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Zde je místo pro vaši inzerci!

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

Prostor je možné rezervovat i na delší dobu. 

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

 Zde je prostor pro vaši reklamu

Skvělé místo za výhodnou cenu!

MUZIKANTI DĚTEM
sobota 24. 5.

náměstí Velké Meziříčí
od 14.00

na charitativním koncertě
vystoupí: Turbo, Koblížc!, 

O. Lounová, NeoPercussio, 
Second Hand, Fortix

www.muzikantidetem.cz

NOC KOSTELŮ
pátek 23. 5.

kostel sv. Mikuláše VM,
od 16.30 do 23.00

Husův dům, VM
od 18.30 do 21.00

kompletní program akce
na straně 6

www.nockostelu.cz

TASOV – obřady 
a uložení ostatků pánů 

z Tasova
sobota 24. 5., od 14.00

více na straně 8

KŘIŽANOV – mše sv.
s kardinálem D. Dukou
neděle 25. 5., od 10.00

více na straně 5

VOLBY 
DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU
●  pátek 23. 5. 2014

14–22 hodin
●  sobota 24. 5. 2014

8–14 hodin

V září 2011 byl na Městském úřadě Velké Meziříčí zahájen projekt 
„Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí“, číslo 
projektu CZ.1.04/4.1.01/69.00075, který je financován z Evropské-
ho sociálního fondu a z rozpočtu Města Velké Meziříčí. 

Součástí projektu bylo i anonymní dotazníkové šetření zkoumající 
spokojenost klientů navštěvujících Městský úřad Velké Meziříčí.
Třetí šetření spokojenosti klientů proběhlo v  pondělí 28. 4. 
a ve středu 30. 4. 2014 ve všech čtyřech budovách Městského úřadu 
Velké Meziříčí. Průzkum proběhl ve dnech, kdy jsou na úřadě nej-
delší úřední hodiny pro veřejnost (od 8 do 17 hodin). 
Průzkum byl tentokrát proveden jinou metodou, než tomu bylo 
v minulých dvou průzkumech.
Klienti nevyplňovali dotazníky sami, ani je sami nevhazovali 
do sběrných boxů, ale pouze odpovídali na položené otázky, kte-
ré jim pokládali najatí externí pracovníci, konkrétně čtyři studenti 
Gymnázia Velké Meziříčí.
Studenti pracovali vždy ve  dvou, a  to na  předem určeném místě 
v budově Městského úřadu. Sami aktivně nabízeli klientům mož-
nost ohodnotit úroveň poskytovaných služeb a odpovědi zazname-
návali do dotazníků. Pokud klient odmítnul odpovídat na otázky, 
nebyl studentem zdržován. 

Klienti úřadu hodnotili kvalitu činnosti, úroveň vystupování a úro-
veň poskytované služby od pracovníků jednotlivých odborů a od-
dělení Městského úřadu. 
Dotazník spokojenosti klientů Městského úřadu Velké Meziříčí ob-
sahoval seznam všech odborů a oddělení úřadu, čtyři samostatné 
otázky a prostor pro případné poznámky, připomínky, kritiku, ná-
měty nebo pro pochvalu.
Každá otázka obsahovala škálu možného hodnocení od  1až po  4 
(1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi 
nespokojen). 

Z vyplněných dotazníků bylo zjištěno: 
1) Celkem bylo za 2 pracovní dny studenty vyplněno 157 dotazníků 
(tj. asi 79 dotazníků denně). Odbory a  oddělení byly hodnoceny 
celkem 159 krát (u  2 dotazníků bylo zaškrtnuto hodnocení více 
odborů nebo oddělení). 
2) Nejvíce počet hodnocení obdržel odbor dopravy a  silničního 
hospodářství (48). Nejméně pak oddělení kanceláře tajemníka (1). 
3) Celková průměrná známka za  všechny odbory + oddělení 
a za všechny položené otázky je 1,14. 
Z výsledků dotazníkového šetření byly vytvořeny přehledné grafy 

ukazující konečné průměrné známky u jednotlivých otázek a cel-
kový počet odevzdaných dotazníků u  jednotlivých odborů a  od-
dělení. Z  celkových výsledků jednoznačně vyplynulo, že klienti 
MěÚ Velké Meziříčí jsou s  kvalitou činnosti, úrovni vystupování 
a  poskytovanými službami MěÚ Velké Meziříčí velmi spokojeni 
(výsledná průměrná známka 1,14). Průzkum spokojenosti klien-
tů bude do  budoucna prováděn pravidelně, minimálně jedenkrát 
ročně. Výsledky z anket budou sloužit k tomu, aby bylo možné po-
soudit, zda MěÚ Velké Meziříčí i nadále poskytuje služby klientům 
v odpovídající kvalitě.                         Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ

Cena: 13 KčRočníK XXIV. číslo 45 | založeno RoKu 191921. května 2014 RočníK XXV. číslo 20 | založeno RoKu 1919 Cena: 13 Kč

V pondělí 19. května začala 
oprava silnice II/602 ve Vel-
kém Meziříčí v úseku ulice 
Karlov od okružní křižovatky 
Kaufland po odbočku na ulici 
K Buči.

Objízdná trasa pro vozidla s ma-
ximální rychlostí nad 80 km/h 
bude značena po dálnici D1 mezi 
sjezdy Velké Meziříčí – západ 
a Velké Meziříčí – východ, v tom-
to úseku je dálnice od 19. 5. 2014 
bez poplatku.
Ostatní vozidla musí použít vy-
značené objízdné trasy po  silni-
cích I. a II. třídy  ve směru Křiža-
nov, Osová Bítýška a Ruda.  
Do  prostoru staveniště bude 

umožněn vjezd pouze obyva-
telům, kteří tam bydlí,  firmám, 
autobusům MHD a vozidlům In-
tegrovaného záchranného systé-
mu. Průjezd úseku pro tranzitní 
dopravu nebude možný.
„Pro příjezd na hřbitov a do are-
álu technických služeb na  sběr-
ný dvůr doporučujeme využít 
objízdnou trasu po  dálnici D1 
na  východní sjezd dálnice D1 
ve směru na Brno. 
Prosíme o  respektování sta-
noveného dopravního zna-
čení a  předem se omlouváme 
za  dopravní komplikace,“ řekl 
vedoucí odboru dopravy vel-
komeziříčské radnice Jiří Po-
spíchal.

Postup prací:
Ve  dnech 19. 5. 2014 až 21. 5. 
2014 bude v  uvedeném úseku 
silnice II/602 mezi okružní kři-
žovatkou Kaufland a  odbočkou 
na ulici K Buči probíhat frézová-
ní obrusné vrstvy vozovky, od-
straňování obrub a přídlažeb.
„V  prostoru staveniště se bude 
pohybovat těžká technika, žádá-
me proto místní obyvatele o zvý-
šenou opatrnost při průjezdu  
staveništěm k  jejich nemovitos-
tem, který jim po tuto dobu bude 
umožněn. O dalším postupu pra-
cí a případných dopravních ome-
zeních pro místní občany a firmy 
budeme průběžně informovat,“ 
dodal starosta města.

