrmů, po-
lévek, hlavních pokrmů, příkrmů, moučníků a tep-
lých nápojů. Své kuchařské umění si rekvalifikanti 
ověřili i ve školní kuchyni, když nabídli strávníkům 
oběd a setkali se s kladným hodnocením. Pro zís-
kání osvědčení o  rekvalifikaci bylo ještě třeba slo-
žit závěrečnou zkoušku. Ta měla tři části. Písemná 
obsahovala test z  hygieny a  bezpečnostní práce 

a  sestavení jídelního a nápojového lístku pro slav-
nostní menu. Po  písemné části následovala druhá 
– praktická část zkoušky. Každý z účastníků kurzu si 
vylosoval jeden pokrm a uvařil osm porcí. Poslední 
částí zkoušky byla ústní obhajoba uvařeného pokr-
mu a jeho prezentace. 
Všem rekvalifikantům přejeme štěstí a  úspěch 
v  profesním uplatnění a  těšíme se na  účastníky 
podzimního kurzu Opravář strojů a zařízení v pěs-
tování rostlin.              Vedení školy, foto: archiv školy

Zakončili rekvalifikace v SŠŘS VM

oslavy založení sdh v krásněvsi, osové bítýšce a ořechově

V Krásněvsi slavili 120. výročí založení SDH 23. 6. 
2013. Foto: archiv SDH Velká Bíteš

Oslavy 90. výročí založení SDH Ořechov-Ronov 
proběhly 7. 7. 2013. 2× foto: archiv SDH Velká Bíteš

Přehlídka historických hasičských vozů na oslavách 
130. výročí vzniku SDH v Osové Bítýšce 30. 6. 2013.

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo 
dne 27. června 2013 vyhlášku č. 189, o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, která nabývá 
účinnosti 15. 7. 2013.  
Tato vyhláška mimo jiné upravuje oblast ne-
dovolených zásahů do  dřevin, stanovuje ná-
ležitosti žádosti o  povolení ke  kácení dřevin 
a oznámení o kácení dřevin, specifikuje obdo-
bí, kdy se provádí jejich kácení a uvádí velikost 
a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není 
třeba povolení.
Z  obsahu vyhlášky jsme vybrali oblast, která 
se týká již v předstihu hodně medializovaného 
kácení stromů na zahradách, ke kterému není 
třeba povolení.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že 

tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm mě-
řeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková 
plocha nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vede-
ných v katastru nemovitostí ve způsobu využití 
jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Zahradou se rozumí pozemek u  bytového 
domu nebo u rodinného domu v zastavěném 
území obce, který je stavebně oplocený a ne-
přístupný veřejnosti.  
Kácení dřevin se provádí zpravidla v  období 
jejich vegetačního klidu, tím se rozumí období 

přirozeného útlumu fyziologických a ekologic-
kých funkcí dřeviny.
Kácení dřevin v  případech mimo shora uve-
dený výčet nedoznalo změn a  řídí se dosud 
platnými postupy. Nadále rovněž zůstává 
v platnosti metodický pokyn, podle kterého se 
postupuje ve Velkém Meziříčí a jeho místních 
částech v případě, že se projednává požadavek 
na  kácení dřevin rostoucích na  pozemcích 
ve vlastnictví města.
Podrobnosti o  uvedené problematice získají 
případní zájemci v kanceláři č. 1 odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Velké Mezi-
říčí. Na webových stránkách města jsou k dis-
pozici formuláře žádostí o povolení či ohlášení 
kácení dřevin.              Ing. Jiří Zachar, MěÚ VM

Kácet dřeviny na zahradách lze nyní i bez povolení
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řádky na neděli příspěvky od čtenářů

Bohoslužby
Středa 24. 7.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 9.00 pohřební mše sv. – o. L. Sz., 
Mostiště 18.00 mše sv. – o. J. B.
Čtvrtek 25. 7.: 7.00 mše sv. – o. Prajka, 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Hrbov 
17.00 mše sv. (z 22. 8.) – o. J. B., Vídeň 18.00 mše sv. (z 29. 8.) – o. J. B.
Pátek 26. 7.: 8.00 mše sv. – o. J. B., 14.00–15.30 adorace Nejsvětější 
svátosti a příležitost ke svátosti smíření, 16.30 mše sv. – o. Prajka, do-
mov pro seniory 13.00 mše sv. – o. L. Sz., Lavičky 18.00 poutní mše 
sv. – o. J. B.+o. L. Sz.
Sobota 27. 7.: 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 11.00 svatba se mší sv. – o. Prajka, 
18.00 mše sv. – o. J. B.
Neděle 28. 7.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. 
– o. L. Sz., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Kúsky 11.00 poutní mše sv. – o. J. B.
Bory mše sv.: 26. 7. Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 mše sv. – o. Praj-
ka; 28. 7. v 9.45 mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. Středy 
v červenci a srpnu nejsou na faře večerní úřední hodiny. Zveme děti 
na společný výlet 26. 8. do Vídně v Rakousku, autobusem nebo vla-
kem. Odjezd brzy ráno, návrat v pozdních večerních hodinách. Cena 
260 Kč se bude platit hned při zápisu. Přihlášky co nejdříve do 11. 8. 
v úředních hodinách na faře. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9 hodin 
v Husově domě (U Světlé 24), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9 hodin v areálu 
bývalých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, ww.ac-vm.cz. 

Radost ze stvoření
Smíme se radovat z  krásy přírody, kterou nás Bůh obklopil. Tomu, 
kdo má smysl pro její krásu, se každodenně nabízí mnoho příležitostí 
k radosti. Už když ráno otevřeme okno, můžeme se těšit z čerstvého 
vzduchu proudícího do pokoje. Jdeme se projít a s úžasem pozorujeme 
krásu polních květin a trávy nebo celou škálu zelené, kterou nám nabí-
zí les. Cítíme na tváři vanutí větru, vdechujeme vůni sena na pokosené 
louce, pochutnáme si na malinách či borůvkách… Každá krajina má 
vlastní půvab – širá rovina, majestátní horské štíty, malebná údolí s vi-
noucí se řekou, jezero v klínu hor. Jsou lidé, kteří nemusí v sobě umě-
le vyvolávat pocity radosti, jen vnímají krásu přírody a radost prostě 
přichází. Jiní se ale už takto radovat nedovedou. Snad proto, že svůj 
pohled zaměřují až příliš na  své problémy a  pro samé nářky vůbec 
nevidí, jak je okolní svět krásný. Nemají vztah ke stvoření, které je ob-
klopuje. Jsem přesvědčen, že radost je právě projevem vztahu. Krása 
stvoření už sama o sobě má moc probouzet radost. Je k ní ale zapotřebí 
otevřenosti. Jestliže vnímáme krásu stvoření, rozšiřujeme naše srdce. 
Radost ze stvoření má velice blízko k radosti z Boha, nejsou-li tyto dvě 
radosti rovnou totožné. Hluboký prožitek přírody je pro mne zakouše-
ním Boha. Občas mi někdo svěří, že vnímá Boží blízkost nejvíc právě 
v přírodě. Přeji sobě i vám, abychom krásu přírody dokázali vnímat 
a radost ze stvoření činila náš život bohatším.                         Pavel Janošík

Děti z kroužků Chaloupek o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek) 
zakončily svoje bádání na téma včely návštěvou včelařů profesionálů. 
Předseda ZO Českého svazu včelařů o. s. Velké Meziříčí pan Hájek 

ochotně a s nadšením zorganizoval dvě exkurze. Starší Robinsoni se 
vydali do Stránecké Zhoře za panem včelařem Bartuškem. Tam mohli 
vidět, jak se včelařilo dřív v tzv. úlech „burčácích“. Mladší Bobříci ob-
divovali úl s nástavky pana Doležala ml. v Měříně. 
Děti mohly pozorovat včely přímo v  úlu za  sklem, viděly královnu, 
vyzkoušely si výměnu rámečků, potěžkaly prázdný a  plný rámeček, 
vyzkoušely si včelařské náčiní – kleště, „dýmák“, kuklu a rukavice. Za-
točily s  medometem na  ruční pohon a  ochutnaly letošní med. Jako 
překvapení si pro ně včelaři připravili vynikající pohoštění a výrobu 
včeliček. Děti byly nadšené a mnohé z nich se nyní chtějí stát včelaři. 
Proto jsme se domluvili na další spolupráci. V příštím školním roce 
bychom chtěli věnovat několik schůzek kroužků včelaření pod odbor-
ným vedením. V jednání je i pořízení úlu na Ostrůvek, který by byl 
využíván při výukových programech o  včelách, a  děti z  kroužků by 
pomáhaly s chovem včelstev. 
Tímto bychom chtěli za  všechny děti a  vedoucí kroužků poděkovat 
předsedovi ZO Českého svazu včelařů, o. s., Velké Meziříčí panu Háj-
kovi, panu Bartuškovi s rodinou ze Stránecké Zhoře a panu Mirkovi 
Doležalovi s rodinou z Měřína, že se nám věnovali a připravili pro nás 
skvělé pohoštění.               Text a foto: Petra Juhasová, Chaloupky o.p.s., 

pracoviště Velké Meziříčí

Bobříci a Robinsoni navštívili včelaře

V sobotu dne 15. 6. 2013 se konal v základní škole ve Lhotkách historicky první ročník 
Bonsai cupu junior v ČR. Celou akci vedl Dalibor Pavlar, který již druhým rokem vede 
v ZŠ Lhotky bonsajový kroužek. Mladí bonsajisté soutěžili ve dvou soutěžních disciplínách: 
1. tvarování stromků, 2. v teorii o bonsajích, jejich historii a pěstování. Všem účastníkům 
se během soutěže podařilo vytvarovat a kultivovat stromeček, který si každý odnesl domů. 
Ti nejlepší z účastníků Bonsai cupu junior byli odměněni věcnými cenami. Všechny děti 
dostaly na památku diplom a malou pozornost. V samotném závěru soutěžního odpoledne 
si soutěžící opekli párky a zahráli několik her. Naše poděkování patří Daliboru Pavlarovi, 
Jiřímu Jaškovi a Vladimíru Homolovi. Tito pánové byli také rozhodčími a hodnotiteli výko-
nů žáků na Bonsai cupu junior.

Výukový pobyt na Lipce – Jezírko
V  měsíci červnu naše ZŠ ve  Lhotkách zrealizovala se všemi žáky školy z  dotace Kraje 
Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 
a za finančního přispění rodičů čtyřdenní pobyt ve školním zařízení pro environmentální 
vzdělávání na Lipce – Jezírko. 
Letošní program měl výukové zaměření na téma Voda – pramen života. V průběhu pobytu 
žáci získali přehled o měnících se ekologických podmínkách vodního prostředí a prozkou-
mali působení člověka na vodu v krajině. Ve skupinkách si vyrobili vodní živočichy, s nimi 
se s fotoaparátem vydali po stopách potůčku a vytvořili formou komiksu příběh jejich živo-
ta. Sami si lovili a určovali živočichy vázané na stojaté i tekoucí vody. Zázemí nám poskytlo 
SEV Jezírko s příjemným ubytováním a chutnou stravou. 

Mgr. Hana Zahradníčková, Mgr. Eva Součková, foto: archiv školy

Lhotečtí měli Bonsai cup junior i výukový pobyt

Akce s mysliveckou a přírodovědnou tematikou pořádaná Mysliveckým 
sdružením Pavlínov-Stránecká Zhoř měla svou premiéru v sobotu 15. 
června. Za slunečného počasí se sešlo asi 50 účastníků pod Hrádkem 
na pravém břehu Balinky. Začínalo se u vody „lovem divokých kachen 
na  rybníku“. Dále si na  trase mohli všichni vyzkoušet schopnosti lo-
veckého psa, když očichávali připravené hádanky. Vše pod dohledem 
černého labradora Dannyho. Cesta pokračovala do obecního lesa, kde 
u krmelce probíhala zkouška z poznávání zvěře a ze stopařství. Byly k vi-
dění srnčí trofeje, parůžky nebo lebka a kůže z lišky.
Dále na trase museli malí i velcí účastníci překonat lávku přes říčku 
Balinku a  doplnit několik přírodovědných a  mysliveckých doplňo-
vaček. Potom už se cesta stáčela zpět kolem lesa, kde všechny čekalo 
překvapení v podobě živého lišáka Ferdy. Všichni si ho mohli nejen 
prohlédnout, ale i pohladit.  A hlavně si v jeho přítomnosti vyzkoušet 
prolézání liščí norou. Kdo úspěšně zvládl i tuto disciplínu, mohl po-
kračovat dál na Kamenný žleb k oblíbenému střelectví. Střelci se trefo-
vali do balonků, mohli si prohlédnout i potěžkat opravdovou loveckou 
zbraň a podívat se přes optiku.
Předposlední zastávkou byla hra na zajíce polního – skákání v pytli. 
A pak už rychle k posezení u chaty, kde bylo po splnění posledního 
úkolu – poznávání stromů a lesních rostlin – přichystáno opékání špe-
káčků. Děti byly na závěr odměněny sladkou odměnou, mysliveckými 
obrázky a dřevěnou medailí s otiskem liščí stopy.

MS Pavlínov, Stránecká Zhoř, foto: archiv MS

Proběhl Myslivecký den ve Stránecké Zhoři

Školní akademie v neděli 23. června 2013 byla poslední akcí, kterou 
pro veřejnost škola v  tomto školním roce organizovala. Vystoupení 
mateřské školy potěšilo nejednoho diváka. Malé zpěváky u kytary vy-
střídaly africké divošky a náruživí fotbalisté. Následovalo vystoupení 
základní školy. Naši prvňáčci potěšili pohádkou O malém králíčkovi. 
V peřině se roztancovali druháci a třeťáci. V módním salonu nás vtip-
ně oblékali čtvrťáci a pátý ročník si zatancoval se svým šéfem. Velký 
ohlas sklidila scénka ,,Klíště“ v podání žáků sedmého a osmého roční-
ku, Adam a Martin opět nezklamali, a tak jako loni byli opět perfektní. 
Naši deváťáci se s námi rozloučili hudební parodií na život ve škole. 
Ocenili jsme hlavně to, že po několika letech vystoupila devátá třída 
jako jeden muž. Své umění předvedl i kytarový kroužek pod vedením 
Matěje Pospíšila. 
Závěr patřil dvěma sólistům, na  trubku se představil Petr Mladý 
a na housle Josef Chytka. Písničkami od pánů Svěráka a Uhlíře jsme 
akademii ukončili.  Poděkování patří všem účinkujícím a hlavně jejich 
vyučujícím.                               Mgr. Irena Martincová, foto: archiv školy

Školní akademie v Tasově
Ve čtvrtek 20. 6. 2013 jsme se všichni společně bavili na zahradní slav-
nosti ve školce. Nejprve se děti zapojily do zábavného kouzelnického 
programu Rádia Vysočina, poté byli pasováni předškoláci na školáky 
a zbytek odpoledne jsme si užívali letního počasí spojeného s opéká-
ním párků, her na  školní zahradě a  bohatého občerstvení, které za-
jistily pracovnice školní jídelny a  František Jurek. Dětem i  rodičům 
zahráli a zazpívali muzikanti ze skupiny Adriana, kterým patří veliký 
dík. Večer se všichni rozešli do svých domovů s pocitem krásně strá-
veného odpoledne.     