Průjezd Meziříčím není od pondělí 
příští čtyři měsíce možný

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
prodlužuje výstavu   

    RODODENDRONY A BONSAJE 
21.–24. 5. 2014

Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17,
pá 8–12, 13–17, so 8–11

www.zahradnictvivm.cz, tel.: 731 507 260

Dne 19. 5. začalo frézování vozovky na Karlově. Vozidla, která vjela do zákazu, 
kontrolovali policisté. S místními řidiči přestupek řešili domluvou, s „přespolními“ 
pokutou, neboť značení uzavírky je už při vjezdech do města. Foto: Martina Strnadová

Klienti jsou s činností městského úřadu velmi spokojeni, potvrdil průzkum
 -ran-

Silnice č. II/602 v  ulici Karlov ve  Velkém 
Meziříčí v  rámci její celkové rekonstrukce 
(opravy a pokládky všech ložných a obrus-
ných vrstev) bude uzavřena v termínech: 

I. 19. 5.–13. 7. 2014 (od křiž. II/392 Františ-
kov po křiž. s MK K Buči)
II. 14. 6.–14. 9. 2014 (od křiž. MK k Buči 
po křiž. s III/3719 na Dolní Radslavice)   
1. Uzavírka – popis:
I. Bude uzavřen úsek od křiž. sil. II/602 a sil. 
II/392 ul. Františkov (stavba okružní křižo-
vatky)  po křiž. s místní komunikací K Buči. 
Křižovatka silnice II/602 a  II/392 Františ-
kov bude průjezdná, křižovatka sil. II/602 
a  místní komunikace K  Buči bude rovněž 
průjezdná.
II. Bude uzavřen úsek od místní komunika-
ce K Buči  po křiž. se sil. III/3719 na Dolní 
Radslavice. Křižovatka sil. II/602 a  sil. 
III/3719 na Dolní Radslavice bude průjezd-
ná, křižovatka sil. II/602 a místní komuni-
kaci K Buči nebude průjezdná.
2. Objížďka:  
a) Po silnicích  II. a  I. tř. trasou:  křiž. II/602 
a  II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Oře-
chov – Křižanov – Martinice – Vel. Meziříčí.
b) Po dálnici D1 exit Velké Meziříčí-východ 
– exit VM-západ, směr Praha a směr Brno.  
Dle § 20a odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. Je-li 
nutno při uzavírce podle § 24 užít pro ve-
dení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je 
možné užít tuto silnici bez zpoplatnění.
3. Bude stále zajištěn průjezd ze silnice č. 
II/602 do  lokality ulic: Nová, Na Spravedl-
nosti, Příční, Křižní, Slepá a K Buči ve Vel-
kém Meziříčí. Místní komunikace Jabloňov 
– II/392 (D. Heřmanice) – objízdná tra-
sa pro autobusy veřejné linkové dopravy, 
poškozená v  důsledku zvýšeného užívání 
po dobu uzavírky sil. II/602 (výtluky, poško-
zené  okraje a krajnice, …), bude po skonče-
ní uzavírky přiměřeně opravena.  
4. Bude zajištěn stálý přístup osob k nemo-
vitostem dotčeným uzavírkou a stavbou. 
Mapky najdete na straně 6. –měú–

Schválili laureáty nejvyššího 
ocenění Kraje Vysočina
Krajské zastupitelstvo schválilo desítku jmen osobností 
s úzkou vazbou na Kraj Vysočina, kteří se zasloužili 
o rozvoj a budování regionu, jeho dobré jméno a jejich 
osobní i profesní aktivity se zapsali do historických 
kronik. Ocenění bude laureátům předáno na slavnost-
ním večeru, který je naplánován na 23. října 2014. 
Na nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – kamennou, skle-
něnou a dřevěnou medaili bylo nominováno celkem 19  
osobností – 14 mužů a pět žen.

Mezi letošní držitele nejvyšších ocenění patří také Vladimír 
Makovský z Velkého Meziříčí, ochránce přírody, autor a spo-
luautor desítek knih o vlastivědě a genealogii. Jeho na ocenění 
navrhla zdejší Vlastivědná a genealogická společnost (VGS), 
a sice na podnět Arneho Němce (ČSOP VM), uvedla pro náš 
týdeník předsedkyně VGS Helena Švecová. Dalšího laureáta, 
který sice není z velkomeziříčského regionu, ale někteří poslu-
chači ho mohli slyšet na loňském vánočním koncertu s varha-
níkem Jaroslavem Tůmou v netínském kostele. Jde o mladé-
ho trumpetistu Viléma Hofbauera z Třeště, který se v Netíně 
představil po  boku varhaníka Petra Sobotky. „Letos budou 
uděleny dvě kamenné medaile, tedy nejvyšší krajské ocenění 
za celoživotní práci pro region. Jména obou oceněných zatím, 
stejně jako i ostatní rozdělení medailí, neodtajníme. Rádi by-
chom dopřáli oceněným i veřejnosti chvilku překvapení,“ uve-
dl hejtman Běhounek. 

Letošní držitelé - Naděžda Dobešová – sportovkyně, úspěšná 
reprezentantka v kuželkách (7× mistryně světa, 7× stříbrná, 3× 
bronzová), vyhlášena jako nejlepší kuželkářka 20. století
Mgr. Miloš Doležal – spisovatel, básník, publicista a redaktor 
Vilém Hofbauer – mimořádný talent ve hře na trubku
Vladimír Makovský – ochránce přírody, autor a spoluautor de-
sítek knih o vlastivědě a genealogii
Mons. Mgr. Michael Josef Pojezdný, O.Praem. – Opat Králov-
ské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze atd.
Ondřej Slavičínský – mimořádný talent v sólovém zpěvu
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. – vědecký pracovník, vysoko-
škol. pedagog, akademik a dlouholetý předseda SK NMNM
Prof. PhDr. Jaroslav Svoboda – sklářský výtvarník hutně tva-
rovaného skla a odborník na osvětlovací tělesa
MUDr. Jaroslav Šilhan – lékař, zakladatel cévní chirurgie 
a implantace kardiostimulátorů v Jihlavě
Akad. mal. Vanda Truhlářová – malířka výlučně poeticky la-
děné krajiny Vysočiny. 

Iva Horká

–krú–
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Hana Špalková, původem z Buch-
lovic, kterou mohli návštěvníci 
tradičních trhů vidět na  náměstí 
ve Velkém Meziříčí minulou stře-
du, se zajímala o košíkářství již 
v  dětství. Svou zručností a  pěk-
ným přístupem k lidem ji ovlivnil 
především mistr košíkář František 
Daňhel. Vyučila se tedy košíkář-
kou, tj. v oboru uměleckého zpra-
cování přírodních pletiv v Ústředí 
lidové umělecké výroby v  Praze, 
kde pak pracovala. Poté působila 
ve  Výzkumném ústavu lesnic-
tví a  myslivosti. Tam se zabývala 
pěstováním různých druhů vrb 
ke  zpracování v  košíkářství. Poz-
ději se začala věnovat košíkářské-
mu řemeslu samostatně.
Výrobky Hany Špalkové vycházejí 
z  tradiční technologie. Pracuje se 
zeleným vrbovým proutím, kte-
ré si sama pěstuje. Další přírodní 
materiály – pedig, červené proutí 
nebo šén nakupuje. Sortiment 
tvoří různé košíkářské zboží, vě-
nuje se oplétání ošatek, tácků, 

podnosů či demižonů, vyrábí hos-
podářské koše a košíky. Její práce 
je precizní a  nasvědčuje tomu, 
že autorka vnáší do  své činnosti 
nejen získané vědomosti a zkuše-
nosti, ale přichází i s novými prv-
ky při kladení prutů, jež v celkové 
kompozici vytvářejí osobité, pro 
ni typické motivy.
Hanu Špalkovou, jak sama říká, 
můžete i s rodinou vidět na mno-
hých předváděcích akcích Slovác-
kého muzea, ale i  dalších muzeí 
nejen v našem kraji. Patří ke stá-
lým účastníkům všech jarmarků 
pořádaných městem Uherské 
Hradiště. Své řemeslo předvá-
dí také ve  skanzenech a  školách 
po  celé republice a  je zvána 
i do zahraničí. Jako členka sdruže-
ní lidových řemeslníků a výrobců 
se pravidelně účastní jarmarků 
po celé republice, obvykle ve  sty-
lovém stánku a  odpovídajících 
dobových kostýmech.
   (Zdroj: www.tradicnivyrobek.cz)

Ředitelé příspěvkových 
organizací Velkého Meziříčí, 
pracovníci v kultuře, médi-
ích, informačním centru se 
se zástupci města minulý týden 
vypravili na jednodenní cestu 
do družebního města Valašské 
Meziříčí. 

Tam se setkali se svými pracov-
ními protějšky a  předávali si 
zkušenosti. Valašskomeziříčští 
Velkomeziříčským ukázali svoje 
příslušná pracoviště, ale také dal-
ší objekty ve městě.
Hosté si tedy prohlédli prostory 
radnice, kde je hostitelé přiví-
tali, pak se vypravili do  zámku, 
v  němž sídlí tamní kulturní za-
řízení, viděli základní umělec-
kou školu s  jejím velkým taneč-
ním sálem, dále pak knihovnu, 
muzeum, digitalizované kino, 
informační centrum, přírodní 

amfiteátr a další. Město se může 
pochlubit též moderním komple-
xem sportovišť. Areál tvoří krytý 
bazén s  wellness centrem, dále 
letní koupaliště, zimní stadion, 
kuželkářské a  bowlingové dráhy, 

tenisová hala a  18 antukových 
kurtů, fotbalový areál s  přírodní 
i  umělou trávou a  atletický sta-
dion. Meziříčský krytý bazén zís-
kal druhé místo v soutěži Aqua-
park desetiletí.

Zástupci některých organizací z našeho města se vypravili na Valašsko

Oslovinky uspěly v krajské soutěži školních časopisů. Přivezly první místo
Školní časopis Oslovinky Základní školy Oslavická ve Velkém 
Meziříčí zvítězil v krajském kole soutěže Školní časopis roku 
2014, pořádané Asociací středoškolských klubů ČR a Národ-
ním informačním centrem pro mládež. Jeho hlavní tvůrce, 
žák deváté třídy Matěj Měrtl ocenění převzal devátého dubna 
v Pelhřimově.

Oslovinky odborná porota ocenila za vzhled i obsah prvním mís-
tem v kategorii školních časopisů druhého stupně základních škol. 
Jeho elektronická verze navíc obdržela diplom za  druhé místo 
mezi webovými e-ziny. Časopis má totiž i  svoje vlastní webové 
stránky www.oslovinky-vm.webnode.cz.
„Název Oslovinky vyjadřuje spojení slov Oslavická a  novinky,“ 
vysvětluje Matěj Měrtl, který s vydáváním časopisu začal koncem 
roku 2013. První číslo vytvořil ze své vlastní iniciativy a zcela sám, 
s dalšími mu už pomáhala spolužačka Terezie Večeřová. Časopis 
vychází jako měsíčník, zhruba o osmi stránkách formátu A5, v ná-
kladu asi 32 kusů – do každé třídy i učitelského kabinetu po jed-
nom výtisku. Oba tvůrci na  časopisu pracují ve  svém volném 

čase, doma. Matěj fotí a píše příspěvky hlavně z dění ve škole, ale 
i ve městě, navíc pak celé číslo časopisu dává dohromady a vyrá-
bí. Terezie dodává především zajímavé recepty. „Časopis je hlavně 
Matějova zásluha, jsem na něj pyšná,“ hodnotí svého kolegu sama 
Terezie. Chválí jej i  ředitelka školy Dagmar Suchá. „V  minulosti 
jsme na škole žádný časopis v této míře neměli, chyběla chuť dětí 
zapojit se. A já oceňuji každého, kdo udělá nezištně něco pro dru-
hé,“ říká D. Suchá a dodává, „navíc Matěj dělá nejen časopis, ale 
vymýšlí i různé soutěže s ním spojené. Vtáhl do nich celou školu, 
losuje výherce, shání pro ně ceny… Je tady takovým motorem akcí 
a dokázal strhnout i kolektiv.“
Matěje to totiž baví. Chtěl by v budoucnu pracovat někde v médi-
ích, ať již tištěných, internetových, či v televizi. I Terezii láká práce 
s  lidmi – být třeba moderátorkou. Oba na  základní škole končí 
a mají před sebou střední školu – Matěj se dostal na obor repro-
dukční grafik a Terezie na rekondiční a sportovní masérku. Proto 
tak trochu litují, že v květnu vyjde poslední číslo jejich časopisu. 
Ale Matěj už má nové plány – založil svůj nový zpravodajský web 
www.zaostrenovm.com. Text a foto: Martina Strnadová

Ředitelé příspěvkovek města, pracovníci v kultuře a médiích z Velkého i Valašského 
Meziříčí si předávali navzájem zkušenosti. Více foto na webu. 2x foto: M. Strnadová

Krytý bazén (25 m) ve Valašském Meziříčí doplňuje 
wellness. Více foto na našem webu. Foto: Iva Horká

Košíkářka Hana Špalková z Huštěnovic zavítala na trhy 
do našeho města poprvé. Oděna v dobovém kostýmu 
budila patřičnou pozornost. Foto: Iva Horká

Zručná košíkářka k nám na trhy přijela poprvé

 Připr.: Iva Horká

Iva Horká

Otočený provoz působil problémy
Minulý týden ve středu pracovníci firmy odfrézovali povrch druhé 
poloviny vozovky okružní křižovatky. Od toho dne byl v křižovatce 
provoz otočen a řídil jej trojstranný semafor ve směru na Karlově od 
Brna a Jihlavy a navíc ještě z Františkova. To působilo nemalé doprav-
ní problémy, kdy kolony aut stály na jedné straně až od hřbitova, na 
druhé od Novosadů, ale fronta se tvořila i na obchvatu od Třebíče. To 
skončilo v pondělí 19. května, kdy začala uzavírka Karlova od okružní 
křižovatky až po ulici K Buči kvůli rekonstrukci průtahu městem.                                                

Text a 2× foto: Martina Strnadová

Měřínský živý betlém získal 2. místo ve Zlaté jeřabině
Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
odsouhlasilo výsledky desátého 
ročníku krajské ankety o nej-
lepší kulturní aktivitu minulé-
ho roku a nejlepší počin v péči 
o kulturní dědictví. 