Za MŠ Nad Plovárnou Věra Kopečná a kolektiv zaměstnanců,
foto: archiv MŠ

Děti z MŠ Nad Plovárnou měly zahradní slavnost
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prodáM – koUpíM – vyMěníM

Koupím

Nemovitosti

Různé

Pronajmu 

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

Výroba a montáž vesta-
věných skříní na míru. 

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

tel.: 605 109 258

VÝKUP 
KRÁLIČÍCH KŮŽÍ 

každou první neděli 
v měsíci u sběrného dvora 
K Novému nádraží, v 9.00. 

Za nejvyšší cenu. 
Tel.: 723 128 907.

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

NABÍZÍ K PRODEJI
KOHOUTY A SLEPICE 

PO PRVNÍM ROCE SNÁŠKY
Prodej bude probíhat na hale ve Vanči 

ve dnech 30. a 31. 7. 2013. 
Prodejní doba od 7 do 14 hodin. 

Cena 30 Kč za kus.

INFORMACE NA TEL.: 568 627 918.

LÍHEŇ STUDENEC, s. r. o.

Přijmeme vodaře, případně 
stavebního dělníka

pro výstavbu inženýrských sítí. 
Praxe nutná. Životopis zašlete 

do 7. 8. 2013 na e-mail:
 l.horackova@gremis.cz 

nebo tel: 566 523 751

Společnost 
ZLATÝ LEV A&D a. s. 

pronajme nebytové 
prostory ve Velkém Meziříčí, 

Náměstí 83/7 o výměrách:

Bližší informace lze získat na 
telefonním čísle 777 812 366.

– 15,5 m2
– 27,3 m2
– 18,2 m2
– 17,0 m2
– 27,1 m2 

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

na pozici:

pro obě pozice nabízíme:
 ● velmi dobré platové podmínky ● 1,5 násobek mzdy 
ročně navíc, podíl na ekonomických výsledcích firmy 
● 5–6 týdnů dovolené ● příspěvek na stravování 

● další zam. výhody (masáže, posilovna, 
kult. a sport. akce apod.) 

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

technik 3d Měření
požadujeme:

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

prostorová představivost ● znalost anglického nebo 
německého jazyka výhodou

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

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

nástroJař
ve dvoUsMěnnéM provozU 

požadujeme:
● vyučení v oboru nástrojař ● praxe v oboru minimálně 2 
roky ● manuelní zručnost, přesnost ● schopnost týmové 

spolupráce
náplň práce:

● opravy a údržba forem a nástrojů ● zajištění plynulého 
toku výroby ● provádění záznamů

Tel.: 777 717 632
         776 833 981

PRACOVNÍK SERVISNÍHO ODDĚLENÍ

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

Požadavky: 
– SŠ/VŠ technického směru
– Aktivní znalost NJ, znalost AJ vítána
– Zodpovědnost, vysoká schopnost komunikace, odolnost vůči stresu
– Předchozí zkušenosti z obdobné pozice vítány

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

PBS Turbo s. r. o. VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

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

Náplň práce: Jednání se servisními partnery, dodávky náhradních 
dílů, řízení skladových zásob, technická podpora zákazníků 

KOORDINÁTOR PROJEKTŮ
Náplň práce: Podpora manažera projektu, koordinování komunika-
ce mezi českým a německým týmem, projektové plánování a vedení
Požadavky: 
– VŠ/SŠ vzdělání strojírenského směru
– Aktivní komunikace v AJ;  NJ výhodou 
– Praxe v projektovém řízení
– Organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita, týmová spolu-
práce  

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

ZKUŠEBNÍ TECHNIK

Požadavky: 
– VŠ/SŠ vzdělání technického nebo elektro zaměření
– Zkušenosti v oblasti zkoušení a měření vítány
– Aktivní komunikace v AJ 
– Pečlivost, samostatnost, flexibilita, týmová spolupráce

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

APLIKAČNÍ TECHNIK 
Náplň práce: Příprava produktu, technická podpora zákazníka

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

Náplň práce: Příprava postupů pro zkoušky  a jejich provádění a vy-
hodnocení,  konzultace  postupů a výsledků měření

Přenechám pronájem 
zavedeného kosmetické-

ho masážního salonu. 
Vl. živ. list.

Tel.: 608 529 609.

OBEC VÍDEŇ PRODÁVÁ
zasíťované stavební 

pozemky v klidné části 
(situované k jihu) 

o výměře 
od 713 m² do 869 m².
Cena za m² je 450 Kč. 

V místě prodejna po-
travin, školka, možnost 

sportovního vyžití. 
Tel.: 566 535 333 

e-mail: obec@obecviden.cz

■ Část zachovalé masivní ku-
chyňské linky s  vestavnými 
spotřebiči – chladnička, myč-
ka, 2× odsavač par. Levně, cena 
dohodou. Tel.: 732  948  318.

■ Prase, doma krme-
né. Váha 150 kg, cena 39 
Kč/kg. Tel.: 736  626  433.
■ Vietnamská selata, čistokrev-
ná, 400 Kč/ks. Tel.: 733  530  356.
■ Stůl, atypický ve  tvaru vče-
lí buňky, 6–8místný, světlý 
+ chrom. Vhodný do  větších 
prostor nebo krytou terasu. 
Cena 500 Kč. Tel.: 566  524  150.
■ Stůl ovál, délka 110 cm a 4 žid-
le. Zakázková výroba, masiv, dře-
vo olše. Krásné, nutno vidět, velká 
sleva, dohodou. Tel.: 728 790 016.
■ Štěňata německého ovčá-
ka. Dále prodám el. líheň na 
90 vajec. Ruční kárku. Tel.: 
737  857  566, 702  538  759.

■ Vynešené slepice, 1 ks/50 Kč. 
Tel.: 737 477 773.
■ Stavební fošny použité (tl. 
5 cm – lešení). Délka 3 m – 12 ks, 
4 m – 55 ks, 5 m – 18 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 777  750  362.
■ Krbová kamna Gent, černá 
+ kompletní kouřovody na  dře-
vo, brikety, uhlí. Výkon 7–11 
kW, výtopnost 130 m3. Použitá 
pouze 2 měsíce, super stav, fa 
je. Cena za  komplet 7.000 Kč. 
Dále prodám dřevěné tvarova-
né rámy (staré) na  obrazy, roz-
měr cca 60–90 cm × 90–110 cm, 
6–8 ks, 250 Kč za  kus. Stavební 
míchačku na  3–4 kotouče. Mo-
tor 380 V, cena 5.500 Kč. Kom-
pletní kapotáž na  trabant 601 
za  1.200 Kč. Tel.: 603  561  129.
■ Ječmen, cena 390 Kč/q. Tel.: 
775 363 879.
■ Balkonové dveře s  oknem 
a  rámem. Barva světlý dub. Výš-
ka 218 cm, šířka 204 cm. Cena 
dohodou. Tel.: 723  602  276.

■ 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 zděný byt 2+1 na uli-
ci Kolmá ve  Velkém Meziříčí. 
Cena dohodou. Tel.: 602 572 603.
■ Koupím jakýkoliv les i  s  po-
zemkem. Rychlé jednání, plat-
ba hotově. Tel.: 605  541  814.
■ Prodám venkovský rodin-
ný dům, okres Žďár nad Sáza-
vou. Základní informace na  tel.: 
606 192 526.
■ Prodám stavební pozemek 
v obci Jabloňov u Velkého Mezi-
říčí o rozloze 9 814 m². Parcela je 
zahrnuta v územním plánu obce 
a je určena pro výstavbu rodinné-
ho domu, IS v blízkosti pozemku, 
který je možné koupit jako celek 
nebo po  zaměření jako jednot-
livé parcely. Tel.: 605  054  562.