Do  ankety bylo zasláno celkem 
7324 platných hlasů, které vy-
nesly vítězství v kategorii Kultur-
ní aktivita chotěbořské taneční 
show Soul of Dancers, v kategorii 

Péče o kulturní dědictví bodova-
lo nejvýše restaurování varhan 
z  kostela sv. Bartoloměje v  Lu-
kách nad Jihlavou. „Slavnostní 
vyhlášení výsledků je naplánová-
no na  27. května 2014 v  Muzeu 
Vysočiny Třebíč,“ informovala 
radní Kraje Vysočina pro oblast 
kultury, památkové péče a  ces-
tovního ruchu Marie Kružíková.
Druhé místo v této soutěži si od-
nesla kulturní aktivita z  našeho 

regionu – Měřínský živý betlém 
s počtem hlasů 265.
„Měřínský živý betlém z  kate-
gorie Kulturní aktivita a  rekon-
strukce rodného domu Jana 
Kubiše – Dolní Vilémovice z ka-
tegorie Péče o  kulturní dědictví 
postoupily navíc na  doporučení 
zvláštní komise do  soutěže Pře-
shraniční cena společně s  dal-
šími dvěma aktivitami, vybra-
nými v  loňském roce (Oživené 

židovské město/Třebíč, Obnova 
a  zpřístupnění kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie/Polná) a  spo-
lečně s  dalšími vybranými pro-
jekty z ankety Skutek roku budou 
soutěžit s projekty z Dolního Ra-
kouska. Soutěž Přeshraniční cena 
je vyhodnocována jednou za dva 
roky, vyhodnocení se uskuteční 
ve  2. polovině roku 2014,“ upřes-
nila tisková mluvčí kraje Jitka 
Svatošová.           Zprac.: Iva Horká
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Strejček s Mackem přivezli do našeho města krásu a moudrost

Sál historické budovy bývalého 
luteránského gymnázia nadchl 
Alfréda Strejčka, který do Vel-
kého Meziříčí přijel ve středu 
14. května s komponovaným 
pořadem Alchymie lásky. 

Verše autorů alžbětinské Anglie 
byly proloženy dobovými sklad-
bami pro sólovou loutnu v podá-
ní Jindřicha Macka.
Pořad Alchymie lásky byl posled-

ním z  letošní sezony velkomezi-
říčského kruhu přátel hudby, jež 
pro pořádající Jupiter club zajiš-
ťuje agentura GlobArt. A  jak je 
již zvykem, uvedli jej talentova-
ní žáci zdejší základní umělecké 
školy. Tentokrát kytaristé Marko 
Pešek a  Jan Mátl ze třídy učite-
le Petra Němce skladbami A. B. 
Mangorého, H. Villa-Lobose či 
M. D. Pujoa.
Alfréd Strejček poté předne-

sl renesanční a  barokní poezii 
W. Shakespeara, F. Bacona, J. 
Fletchera, G. Chapmana, J. Do-
nneho a  dalších umělců, jejichž 
díla vznikly v jednom z literárně 
i  hudebně nejbohatších období 
anglických dějin, jež pozname-
nalo světovou kulturu. I Jindřich 
Macek, historicky první absol-
vent oboru loutna na  Akademii 
staré hudby při Filozofické fakul-
tě Masarykovy univerzity v Brně, 

představil loutnové kompozice 
J. Whitfielda, V. Capiroly či také 
P. P. Raimonda ze stejné doby. 
„Ve  Velkém Meziříčí jsem byl 
několikrát, ale v  tomto krásném 
historickém sále vystupuji popr-
vé,“ řekl v úvodu Alfréd Strejček 
a  dodal, že takové prostředí zá-
žitek posluchačů jistě umocní. 
Zapůsobilo tím víc, že budova 
byla postavena ve stejných letech, 
kdy uvedení angličtí mistři stvo-

řili své verše a  notové záznamy.
Moudrost, emoce, ušlechtilost, 
pokora a hlavně aktuálnost čišely 
z textů, jež vznikly ve druhé polo-
vině šestnáctého a první polovině 
sedmnáctého století. Jako by ani 
lidstvo od  té doby nepokročilo 
o  čtyři stovky let kupředu. Jak 
současně zněla slova modlitby 
ve  stáří sv. Františka Saleského, 
jež Alfréd Strejček přidal navíc 
závěrem pořadu. 

„Je to jedna z  nejkrásnějších 
modliteb, jakou jsem kdy mohl 
prezentovat,“ poznamenal recitá-
tor. A co teprve poslední příspě-
vek z  pera Jana Amose Komen-
ského o  lidech chabých mravů, 
kteří vládnou ostatním, o  mo-
cichtivých deroucích se nahoru 
myslíce přitom jen na  vlastní 
prospěch. „Ještěže tohle se nás už 
netýká,“ poznamenal s úsměvem 
Strejček.

Kytaristé Jan Mátl a Marko Pešek ze třídy Petra Němce zdejší základní umělecké školy zahájili 
poslední koncert KPH této sezony. 2x foto: Martina Strnadová

Martina Strnadová

Zleva Jindřich Macek a Alfréd Strejček vystoupili v luteránském gymnáziu 
ve Velkém Meziříčí minulý týden. Foto: Martina Strnadová

Den gastronomických soutěží si užili účastníci na Světlé

Ve středu 14. května 2014 
pořádala Hotelová škola Světlá 
a OA Velké Meziříčí tradiční 
den gastronomických soutěží, 
kterých se zúčastnili žáci hote-
lových škol z celé republiky i ze 
zahraničí.

Den plný gastronomických sou-
těží na  Světlé se i  přes nepřízeň 
počasí vydařil. K  tomu jistě při-
spělo zaujetí všech účastníků, ale 
také perfektní organizace soutěží, 
a za to patří poděkování všem za-
městnancům školy.
Vždyť do  přípravy a  samotného 
průběhu soutěží byla zapoje-
na celá škola, každý tzv. přiložil 
ruku k dílu. Zejména pak je třeba 
poděkovat těm žákům, pedago-
gům a zaměstnancům školy, kteří 
přípravu a vlastní průběh gastro-
nomických soutěží organizačně 
zajišťovali.
Již dnes se těšíme na všechny přá-
tele Světlé, kteří k nám 15. října 
2014 přijdou na  37. Gastroden 

a  budou tak moci znovu zhod-
notit gastronomické dovednosti 
našich žáků.
A jak hodnotí letošní ročník gast-
ronomických soutěží jejich orga-
nizátoři, garanti?

Barmanské soutěže
Je již tradicí, že se v  polovině 
května konají na  Hotelové škole 
Světlá a  OA ve  Velkém Meziříčí 
barmanské soutěže. 
Ve středu 14. května 2014 pořáda-
la naše škola 16. ročník celostátní 
klasické barmanské soutěže Mar-
tini&Bacardi cup 2014. Soutěž 
je zařazena v  kategorii JUNIOR 
– CLASSIC, je určena pro žáky 
středních hotelových škol, střed-
ních odborných učilišť a  mladé 
barmany do  20 let. Zúčastnilo 
se 23 soutěžících z  Poděbrad, 
Ostravy, Brna, Slavkova u  Brna, 
Moravského Krumlova, Blanska 
a z naší školy. V silné konkurenci 
se skvěle umístily naše studentky. 
Krásné druhé místo získala Jana 

Tvrdíková, čtvrté místo obsadila 
Tereza Šrámková a na devátém se 
umístila Anna Nerudová.
Mladí barmani předvedli své 
dovednosti i  v  další soutěži Ca-
ribbean soft Philibert routin cup 
2014. Školu reprezentovali On-
dřej Pokorný, Štěpán Šimánek 
a Gabriela Kanswohlová. Čtvrtou 
soutěžící byla studentka z Teplic 
nad Metují. 
Všichni soutěžící předvedli vel-
kou snahu a  mistrovství. Nad 
hladkým průběhem soutěží 
dohlížel kolektiv odborných 
komisařů vedený garantkou 
PhDr. Zdeňkou Endlicherovou.
Za  účast a  vzornou reprezentaci 
soutěžícím děkujeme a  přejeme 
hodně profesních úspěchů.