■ Pronajmu byt 2+1, 65 m2, 
v  centru Velkého Meziříčí, 
na ulici Komenského. Cena 5.000 
Kč+inkaso. Tel.: 776  717  113.
■ Hledám pronájem bytu 1+1 
nebo 1+kk ve  Velkém Meziříčí 
nebo Měříně. Telefonní kontakt 
v redakci. 
■ Pronajmu rodinný dům 3+1 
za 7.000 Kč. Tel.: 734 588 391.
■ Pronajmu pěkný byt 3+1 
ve Velké Bíteši, celková plocha 78 
m2. Ve  zděném, dvoupatrovém 

bytovém domě s balkonem, gará-
ží a sklepem. Od 1. 7. 2013. Cena 
9.500 Kč/měsíčně (včetně poplat-
ků). Tel.: 606 694 554.
■ Pronajmu garáž na  ulici Zá-
viškova, cena dohodou. Tel.: 
737 961 710.
■ Nabízím pronájem nově zre-
konstruovaného dvoupoko-
jového bytu na  ulici Družstev-
ní. Celková cena za  pronájem 
a energii je 8.000 Kč/měsíc. Tel.: 
775 145 534.
■ Pronajmu byt 2+1, 55 m2, 
ve  Velkém Meziříčí. Částečně 
zařízený, po  rekonstrukci. Cena 
3.500 Kč + náklady. Volný od  1. 
9.  V případě potřeby od 1. 8. Tel.: 
602 117 171.
■ Pronajmu byt 2+1 na  ulici 
Bezděkov. Byt je částečně zaří-
zen. Cena 8.200 Kč včetně in-
kasa. Volný od  1. 9. 2013. Tel.: 
774 747 810.
■ Pronajmu byt 2+kk (58 m2) 
v novostavbě od 1. 8. 2013. Tel.: 
776 344 454.
■ Nabízím pronájem bytu 
2+1 na  ul. Krškova ve  VM, 
3. patro, nová okna, klid-
ná lokalita. Tel.: 724  771  763. 

■ Vyměním byt 2+1 za  gar-
sonku s  doplatkem ve  Velkém 

Meziříčí. Tel.: 731  236  761.

■ Daruji koťátka do  dob-
rých rukou. Dvě rezavá, jedno 
mourovaté. Tel.: 736  259  518.

Požadujeme:
▶ Řidičský průkaz C, E
▶ Digitální kartu řidiče
▶ Profesní průkaz
▶ Flexibilitu
Své strukturované životopisy 
posílejte na e-mail, popř. nás 
kontaktujte  na telefonním 
čísle.
e-mail: mlady@eurowagon.cz

Tel.: 777 211 201

ŘIDIČE 
pro mezinárodní přepravu

Výrobce mobilních buněk
Přijme do pracovního poměru

Daruji
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společenská rUbrika

PoděkováníVzpomínky

Děkujeme pořadatelům akce Truckshow, která se uskutečnila 29. 6. 
2013 v Šeborově, a všem účastníkům, kteří přispěli na dobrovolné 
vstupné.  Hlavní pořadatel – firma Dvořák-Trucks, s.r.o. – věnoval 
výtěžek akce v celkové výši 15.564 Kč  velkomeziříčskému dennímu 
stacionáři Nesa pro osoby s mentálním a kombinovaným postiže-
ním.

Alena Poulová, 
vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí

Poděkování pořadatelům a účastníkům 
akce Truckshow Šeborov

Zubní pohotovost: So 27. 7.: MUDr. Čumplová, Zahradní 580, Bystři-
ce n. Pernštejnem, tel.: 566 688 232. Ne 28. 7.: MUDr. Peňázová, Vra-
tislavovo nám.12, Nové M. na Mor., tel. 566 616 900. So 3. 8.: MUDr. 
D. Chytrá, Tyršova 855, Nové M. na Mor., tel.: 739 093 334. Ne 4. 8.: 
MDDr. V. Chytrá, Tyršova 855, Nové M. na Mor., tel.: 739 093 334.

Neděle 28. července v 18.00 
ALOBAL - začínající kapela  z Vy-
sočiny, která se snaží prorazit vlast-
ními písněmi. 
Pátek 9. srpna ve 20.00 
DISCONEXION
Disco a funky kapela z Třebíče.
Sobota 10. srpna v 19.30
STETSON - známá meziříčská 
country kapela, o  které slýcháme 
už 26 let.
Neděle 11. srpna ve 14.00 
O  SMOLÍČKOVI - loutková po-
hádka pro děti, ale i rodiče.
Neděle 11. srpna v 17.00
MISTŘÍŇANKA - krojovaná de-
chová hudba.
Pátek 16. srpna v 18.00
ČECH A  LECH - pěvecký sbor 
z Humpolce zazpívá známé i méně 
známé Hašlerky v  pořadu Takový 
byl Karel Hašler s vtipnými scénka-
mi v dobovém oblečení.
Neděle 18. srpna ve 14.00
KUSPOKON a FOUR COVER

- akustický koncert dvou spřátele-
ných kapel.
Pátek 23. srpna v 18.30 
APPENDX - mladá trash-popová 
kapela, která představí vlastní texty.
Pátek 23. srpna ve 20.00 
VERNUS - vystoupení třebíčského 
punk-rockového spolku, který se 
prezentuje neotřelými a ironickými 
texty ze života a líbivou až návyko-
vou hudbou. 
Sobota 24. srpna v 19.00 
KRÁSNÁ CIZOLOŽNICE - 
ochotnický spolek Bobrová před-
staví divadelní hru, která nás za-
vede do  na  první pohled tuctové 
francouzské rodinky ve  20 letech 
minulého století.
Program akce bude postupně dopl-
ňován!
Další informace najdete kromě týde-
níku Velkomeziříčsko také na www.
jupiterclub.cz, www.mestovm.cz.           
Změna programu vyhrazena!
                                                                                         -zh-

Velkomeziříčské kulturní léto 2013

❧ Kdo Tě měl rád, ví, co ztratil. 
Kdo Tě znal, vzpomene. ❧

Dne 23. července 2013 jsme si 
připomněli 15. smutné výročí 
úmrtí paní 

Milady Motyčkové 
z Mostišť. 

Stále vzpomínají dcery a synové 
s rodinami.

Fajtův kopec bike park
Letní sezona na Fajtově kopci zahájena. Provoz každý víkend od 

11 do 18 hodin. Více info na www.skivm.cz 
Přijďte si vyměnit zbylé body ze zimy.

Folkový festival Prameny
27. 7. od 18.00 Níhov 

(park za hospodou)

Program: 
18.00 cimbálová Muzika 
           z Čejkovic
19.30 Žalozpěv
20.30 Žalman & spol. 
22.10 veselice s kapelou   
Přístav

Výtěžek z akce bude použit 
na nové varhany do kostela 
Nejsvětějšího jména Panny 

Marie v Březí.

❧ Nic víc už nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob, 
pomodlit, zažehnout svíčku 
a vzpomínat. ❧

Dne 20. července 2013 jsme 
vzpomněli 4. smutné výročí úmr-
tí paní

Marie Šoukalové
ze Svařenova.

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 22. července jsme vzpomně-
li 1. smutné výročí úmrtí paní 

Jany Rohovské 
z Oslavičky.

Kdo ji znal, vzpomene, kdo ji měl 
rád, nezapomene.