Barista světlá cup 
2. ročník soutěže v přípravě kávy, 
základů baristiky, je určena pro 
žáky středních gastronomických 
škol a pro mladé barmany do 20 
let. Soutěže se zúčastnili zástupci 

škol z celé ČR. Soutěž byla limito-
vána počtem 12 soutěžících. 
Úkolem bylo vytvořit v patnácti-
minutovém limitu 4 porce espre-
ssa, 4 porce cappuccina a 4 por-
ce volného nápoje postaveného 
na  porci espressa. Mohlo by se 
zdát, že jde o jednoduchou práci, 
ale opak je pravdou. Zvládnout 
technologii, hygienu, komunika-
ci se zákazníkem a limitovaný čas 
je velmi náročné. Právě stanove-
ný časový limit, jeho nedodržení, 
bylo příčinou diskvalifikace.
Hlavním garantem soutěže byl 
certifikovaný barista Michal 
Křižka, držitel certifikace SCAE, 
který společně s  dalšími šesti 
členy odborné komise dohlížel 
na  profesionalitu mladých začí-
najících baristů, s níž byl spoko-
jen o i jeho kolegové.
Ač soutěž trvala do  pozdních 
odpoledních hodin, všichni 
jsme si užili příjemné atmosféry 
ve  fiktivní kavárně. Už se těší-
me na  příští ročník, který bude 

v souladu s vývojem baristiky ur-
čitě obměněn.

Gastro štafeta 2014
Úkolem soutěžícího družstva 
v Gastro štafetě, které tvoří chla-
pec a dívka, je v co nejkratším ča-
sovém limitu zdolat štafetovým 
způsobem překážkovou dráhu 
a prostřít stůl pro čtyři hosty. 
K  disciplínám, které musí sou-
těžní družstvo absolvovat, patří: 
dovezení bedny nealkoholické-
ho piva na  rudlíku, na  podnosu 
přenést v  jedné ruce čtyři talíře, 
poskládané ve standardu „přeno-
sový talíř“, dále otevření a  nalití 
dvou třetin piva do  půllitrových 
sklenic a  nakonec na  podnosu 
přenést čtyři kávové sety. Stu-
denti tedy prokazují své profesní 
schopnosti, zručnost v  přípravě 
a  mrštnost ve  zdolání překážko-
vé dráhy. Letošního 4. ročníku 
tradiční týmové soutěže „Gastro 
štafeta 2014“ se zúčastnilo 20 
soutěžících ze sedmi odborně 

zaměřených středních škol z celé 
ČR, dokonce přijeli soutěžící i ze 
Slovenska, a to ze Střední odbor-
né školy v  Šuranech.  Navzdory 
chladnějšímu počasí se studenti 
s těmito úkoly poprali velmi sta-
tečně, někteří si dokonce chtěli 
trať zaběhnout ještě jednou. Prv-
ní dvě místa ve vyrovnaných pod-
mínkách vybojovala naše škola, 
jmenovitě to byli Tomáš Uchytil 
a Kristýna Zezulová, na druhém 
místě pak Petr Špaček a Vendula 
Bravencová. Třetí místo obsadili 
studenti z  místní Střední školy 
řemesel a  služeb, Libor Janeček 
a Zuzana Katolická. Vítězům gra-
tulujeme a  těšíme se na viděnou 
na 5. ročníku Gastro štafety. 
Poděkování patří všem organizá-
torům, rozhodčím a vedení školy.

Za tým organizátorů:
MVDr. Růžena Marková, 

ing. Jana Remerová, Mgr. Eva 
Čech Cejnková, ing. Dana Hrdi-

nová, Mgr. Lubomír Kučera,
foto: archiv školy
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V pondělí 5. května přijeli 
zástupci vedení SDH Velké 
Meziříčí a zástupkyně družstva 
žen do centra hasičského hnutí 
na zámek do Přibyslavi. 

Právě tam má své sídlo i muzeum 
s hasičskou technikou a od roku 
2006 je nositelem mezinárodní-
ho certifikátu Hasičské muzeum 
CTIF. V  15 sálech jsou předsta-
vovány nejstarší způsoby hašení, 
rozvoj hasičských spolků od  19. 
století a vývoj hasičských stejno-
krojů. Nechybí ani ukázka histo-
rické a současné techniky. 
Zajímavou možností je návště-
va síně mezinárodní spolupráce 
zemí CTIF s  hasičskými stejno-
kroji z různých zemí světa. 
Právě v sále přibyslavského zám-
ku se konalo slavnostní zasedání 
Krajského sdružení hasičů Kra-
je Vysočina, a  poté i  předávání 
ocenění a  medailí za  příklad-
nou práci v  roce 2013. Spolu se 

starostou KSH Kraje 
Vysočina Janem Slá-
mečkou tam nechyběl 
ani hejtman kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek, 
který právě od  kraj-
ského starosty obdržel 
pamětní medaili. Oce-
nění se dostalo i  slož-
kám Integrovaného 
záchranného systému 
(profesionální hasi-
či), Polici ČR i  Zdra-
votnické záchranné 
službě Kraje Vysoči-
na. Medaile přebírali 
z rukou starosty i jed-
notlivci z řad všech již 
zmíněných kategorií, 
kteří významnou mě-
rou přispěli a přispíva-
jí k  podpoře činnosti 
hasičů. 
Krajské sdružení ha-
sičů Kraje Vysočina je nejpočet-
nějším občanských sdružením 

na  Vysočině. Nyní přesahuje již 
40 tisíc členů. Dobrovolní hasiči 
jsou nedílnou součástí našeho 

venkova a  díky svým pořadatel-
ským aktivitám přinášejí do obcí 
řadu společenských, kulturních 

i sportovních akcí.  
Mezi oceněnými ne-
chyběly právě ženy ze 
SDH Velké Meziříčí, 
cvičící CTIF. Přijely 
si převzít od  staros-
ty již druhé ocenění 
za  příkladnou práci 
v roce 2013. Šlo o me-
daili Za  mezinárodní 
spolupráci II. stup-
ně. Dostaly ji za  vý-
tečnou reprezentaci 
v  mezinárodních 
soutěžích a  za  pří-
kladnou spolupráci se 
zahraničními partne-
ry při soutěžích CTIF.
Právě zkratka CTIF 
představuje Mezi-
národní technický 
výbor pro preven-
ci a  hašení požáru 
a  dnes je uznávaná 

jako mezinárodní asociace hasič-
ských a záchranných služeb. „In-

ternational Technical Committee 
for the Prevention and Extinc-
tion of Fire”. 
Organizace byla založena v  roce 
1900 v Paříži na podporu a pro-
pagaci spolupráce mezi hasiči 
a dalšími odborníky v oblasti po-
žární ochrany po celém světě. 
CTIF má 36 řádných členů, mezi 
něž patří i  Česká republika jako 
jedna z  mnoha členských zemí 
a  téměř 50 přidružených členů, 
kde je i několik soukromých a ve-
řejných organizací. 
CTIF pořádá mezinárodní kon-
ference a  mezinárodní soutěže, 
které se konají každé dva roky 
a  účastní se jich více než 3  000 
hasičů z celého světa. 
Cenu Tita Kršky získal samostat-
ně i  Sbor dobrovolných hasičů 
Velké Meziříčí za  mezinárodní 
a  příkladnou spolupráci. Tuto 
cenu převzal osobně starosta SDH 
Velké Meziříčí Miroslav Jágrik.

-mb-, foto: archiv SDH VM 

Dobrovolní hasiči s družstvem CTIF převzali ocenění za loňské výkony 

MAS Most Vysočiny přispěla finančně na celkem pět různorodých akcí

Celkem pět akcí se konalo 
v rámci projektu spolupráce 
s MAS MOST Vysočiny v ur-
čeném časovém období dubna 
a začátku května. 

Šlo o tyto akce: Velikonoční tvo-
ření v  Heřmanově (foto vlevo), 
Tradiční dětský karneval v  Břez-
ském (foto uprostřed), Pálení 
čarodějnic v  Ořechově (foto 
vpravo), Vše o  Filipojakubské 
noci v  DS Březejc (foto v  čísle 
18/2014) a  O  Moravském Ho-
rácku ve  Velkém Meziříčí (foto 
v  čísle 18/2014). Jejich obsah se 
řídil dle projektu Program roz-
voje venkova ČR, opatření III.4.1 
Získávání dovedností, animace 
a  provádění a  na  financování se 
podílela místní akční skupina 
(MAS) Most Vysočiny. 
Podpořeno bylo pět žádostí cel-
kem 42 800 Kč. Nejvyšší částku 10 

tisíc korun získala Základní škola 
Heřmanov na Velikonoční tvoře-
ní, po 9.900 Kč dostaly Obec Oře-
chov na Pálení čarodějnic a Spo-
lek rodičů a přátel dětí z Dětského 
střediska Březejc na akci Vše o Fi-
lipojakubské noci, spolku Srdce 
Horácka bylo přiděleno 8 tisíc 
na  kulturně-vzdělávací pořad 
O Moravském Horácku a na tra-
diční dětský karneval dostala 
Obec Březské pět tisíc korun.

Velikonoční tvoření, 
pálení čarodějnic 
i dětský karneval
„Velikonoční tvoření, které za-
hájila starostka obce Pavla Cha-
dimová, spočívalo v  rukodělné 
činnosti, jejímž výsledkem byly 
výrobky s  převážně velikonoční 
tematikou, navazující na  lidové 
tradice. Garantem úspěšnosti 

a potvrzením dobré přípravy byli 
nadšení učitelé z  místní jedno-
třídky ředitelka Mgr.  Iva Vone-
šová a učitel Mgr. Jiří Winterling. 
Dále pozvaná odborná instruk-
torka – paní z Moravce, slečna ka-
techetka z Osové Bítýšky – malba 
na sklo – a paní předvádějící pří-
pravu těsta a  pletení vánoček či 
jidášů,“ uvedl v hodnotící zprávě 
Alois Koukola.
Pálení čarodějnic v  Ořechově, 
který obdržel v  rámci soutěže 
Obec roku v loňském roce mod-
rou stuhu za  společenský život, 
se konalo na louce za MČ Ronov. 
„Prostor konání byl připraven 
pro diváky, včetně umístěných 
lavic. Přítomni byli členové za-
stupitelstva a  partneři: členové 
MS a  SDH. Další partner – SRP 
DS Březejc, vychovatelé a  děti – 
klient, se připravovali na  svoje 
vystoupení.

Bylo patrné, že přípravě se žada-
tel věnoval delší dobu před jejím 
konáním. Byla připravena vysoká 
vatra a občerstvení pro účastníky. 
Žadatel, resp. partner žadatele, 
byl připraven zasáhnout v přípa-
dě potřeby – bylo připraveno po-
žární vozidlo SDH.
Zastupitelé a  postupně i  řada 
návštěvníků přišli v  kostýmech.  
Starostka obce p.  Slámová uvíta-
la přítomně, partnery, děti z  DS 
Březejc, zástupkyně MAS MOST 
Vysočiny. Zdůraznila, že se akce 
koná v rámci projektu spolupráce 
s MAS MOST Vysočiny. Zájmem 
obce je, aby se akce, která má více 
jak desetiletou tradici, konala 
i nadále, aby se do  její organiza-
ce zapojovala i  mladší generace 
občanů, aby zájmem obyvatel 
bylo pořádat společných akcí ješ-
tě více. Ředitelka místní MŠ poté 
hovořila o tradici Pálení čaroděj-

nic, z níž akce vychází, na jakých 
základech vznikla. Krom toho 
proběhla módní přehlídka čaro-
dějnic, svoje vystoupení předvedli 
i klienti z DS Březejc. Zástupkyně 
MAS v  průběhu akce na  dotazy 
přítomných obyvatel vysvětlily, 
proč je akce podporována, jaké 
jsou úkoly MAS a  jak by MAS 
mohla v budoucnu s obcí spolu-
pracovat,“ popsala v  hodnotící 
zprávě Diana Kutnerová, s  níž 
kontrolu provedla také Helena 
Bučková. Kromě Ořechova se 
obě vydaly ještě do  Březského. 
Tamní tradiční karneval, jenž se 
konal v  kulturním domě, zhod-
notily slovy: „Prostory KD byly 
vyzdobeny v  duchu dětského 
karnevalu, na  stolech bylo cuk-
roví připravené členkami míst-
ního o. s. NA  parku, které bylo 
partnerem obce Březské. Členo-
vé místního SDH se postarali, 

aby sál byl po  celou dobu akce 
příjemně vytopen a  měli dozor 
nad bezpečností dětí i  ostatních 
účastníků. V  programu pro děti, 
většinou v  maskách, probíhaly 
soutěže, tancování. Karnevalu se 
zúčastnily rodiny z obce Březské, 
ale i ze sousedního Březí, Vidoní-
na, z Velké Bíteše. Tradiční dětský 
karneval v obci pořádají již řadu 
let a je příležitostí k setkávání ne-
jen dětí, ale i jejich rodičů a pra-
rodičů, z obce i okolí.
Na  organizaci akce se podílí jak 
obec, tak členky o. s. NA  parku, 
ale i další občané. "
O  zbývajících dvou projektech 
Vše o  Filipojakubské noci v  DS 
Březejc a O Moravském Horácku 
ve  Velkém Meziříčí týdeník Vel-
komeziříčsko podrobně informo-
val v čísle 18/2014.

Zpracovala: Iva Horká,
Foto: archiv MAS Most Vysočiny 

Ministerstvo podpoří venkov více než 133 miliony korun
Na podporu venkovských obcí dá 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
133 836 676 milionů korun z pod-
programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova. 

Jeho cílem je prostřednictvím dotace 
podpořit obnovu a  rozvoj venkov-
ských obcí, za  předpokladu zapojení 
obyvatel venkova, venkovských spolků 
a  sdružení při obnově obce v  souladu 
s  místními tradicemi. Projekty jsou 

zaměřeny na obnovu a údržbu venkov-
ské zástavby a  občanské vybavenosti, 
úpravu veřejných prostranství, obnovu 
a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci 
nebo vybudování zařízení pro volno-
časové aktivity, prezentaci úspěšných 
projektů zaměřených na obnovu a roz-
voj venkova a na výměnu zkušeností při 
jejich přípravě. „V rámci podprogramu 
Podpora obnovy a  rozvoje venkova 
bylo zaevidováno 1324 žádostí o dota-
ce v  objemu přes 400 milionů korun. 