Stále vzpomínají synové Jiří 
a Tomáš s manželkou, vnouček 

Matyášek a celá přízeň.

Milá maminko a babičko, 
moc nám chybíš.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se s námi zúčastnili posled-
ního rozloučení s naším milovaným synem a bratrem, 

Mgr. Janem Budkem, B.Sc.,
 i za písemné projevy soustrasti.

Rodiče a sestra s rodinou

Poděkování za poslední rozloučení

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž 
ROZKVETLÉ MĚSTO  

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

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

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

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

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

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR oznamuje rozšíření svých slu-
žeb ve městě Velké Meziříčí. Své služby bude poskytovat od září každý 
1. a  3. čtvrtek v měsíci od 12 do 15 hodin na adrese Nad Svatým Jose-
fem 238 (v sídle poradny diabetiků).
Tyto služby rozšiřujeme na četné žádosti našich nedoslýchavých kli-
entů, kteří velmi volají po možnosti údržby svých kompenzačních po-
můcek – výměna hadiček ke sluchadlům, vyčištění olivek, dokoupení 
speciálních baterek, servisování sluchadel, apod. 

Zdeněk Pavlíček, za SNN v ČR, KO Vysočina

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
rozšiřuje své služby

LAVIČSKÝ POTOK
28. 7. 2013 

pořádá SDH Lavičky
3. ročník setkání s historic-

kou hasičskou technikou 
1. ročník závodů koňských 

ručních stříkaček 
12.30 prezentace, 13.00 nástup

13.15 zahájení závodu, 
o přestávce vystoupí skupina 

historického šermu TAS
15.00 pokračování soutěže, 

vystoupení TAS
16.30 vyhlášení výsledků
Po celý den občerstvení 

a zábava pro děti zajištěna.

❧ Čas prý rány hojí, 
je to ovšem zdání, 
stále je v srdci bolest 
a tiché vzpomínání. ❧

Dne 20. července uplynulo 10 let, 
kdy nás navždy tragicky opustil 
náš syn

Petr Kunčar z Netína. 

Stále s láskou vzpomínají rodiče, 
sourozenci, babička 

a tety s rodinami. 

❧ Očím jsi odešel, 
v srdcích jsi zůstal. ❧

Dne 27. 7. 2013 uplyne 
10. smutné výročí úmrtí 

Petra Hladíka.

S láskou vzpomíná rodina.

Sociální služby města Velké Meziříčí pořádají zájezd pro seniory na 
hrad Karlštejn v úterý 10. 9. 2013.
Program: 7.30 odjezd od DPS – Zdenky Vorlové 2001, 7.35 odjezd od 
Domusu, 11.00 oběd, 13.00 prohlídka hradu (cesta na hrad je dlouhá 
přibližně 0,5 km, mírným kopcem), 14.15  po prohlídce hradu případ-
ně rozchod a poté zastávka na vyhlídce Lomu Velká Amerika, 18.00 
–19.00  plánovaný návrat.
Cena zájezdu včetně vstupného 350 Kč, (oběd si hradí každý sám).
Registrace zájemců bude probíhat pouze osobně ve stanovené dny od 
7 do 11 hodin v DPS, Komenského 6, včetně zaplacení zájezdu.
Stanovené dny registrace zájemců od 7.00 do 11.00: srpen 7., 8., 9., 
12.,14., 16., 19., 22., 26., 27., 30. 

Mgr. Jana Jurková, DPS Velké Meziříčí 

Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívající mládež (ve  věku 
od 16 let). Naučíte se zde nejen základům společenského tance, ale též pra-
vidla společenského chování, která nejednou v budoucnu uplatníte.
Zahájení kurzu bude 16. září  2013, ukončení v prosinci 2013. 
Uzávěrka přihlášek je 13. září 2013. Dnem výuky je pondělí. 
Kurz zahrnuje: 11 lekcí – 1× v týdnu – vždy v pondělí, ples v bílém a závě-
rečnou barevnou prodlouženou.
I. kurz – začátek v 17 hodin (gymnázium,  SŠŘS, ostatní) 
II. kurz – začátek v 19 hodin (HŠ Světlá a OA, SŠŘS , ostatní).
Lektoři: Starlet – Taneční škola manželů Buryanových Brno.
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z CD, prodloužené za doprovodu 
živé hudby. Cena celého kurzu – 900 Kč. Je možno se přihlásit s  třídou 
i individuálně. V kurzovném jsou započítány všechny základní lekce, ples 
v bílém  a závěrečná barevná prodloužená. Platbu požadujeme v hotovosti 
s vyplněnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu. 
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během kurzu nemohou žáci 
bez vážných důvodů odcházet z výuky. Vstup pouze ve společenském odě-
vu! Informace a přihlášky na programovém oddělení Jupiter clubu od 26. 
srpna 2013, otevřeno po–pá 8–16 hodin, tel.: 566 782 004, 566 782 005  
nebo na www.jupiterclub.cz  v sekci kurzy – taneční.                                -prog-

Obec Dolní Heřmanice pořádá v sobotu 
10. srpna od 15 hodin 5. ROČNÍK HEŘMANICKÉ 

DECHOVKY
Pořadem provází Karel Hegner. Večer pokraču-

je tancem a veselicí. Občerstvení zajištěno. 
Akce se koná za každého počasí. 
Mediální partner akce je týdeník Velkomeziříčsko. 

Taneční kurzy 2013 v Jupiter  clubu

Zájez pro seniory na Karlštejn

Nepůjde el. proud: 24. 7.: chatová oblast Amerika, rodinné domy 
Amerika, Stretcom hotel Amerika, Uhřínovská 980, 1928, 2100, 128, 
Uhřínovská od tiskárny sm. Uhřínov, ul. Tichá, ul. Sluneční od křiž. 
s ul. U Statku sm. nový stavební obvod, Wekman Steel, Vezeko – hala, 
Auto Dobrovolný, Jihlavská 1143, Elektro VM, PechaSan, BigBoard, 
Aqueko, Ingeld, Smejkal (Jihlavská za Jestřábcem), samota k Hrbovu.

 -E.ON-
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Netradičně strávili část výuky 
žáci gymnázia ve středu 26. červ-
na. Dobrovolníci z  celé školy se 
mohli zapojit do  projektu „Běh 
pro Afriku“, který zaštiťuje or-
ganizace Člověk v tísni. Průkop-
níkem běhů v  České republice 
je Francouzské lyceum v  Praze. 
Cílem tohoto projektu je získat 
finanční prostředky na  stavbu 
škol v Africe, ale také informovat 
studenty a veřejnost o problema-
tice rozvojových zemí. Projekt 
přispívá k  zamyšlení žáků nad 
významem vzdělání pro jednot-
livce i  pro společnost, k  uvědo-
mování si aktuálních problémů 
současného světa a  formování 
hodnot a  postojů. Vede k  uvě-
domění si hodnoty spolupráce 
a  pomoci, k  zainteresovanému 
postoji v životě a přispívá k utvá-
ření solidarity.
Akce probíhá tak, že si jednotliví 
studenti – účastníci najdou svoje 
sponzory v  rodině, mezi přáte-
li, firmami apod. a  dohodnou si 
částku, kterou sponzoři vyplatí 

za  každý uběhnutý úsek. Poté si 
účastníci vyhledají zajímavé mís-
to, kde vytyčí trasu, připraví si zá-
znamové kartičky a mohou star-
tovat. Za každé uběhnuté kolečko 
dostanou do  kartičky záznam 
a  vyplněný lísteček pak předloží 
sponzorovi, aby jim vyplatil sjed-
nanou částku vynásobenou po-
čtem uběhnutých kol.
S  nápadem zapojit do  projek-
tu i  naši školu přišly studentky 