Hodnotitelská komise mi následně do-
poručila ke  schválení a  k  podpisu 421 
žádostí v celkové výši přes 133 milionů 
korun,“ řekla Věra Jourová, ministryně 
pro místní rozvoj. 
Dotační programy Ministerstva pro 
místní rozvoj - Podpora rozvoje regio-
nů, Obnova obecního a krajského ma-
jetku po  živelních pohromách a  Pod-
pora odstraňování bariér v  budovách. 
Podpora rozvoje regionů
• Podprogram Podpora obnovy a roz-

voje venkova (čtyři dotační tituly viz 
tabulka) - výzva k předkládání žádostí 
byla ukončena, žádosti vyhodnoce-
ny, doporučení hodnotitelské komi-
se předloženo ministryni Jourové 
k  podpisu. Výsledky jsou zveřejněny 
na www.mmr.cz zde.
■ Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů 
soutěže Vesnice roku
■ č. 2 - Podpora zapojení dětí a mláde-
že do komunitního života v obci
■ č. 3 - Podpora spolupráce obcí na ob-

nově a rozvoji venkova
■ č. 4 - Podpora obnovy drobných sa-
králních staveb v obci
• Podprogram Podpora rozvoje pra-
covních příležitostí na  území Ústec-
kého a  Moravskoslezského kraj - 15. 
5. skončila výzva, následně budou 
zaevidovány všechny podané žádosti 
o dotace.  
Obnova obecního a krajského majet-
ku po živelních pohromách 
• Podprogram Obnova obecního 

a krajského majetku po živelních po-
hromách v roce 2013 – výsledky jsou 
zveřejněny na www.mmr.cz  
Podpora odstraňování bariér v  bu-
dovách
• Podprogram Odstraňování bariér 
v  budovách domů s  pečovatelskou 
službou a  v  budovách městských 
a obecních úřadů - výsledky jsou zve-
řejněny na www.mmr.cz zde.
• Podprogram Euroklíč - výsledky 
na www.mmr.cz zde.                     -mmr-
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řádky na neděli

Bohoslužby
Středa 21. 5.: 7.00 mše sv. – o. J. B., Mostiště 19.00 mše sv. Čtvrtek 22. 
5.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 18.00 mše sv. – o. L. Sz., Vídeň 17.00 mše sv. 
– o. J. B. Pátek 23. 5.: 8.00 mše sv. – o. L. Sz., 10.00 pohřební mše sv. – 
o. J. B., 14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání a adorace 
nejsvětější svátosti, 16.30 zahájení Noci kostelů ve  Velkém Meziříčí, 
17.00 mše sv. za město – o. L. Sz., domov pro seniory 13.00 mše sv. – o. 
J. B. Sobota 24. 5.: 7.00 mše sv. – o. J. B., 10.00 pohřební mše sv. – o. L. 
Sz., 18.00 mše sv. – o. J. B. Neděle 25. 5.: 7.30 mše sv. – o. J. B., 9.00 mše 
sv. – o. L. Sz., 10.30 mše sv. – o. L. Sz., 17.30 májová pobožnost, 18.00 
mše sv. – o. L. Sz. Bory mše sv.: 23. 5. Dolní Bory 17.30 adorace, 18.00 
mše sv. – o. J. B., 25. 5. mše sv. – o. J. B.
Farní oznámení: Čtvrtek po mši sv. v 18.45 teologická hodina. Pátek 
14.00–15.30 příležitost ke svátosti smíření a pokání, adorace nejsvětěj-
ší svátosti, 16.30 Noc kostelů. Sobota 19.30 Špitálek příprava na man-
želství. Děkujeme všem, kteří pracovali ve farnosti. 
Českobratrská církev evangelická: bohoslužby v neděli od 9.00 v Hu-
sově domě (U Světlé 24, Velké Meziříčí), více na www.evangelicivm.cz
Apoštolská církev: shromáždění každou neděli od 9.00 v areálu býva-
lých lisoven, Moráňská 134/2, Velké Meziříčí, www.ac-vm.cz

příspěvky čtenářů

Krása života
Měli jsme nedávno v  evange-
lickém sboru milou návštěvu 
z Holandska. Prožili jsme s hos-
ty pěkné tři dny, navštívili jsme 
krásná místa a  setkali se se za-
jímavými lidmi, např. s  panem 
hrabětem Janem Podstatzkým. 
Jelikož k nám hosté jezdí už řadu 
let, má každé takové setkání své 
téma. Tentokrát jím byla krása. 
Mluvili jsme o  jejím různém 
vnímání a jako křesťané jsme se 
ovšem také ptali po  biblickém 
pojetí krásy. Kniha knih spatřuje 
krásu především ve způsobu ži-
vota. Krása je (nebo není) v tom, 
jestli jsme udělali (nebo neudě-
lali) pro někoho něco hezkého. 
Krásný, dobrý strom se pozná 
po  ovoci. Zdání může klamat, 
něco může vypadat krásně, tvá-
řit se krásně a dobře, ale pokud 
to nese nedobré plody či vede 
k  ošklivým výsledkům, tak to 
rozhodně krásné není. Krása 
zkrátka nespočívá v  tom, jak se 
co jeví navenek a jak se kdo pre-
zentuje. Krása je hodnota skry-
tá pod povrchem. Lidé mohou 
vypadat přesvědčivě a  krásně, 
mohou dokonce přesvědčivě 
a krásně mluvit, jejich falešnost 

však prozradí trpké či rovnou je-
dovaté plody, které nesou. 
Kromě základního poznatku, 
že krása a  ošklivost nejsou dány 
vnějším vzhledem, najdeme 
v  bibli i  jiné zajímavé souvislos-
ti. Třeba blízkost krásy a  dobra. 
Setkání se skutečně vnitřně krás-
ným člověkem a údiv nad krása-
mi přírody či umění v  nás pro-
bouzí či zesiluje touhu po dobru, 
jak o tom nedávno mluvil v Hu-
sově domě prof.  Vladimír Smé-
kal.
V podobném smyslu jako o kráse 
mluví bible také o  čistotě. Člo-
věka neznečišťuje to, co do  něj 
vchází (resp. to, s  čím přichází 
do styku), ale to, co z něj vychází, 
co působí. Člověk není ušpiněn 
tím, že na  něj někdo nakydal 
hnůj, ale tím, když on sám na ně-
koho jiného kydá. Krásný a  čis-
tý je podle bible ten, kdo udělá 
něco dobrého, kdo je milosrdný 
ke  svým bližním, i  kdyby jinak 
byl malý, snědý, hnáty křivé, 
a  právě vylezl ze žumpy. Krásný 
je způsobem života. Díky Bohu 
za každého, kdo právě této kráse 
dává ve svém životě prostor.

Pavel Janošík

Nositelem tří rozdílných názvů se 
stalo silniční propojení z parčíku 
u městské brány ve Velkém Me-
ziříčí přes Čechovy sady na ulici 
Třebíčskou. Jsou to malý obchvat, 
tzv. malý obchvat a přeložka sil-
nice II/602. Mezi občany města 
panuje na  tento malý obchvat 
poměrně jednotný názor – kri-
tický a  odmítavý. Zcela rozdílný 
přístup zastává městské zastupi-
telstvo navenek zastupované pro-
střednictvím starosty a  některé 
odbory státní správy městského 
úřadu. Ty malý obchvat podpo-
rují.
Novou etapou této podpory se 
v  roce 2012 stal projekt doplně-
ný navíc okružní křižovatkou 
odstraňující ze zemského povr-
chu historickou budovu katovny 
a  rozšířením nájezdů v  parčíku 
u  městské brány napojujících 
most přes Balinku na most u poš-
ty. Důležitým dnem nového 
projektu byl 27. červen 2012, 
kdy bylo dopoledne schvále-
no územní rozhodnutí, které je 
prvním krokem pro povolení 
stavby. Odpoledne se v  budově 
na  Ostrůvku konalo seznáme-
ní občanů s  projektem spojené 
s  diskuzí. Reprezentanty města 
se stali starosta ing. Radovan Ne-
cid a  vedoucí odboru výstavby 
a  regionálního rozvoje městské-
ho úřadu ing.  Antonín Kozina. 
Diskuze se vyznačovala odmíta-
vým postojem k tomuto projektu 
všech, kteří v  ní vystoupili. Sta-
rosta města, rozladěný z průběhu 
diskuze, pronesl před odchodem 
z místnosti nic dobrého nevěstící 
větu: „Věci jsou nastartované a už 
je nezměníme.“
Určitou čáru přes rozpočet pro-
sazovatelů malého obchvatu 
způsobil výsledek neústupného 
nucení obchodního řetězce Lidl 
k  postavení mostu přes Balinku 
a okružní křižovatky. Odmítnutí 
jakéhokoliv kompromisního ře-
šení ze strany města znamenalo 
odstoupení Lidlu od všech aktivit 
ve Velkém Meziříčí a projekt ma-
lého obchvatu se uchýlil na  čas 
do odpočinkové fáze.
Po  této přestávce byl malý ob-
chvat zařazen jako jedno z témat 
Bílé knihy dopravy. Základní 
koncept tohoto dokumentu byl 
provázen výzvami k  občanům 
na jaře r. 2013, aby poskytli svoje 
připomínky k  textu knihy, a  tím 
k malému obchvatu. Po uzávěrce 