5. A Vendula Holubová a Andrea 
Kašparová. Ty také našly sponzo-
ry a do hledání dárců se zapojili 
i žáci 1. A, 2. A (sponzory se stali 
jejich rodiče), Jitka Michalová 
(5. A) (firma Agados). Sponzor-
sky se velkou měrou na akci po-
dílí i  firma Čistírna a  prádelna 
ve Velkém Meziříčí. Běh se usku-
tečnil na hřišti za gymnáziem.
O úspěšnosti celé akce vypovídá 
následující statistika:

počet zapojených tříd z  nižšího 
i  vyššího gymnázia: 8; počet za-
pojených žáků: 64; počet uběh-
nutých koleček o délce asi 0,3 km: 
905; celkový počet uběhnutých 
km: 271,3; celková částka vybra-
ná od sponzorů: přes 20.000 Kč.
Finanční částka musí být do  de-
seti dnů od uspořádání akce pře-
vedena na účet organizace Člověk 
v tísni. Více o „Běhu pro Afriku“ je 
možno zjistit na webových strán-
kách www.skolavafrice.cz.
Studenti tedy spojili příjemné 
s  užitečným – udělali něco pro 
své zdraví, příjemným způsobem 
si ukrátili předprázdninový čas 
a zároveň se aktivně a samostat-
ně zapojili do  charitativní akce. 
Pokud je tedy trochu bolely svaly, 
může je naopak hřát u srdce po-
cit, že i  díky nim se postaví kus 
školy pro děti v Africe a že třeba 
i v dětském věku je dobré zajímat 
se o  situaci vrstevníků ve  světě 
a  hlavně nebýt lhostejný a  umět 
pomáhat.

-gvm-, foto archiv školy

Žáci gymnázia běhali pro Afriku
Dne Začátek Mužstvo Domácí Hosté
St 24. 7. 18.00 A FC Vysočina Jihlava jun. VM 
So 27. 7. 17.00 A VM V. Bíteš
Ne 28. 7. 10.00 SŽ U 15 FC Táborsko VM
Ne 28. 7. 15.00 B Věžnice VM
Ut 30. 7. 16.00 SŽ U 15 FC Znojmo VM
St 31. 7. 18.00 A Rosice VM
St 31. 7. 18.00 B V. Bíteš VM
So 3. 8.   9.00 SŽ U 15 Turnaj Havlíčkův Brod
So 3. 8. 10.15 SD Sparta Brno VM
So 3. 8. 12.00 MD Sparta Brno VM
So 3. 8. 14.00 A Sparta Brno VM
Ne 4. 8. 14.00 B Věžnice VM
So 10. 8. 10.15 SD Vrchovina VM
So 10. 8. 12.00 MD Vrchovina VM
Ne 11. 8.   9.00 SŽ U 15 Turnaj Měřín 
Ne 11. 8. 10.15 SŽ U 14 Turnaj Měřín 
So/Ne Mis. utkání A Napajedla VM
Ne 11. 8. 16.30 B VM Křoví
So/Ne Mis. utkání SD Blansko VM
So/Ne Mis. utkání MD Blansko VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 15 Sparta Brno VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 14 Sparta Brno VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 13 Sparta Brno VM
So/Ne Mis. utkání SŽ U 12 Sparta Brno VM
Ne 18. 8. 10.15 A VM Pelhřimov
Ne 18. 8. 16.30 B Želetava VM -dek-

letní příprava fc vM 2013/2014

V posledním červnovém víkendu 
se na legendárním okruhu v ital-
ské Imole, při dalším závodě mis-
trovství světa superbiků, jel první 
závod světového poháru Cup of 
Nations. Dle oficiálních startov-
ních listin bylo zřejmé, že star-
tovní rošt bude převážně obsazen 
italskými jezdci, kteří tuto trať 
jistě dobře znají. Milým překva-
pením pro členy týmu byla účast 
dalšího českého jezdce.
Z důvodu administrativní a tech-
nické přejímky a  příprav na  pá-
teční volný trénink DRT racing 
tým na  okruh dorazil s předsti-
hem. Po  administrativní přejím-
ce, a registraci jezdce i týmu, na-
staly velké problémy při technické 
přejímce závodního motocyklu, 
kdy techničtí komisaři rozporo-
vali použití karbonových sou-
částí na stroji. Při složité výměně 

těchto komponentů za dostačující 
řádu pro mistrovství světa se me-
chanici týmu soustředili i  na  zá-
kladní nastavení pro danou trať, 
což nebylo jednoduché, protože 
na ní tým ještě nikdy nejel. V pá-
tek proběhl třicetiminutový volný 
trénink a první seznámení s tratí. 
Po  pár kolech bylo evidentní, že 
nastavení podvozku pro trať není 
dobré. Při průjezdu zpomalova-
cích šikan docházelo k  úplnému 
vykopávání jezdce ze sedla, a  to 
se odrazilo společně s  ne úplně 
dobrým nastavením převodu 
pro tuto trať na výsledku. Strate-
gie volného tréninku byla taková 
– najet co nejvíce kol, aby tým 
získal co nejvíce dat potřebných 
pro optimální nastavení motocy-
klu. V  posledním kole volného 
tréninku se jezdci Viktoru Duš-
kovi podařilo zajet čas 2:04,3, což 

znamenalo 16. místo. Do sobotní 
kvalifikace mechanici kompletně 
přenastavili motocykl od  pod-
vozku až po  elektroniku. Hlavní 
změnou byla pozitivní úprava 
podvozku, ta se v  sobotní kvali-
fikaci ukázala jako velice dobrá 
a  s  kombinací dobrého převodu 
a  dobře nastavené elektroniky se 
povedlo opět v  posledním kole 
kvalifikačního tréninku zajet čas 
pod hranici dvou minut (1:59,7), 
což bylo na neznámé trati hodně 
dobré. A  nejdůležitější bylo 11. 
místo na  startovním roštu a  fakt 
ten, že další český jezdec Jiří Brož 
byl až na 17. pozici. Do nedělního 
závodu se už udělaly jen drobné 
úpravy na  podvozku a  bylo vše 
nachystané pro 10kolový závod. 
Start do  závodu se jezdci DRT 
racing týmu opravdu povedl 
a  průjezdem prvního kola byl 

na  6. pozici, ale ve  třetím kole 
přišla chyba. „V nájezdu do jedné 
z šikan se mi nepovedlo optimál-
ně trefit a došlo k propadu o dvě 
místa, kdy až do  osmého kola 
jsme si několikrát vyměnili po-

zice. Ve druhé z šikan došlo opět 
k  chybě – při nájezdu do  šikany 
motocykl dostal smyk a následo-
val opět další propad na  desáté 
místo,“ popsal průběh Viktor 
Dušek. V té chvíli se utvořila sku-
pinka bojující ve  dvou vteřinách 
o šesté místo a jezdec DRT racing 
týmu se to snažil proměnit ve svůj 
prospěch. To, bohužel, nevyšlo 
z důvodu malého počtu kol, kte-
rá chyběla do cíle. Nicméně tým 
hodnotí jako svůj velký úspěch, 
když na absolutně neznámé trati 
se povedlo dojet do cíle dvě vteři-
ny za šestým jezdcem. Následova-
la příprava na domácí seriál Alpe 
Adria, který se jel v rozmezí 5.–7. 
7. na známém autodromu v Mos-
tě. Poté už bude cílem týmu další 
závod při mistrovství světa super-
biků v daleké Moskvě.

Světovou premiéru v Imole jezdec s DRT racing týmem zvládli

Text a foto: -drt-

Dotace je určena pro sportovní 
oddíly, které pracují s  mládeží 
ve  Velkém Meziříčí nebo jeho 
místních částech.
Žádost o  dotaci musí být podána 
nejpozději 31. 7. 2013 na  poda-
telně MÚ nebo odeslána poštou 
s pošt. razítkem stejného data.
Více informací vč. formulářů 
na www.mestovm.cz.

Dotace města 
sportovním 
oddílům ve Velkém 
Meziříčí na r. 2014

-vill-

Přátelské fotbalové utkání
v sobotu 20. 7. v 17.00 na hřišti 
v Náramči FC Velké Meziříčí – 
FC Jindřichův Hradec 1910. 
Mužstvo Jindřichova Hradce je 
účastníkem České divize sk. A.

Vysočina je kraj kopcovitý, ale 
i přesto anebo právě proto je zde 
cyklistika oblíbená. Nadšenci 
nejen z Vysočiny změřili své síly 
v  sobotu 29. června 2013 na  2. 
ročníku amatérského silničního 
závodu Křižanovská padesátka.
Ke startu se přihlásilo na 160 zá-
vodníků, z čehož bylo 17 žen a 4 
děti. Bylo vytvořeno 10 výkon-
nostních kategorií.
Několik dní před závodem stra-
šily pořadatele i účastníky deště, 
a  ačkoliv foukal v  sobotu vítr, 
nebe bylo jasné a i sluníčko sví-
tilo. Závod byl odstartován v 11 
hodin na  Benešově náměstí. 
Trasa vedla přes Heřmanov, Sk-
řinářov, Osovou Bítýšku, Rudu 
a  Jabloňov a pak přes D  Rad-
slavice, Březejc, Sviny, Kozlov, 
Martinice, Vídeň a  Dobrou 
Vodu do Křižanova. Jak již sám 
název napovídá, měřila 50 km. 
Jako první dojel do cíle s časem 
1:13:40 Křižanovák Jaroslav Slá-
ma, který tak obhájil své celkové 
vítězství z loňského roku.
Následně pak v  areálu za  soko-
lovnou v  příjemném prostředí 
volnočasového centra, komu-
nitní zahrady a  dětského hřiště 
čekalo na  všechny občerstvení, 
které připravovali členové občan-
ského sdružení Vodotrysk. V  15 

hodin probíhalo vyhlášení vítězů 
jednotlivých kategorií a slosování 
tomboly s pobytem v Alpách jako 
hlavní cenou. Ceny předávala 
starostka městyse Křižanov Ma-
rie Smejkalová.
Křižanovská padesátka proběhla 

pod hlavičkou HC Sokol Křižanov. 
Hlavními organizátory a  vlastně 
i  tvůrci závodu jsou Jaromír Pa-
rajka a  Jiří Staněk, sami nadšení 
cyklisté. Dík patří všem přátelům, 
členům HC Sokol Křižanov a part-
nerům a sponzorům, kterými byli 

Art 21, Author, Blue Eye Design, 
Bohemia Glassluk, CK PK – sport 
travel agency, COOP Jednota Vel-
ké Meziříčí, Cyklo Janíček, Domácí 
potřeby Grec, E&M Instal, Elektro 
Karmasin, HAVLIfoto, JK cyklo, 
Matrigo, městys Křižanov, Moto-
zone, MusicData, Nábytek Sýkora, 
Novinyvm.cz, NTSUP, Pekárna 
Křižanov, Pivovar Harrach, Rádio 
Čas, Restaurace Křižanov, Restau-
race Pod Radnicí, Teknika-CZ, 
Velkomeziříčsko, Viessmann a VV 
SKLO.
Výsledková listina:
Děti 0–14
1. Voneš J., Rudíkov, 1:35:15

2. Tomšík J., Křižanov, 1:49:07
3. Bednář J., Rudíkov, 1:53:29
Muži 15–18
1. Zelenka P., Rychnov, 1:14:30
2. Huťka P., Brno, 1:14:33
3. Virgl J., Budkov, 1:23:39
Muži 19–34
1. Sláma J., Křižanov, 1:13:40
2. Plundrák D., Brno, 1:14:15
3. Smejkal V., Přibyslavice, 1:14:34
Muži 35–49
1. Fejt R., H. Brod, 1:14:30
2. Marek L., Malhostovice, 1:14:31
3. Boháč M., Svitávka, 1:14:32
Muži 50 +
1. Rychetský V., Jihlava, 1:14:17
2. Petr J., Jimramov, 1:14:34

3. Mareček J., Nové Město, 1:14:58
Ženy 15–18
1. Koukolová A., D. Libochová, 
2:25:01
Ženy 19–34
1. Pytlíková S., H. Brod, 1:39:01
2. Sýkorová T., Křižanov, 1:50:32
3. Kopalová V., Zlín, 1:58:16
Ženy 35–49
1. Hodáňová J., Náměšť, 1:31:25
2. Dospělová M., Mostiště, 1:45:18
3. Hladíková H., Vídeň, 1:49:38
Ženy 50 +
1. Šlitrová B., Velké Meziříčí, 
2:01:03
2. Mičková A., Kundratice, 2:01:29

-nag-, foto: Martin Havlát

Cyklističtí amatéři změřili síly v Křižanovské padesátce již podruhé
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Semifinále
Hokejbal Oslavice – Wollon-
gong 8:0
(Šoukal, Dočkal, Martinec, Pa-
ták, Malec O., Navrátil, Kavina, 
Střecha T.)
Pozemák TS – HC Rossoneri 
1:4 
(Šlapal D. – Říha, Polák M., Dob-
rovolný, Štěpánek)

Finále
Hokejbal Oslavice – HC Rosso-
neri 4:2 
(Kavina, Kudláček J., Bradáč, 
Hubl – Polák D., Štěpánek)
Sestava týmu Hokejbal Oslavi-
ce: Bradáč Martin, Dočkal Petr, 
Duchtík Vladimír, Hubl Jin-
dřich, Kadela Eduard, Kavina 
Michal, Kočí Jan, Konečný Lu-

káš, Křípal Ladislav, Kudláček 
Jiří, Kudláček Martin, Malec 
Jiří, Malec Ondřej, Martinec 
Marek, Musil Filip, Navrátil 
Radek, Paták Lukáš, Pelíšek 
Tomáš, Peterka Tomáš, Pokor-
ný Pavel, Střecha Libor, Stře-
cha Tomáš, Šeba Václav, Šoukal 
Vojtěch, Tůma Libor.

-šou-, foto: archiv autora

Oslavice obhájila titul v hokejbale

Pod záštitou představenstva obce Jívoví se 
v sobotu 6. července uskutečnil již III. roč-
ník tamějších závodů v  lovu ryb na  udici. 
Po klání v Dobré Vodě, kde koncem června 
zvítězil pan Prokeš před P. Psohlavcem ml. 
(oba z  VM), šlo o  další společensko-spor-
tovní akci tohoto druhu. Kromě domácích 
rybářů + blízce přespolních z  Křižanova, 
Velkého Meziříčí a  jiných míst v  okolí se 
dostavili také zájemci z Moravského Krum-
lova a Znojma. Kapacita stanovišť na břehu 
rybníka „Zvonďáku“ byla prakticky naplně-
na, nebo spíš zcela vyčerpána; počet star-
tujících činil 41 osob – zbytek přítomných 
tvořili přihlížející diváci, rozhodčí a perso-
nál starající se o občerstvení. Podnik to byl 
věru že velmi podařený, jenom ty nevděčné 
potvory ryby to jaksi nechtěly uznat: po-
stavily si prostě hlavu a rozhodly se jakoby 
natruc brát jen málo – a  navíc ani nebyly 
zrovna velké. Uloveno bylo pouze 28 kaprů, 
3 líni a 2 karasi + podstatně větší počet bě-
lic, plotic a čudel; ty se ovšem do celkového 
úlovku coby takzvaný „plevel“ vůbec ani 
nezapočítávaly.
Jako občerstvení sloužily hlavně opravdu 
vynikající gulášová polívčička, nad níž úpl-
ně bezostyšně mlaskali a  slintali i  příznivci 
vybraného chování podle Gutha-Jarkovské-
ho, a  také lákavé uzeniny (měřínské cigáry); 
dále samozřejmě i točené pivečko a jiný sor-
timent, který bývá při takovýchto akcích ob-
vyklý a  žádaný, a  to včetně něčeho tvrdšího 
ve štamprleti.

Konečné výsledky v  hlavní kategorii ulove-
ných ryb:
1. p. Hedvábný (Křižanov) 253 cm/6 kaprů – 2. 
p. Herman 172 cm/4 kapři – 3. p. Psohlavec st. 
(VM) 129 cm/3 kapři – 4. p. Kopeček/3 kap-
ři – 5. p.  Janák (VM)/2 kapři – 6. p.  Dočkal 
(VM)/2 kapři – 7. p. Pařil (VM)/2 kapři – 8. 
p. Kurečka (VM)/kapr a líni – 9. p. Šustáček/
lín a karas atd.
Kategorie o nejdelší úlovek (vše kapři): 1. M. 
Janák VM (47 cm + 45 cm), 2. p. Kopeček (47 
+ 39), 3. p. Holemý (46 cm)
Hlavními pořadateli se stali nájemce rybníka 
Jaroslav „Zvonda“ Horký z Jívoví a Stanislav 
Dočkal z Velkého Meziříčí. Absolutním vítě-

zem byl vyhlášen pan Hedvábný z Křižanova, 
a  proto si mohl odvézt s  sebou domů i  pu-
tovní cenu, totiž supererotickou vodní vílu 
Zvonděnu, bohužel pouze dřevěnou, na  níž 
je nápis „Jsi-li vítěz, tak máš nárok míti mě – 
však pouze na rok!“
Sponzory pěkných věcných cen byli hostinec 
U Kozů/Milada Pazderová, pivnice Na Lipni-
ci/Dana Zemanová, hostinec v  Jívoví/Miloš 
Holán, Autocolor VM p.  Šoukal, truhlářství 
Doména VM, Stanislav Dočkal a  Pavel Do-
hnal, prodejna Rybářský ráj VM/Ivan Petrů; 
dále Jaroslav Horký a Josef Kopeček. Mediál-
ním partnerem akce je týdeník Velkomeziříč-
sko. 

Vítěz závodů p. Hedvábný z Křižanova při přebírání putovní ceny. Foto: 
Dan Babák

-vp-

Rybáři závodili, z vody vytáhli osmadvacet kaprů
Handicap Sport Club Velké Meziříčí – iboccia
Dvě družstva velkomeziříčského Handicap Sport Clubu se zúčastnila 
2. turnaje 2. ligy v  integrované boccie v Nové Pace, který se konal 
v sobotu 13. července 2013. 
HSC Velké Meziříčí a  tým Sláma Lhotka byly nalosovány do dvou 
skupin, kde první dva týmy ze skupiny bojovaly o postup do finále 
a ostatní o umístění. HSC po dvou výhrách a jedné prohře obsadil 2. 
místo a o postup do finále po boji s týmem Rychlé želvy prohrál. Po-
slední zápas o třetí místo družstvo přesvědčivě vyhrálo, a zopakovalo 
tak umístění z prvního jarního kola. 
Tým Sláma Lhotka si v tomto druhém kole herně polepšil, ale jedna 
výhra znamenala celkové 6. místo. Tento tým je nováčkem soutěže 
a teprve se sehrává a především poznává soupeře, což je krom přesné 
hry strategie úspěchu.
Mediálním partnerem sportovního klubu HSCVM je týdeník Velko-
meziříčsko. -char-, foto: archiv HSC VM

Handicapovaní se utkali 
na turnaji v boccie

Tricyklistka Slavíková 
má za sebou druhý závod

Další závodní zkušenosti přijela tricyklistka Jana Slavíková z  TJ DS 
Březejc sbírat na Masarykův okruh do Brna, kde bylo 5. července 2013 
v 18 hodin odstartováno Mistrovství ČR spastic handicap v cyklistice. 
Na trati bojovali o titul mistra republiky handicapovaní cyklisté tříd – 
T 1 a T2 (tricykly), C1 – C5 (bicykly) a taktéž handbikeři.
Jana vystartovala slibnou rychlostí, krátce po startu však měla ošklivý 
pád. Ale je to slečna bojovnice, a tak nedbala na odřeniny a s pomocí 
pořadatelů vzápětí pokračovala v závodě. Jela však tempem pomalej-
ším, neb po celý závod ji provázel strach z další nehody. Místní kopec 
prověřil, zda nešidila tréninky. Nešidila. Silniční závod byl odstarto-
ván ve skupinách s časovým intervalem 5 minut. Po projetí prvního 
závodníka vypsané soutěže cílem byl ostatním závodníkům měřen čas 
dojezdu a ztráta okruhů na vítěze a již nebyli vpuštěni do dalšího kola. 
Jana absolvovala okruh 2×.
Při vyhlašování bohužel její jméno nezaznělo, neb v kategorii tricykly 
ženy byla tentokrát sama. I  tak byl pro ni závod velkým zážitkem 
a na památku si z Brna vezla slušnou trhlinu na svém zánovním dresu.

-dos-, foto: Eva Rosová

Prázdninová psí škola pro děti a mládež
Máte zájem dozvědět se něco o výcviku pejska, o základní výchově 
a soužití se psem? 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, ka-
ždou středu od 16.00.
Červenec: 24. výcvikové metody, výcvik v praxi; 31. volno; Srpen:
7. psí plemena, dogfrisbee; 14. canisterapie; 21. dobrodružná pro-
cházka se psem; 28. závěrečný test a slavnostní zakončení školy
www.agilityvm, Jana Krčálová, tel.: 604 353 315

Jezdecký den 
ve Stránecké Zhoři
27. července 2013
Program: v  10 hodin začátek 
první skokové soutěže
1.–4. parkur 70–120 cm
5. soutěž židličková, vozatajský 
parkur, přehlídka chladnokrev-
ných koní, předvedení hřebce 
Acordino T, ukázka lasování, 
práce s biči.
6. Barell-race – jízda na rychlost 
mezi sudy pro horsemany.
7. parkur bez koní – soutěž pro 
diváky o hodnotné ceny.

Odpolední posezení a  večerní 
párty s živou hudbou.

Zájemci o účast v  soutěži mo-
hou zasílat přihlášky na  tel.: 
732 277 101, e-mail: jsgranus@
seznam.cz, jezdecké závo-
dy jsou bez licencí, otevřené 
pro všechny věkové kategorie 
jezdců i  různá plemena koní.
Jsou připraveny hodnotné ceny 
a poháry do soutěží.
Rozpis závodů najdete na 
www.jsgranus.estranky.cz
Všichni jste srdečně zváni.

Hasičky přivezly 
z olympiády ve 
Francii stříbro
Hasičky z  Velkého Meziříčí 
si dovezly stříbro z  Hasičské 
olympiády ve  Francii v  klasic-
kých disciplínách CTIF. Na  fo-
tografii družstvo žen s fanoušky 
z  našeho města, kteří je přijeli 
podpořit.
Podrobnosti ze závodů přinese-
me v příštím čísle.

-kra-
foto: archiv SDH VM