připomínek starosta města při-
znal, že nejvíce jich bylo k  ma-
lému obchvatu. S  připomínkami 
nebo jejich vyhodnocením nebyli 
občané seznámeni a  nastalo ně-
kolikaměsíční období mlčení. Te-
prve podnět státní správě města 
přiměl odbor dopravy k umístění 
nového textu Bílé knihy dopravy 
na  internetové stránky Velkého 
Meziříčí. V tomto mezidobí však 
byl její text schválen zastupitel-
stvem jako důležitý materiál pro 
další roky, kterým se má zastu-
pitelstvo řídit. V  novém textu 
zůstalo vše prakticky při starém. 
Mezi občany se však šířily zprávy, 
že malý obchvat již není aktuální 
a jeho realizace je zrušena.
Dlouhodobé obhajování malého 
obchvatu vychází z následujících 
bodů 1 až 5. Každý bod doprová-
zí popis skutečné situace s bodem 
související:
1) Přeložka a  náhrada hlavního 
průtahu městem (současná sil-
nice souběžná s dálnicí D1 ozna-
čována II/602) byla navržena již 
v  roce 1996 jako malý obchvat. 
Naše konečné vyprojektování je 
vyústění sedmnáctileté vize.
Skutečná situace: Město se stále 
vyvíjí a  mění hranice osídlení. 
Prostor, který byl dříve na  za-
stavěné hranici území je později 
hluboko uvnitř uličního prosto-
ru. Tak je tomu i u parku Čechovy 
sady. Ocitá se od osmdesátých let 
v  obklopení sídlištěm Čechovy 
sady a  zcela zastavěným prosto-
rem pod starým nádražím. Zde 
vedená silnice ztrácí charakter 
obchvatu a stává se, pokud by se 
uskutečnila, nesmyslnou spojkou 
ve  vnitřní části města. Čechovy 
sady tím nabývají na  důležitosti 
jako zelená klidová oáza města 
spolu se sady Riegrovými.
2) Obyvatelé města nemají mož-
nost Novosady někudy objet. To 
by měl řešit malý obchvat.
Skutečná situace: Objetí Novo-
sadů existuje nejméně ve  třech 
provedeních a  trvale je využívá-
no. Je mnohem výhodnější než 
malý obchvat a  zahrnuje kromě 
Novosadů i  podstatnou část uli-
ce Sokolovské. Havarijní případ 
zahrnuje objezd přes sídliště 
Čechovy sady (dříve Nad Katov-
nou). Osobní automobily využí-
vají silniční spojky od  prodejny 
barev na Třebíčské ulici ke spoj-
nici vedoucí od křižovatky u fir-
my Draka k podjezdu železniční 

trati a řízené křižovatce u sv. Jo-
sefa. Po  úpravě nebo přestavbě 
obloukového mostu na Třebíčské 
ulici je použitelná Třebíčská uli-
ce po  křižovatku u  firmy Draka 
s  příjezdem ke  sv. Josefu. Tímto 
řešením odpadá potřeba malého 
obchvatu.
3) Silnice malého obchvatu za-
ujme jen malou část Čechových 
sadů.
Skutečná situace: Toto tvrzení za-
vání dezinformací, protože dojde 
k likvidaci hlavní a základní pěší 
cesty Čechových sadů nad areá-
lem bývalého Svitu. Tato úprava 
by vyvolala úplné znehodnocení 
celé plochy jedné klidové oblas-
ti přístupné po  rovině ze středu 
města. Znehodnocena by byla 
hlukem dopravy a  výfukovými 
plyny zvláště nákladních au-
tomobilů. Stejný osud by měla 
i  vlastní plocha bývalého Svitu 
i se zahradami a obytnými domy
Komenského ulice a spodní stra-
ny Náměstí. Strmá stěna zbytku 
Čechových sadů by zde působila 
jako obří reflektor hluku, jaký 
známe z  dálnice u  Třech křížů. 
Mnohonásobná frekvence do-
pravy včetně kamionů při usku-
tečnění záměru přeložky silnice 
II/602 také zcela poškodí funkci 
parčíku u historické městské brá-
ny nyní zatěžovaného jen výjez-
dem osobních automobilů z  ná-
městí.
4) S malým obchvatem určitě po-
čítáme – je v územním plánu. 
Skutečná situace: Zařazení malé-
ho obchvatu do územního plánu 
města nepatří už od osmdesátých 
let vzhledem k bodu 1) a dalším. 
Poslední příležitost k  odejmutí 
blokování území pro malý ob-
chvat pro zastupitelstvo města 
stále trvá. Probíhá a  ke  konci 
projednávání změn před závěreč-
ným schválením zastupitelstvem 
se blíží územní plán Velkého Me-
ziříčí. Jeho neschválení a vyjmutí 
území pro malý obchvat je stále 
věcí rozhodnutí zastupitelstva 
města, které je velmi dobře in-
formováno delší dobu o nesmysl-
nosti malého obchvatu. Zastupu-
je-li ještě občany města je po jeho 
nečinnosti v  současné konečné 
fázi změn územního plánu otáz-
kou k zamyšlení.
5) Stavbu velké okružní křižo-
vatky stanovili příslušníci do-
pravního inspektorátu policie 
spolu s  odborníky dopravní-

ho odboru městského úřadu.
Skutečná situace: V  úkolech in-
spektorátu dopravy není určová-
ní provedení dopravních staveb. 
Odbor dopravy, pokud nezná 
základní definice pojmů dopravy, 
těžko může stanovovat způsob 
napojení silničních staveb.
Hrozba uskutečnění malého ob-
chvatu v  současném období vy-
plývá z ukončení příprav na no-
vou etapu dotací Evropské unie 
v letošním roce. Není vyloučeno, 
že velkomeziříčská radnice spo-
léhá na  to, že projektu malého 
obchvatu se ujme majitel silnice 
II/602 Kraj Vysočina a  uskuteč-
ní jej pomocí těchto nových do-
tací jako přeložku silnice II/602. 
Nová ministryně pro místní roz-
voj Mgr. Věra Jourová sice nedáv-
no prohlásila, že nesmyslné pro-
jekty dotaci nedostanou, jak se 
stávalo v  minulém období jejich 
přidělování, ale kdo ví, jaké me-
tody budou použity pro prosazo-
vání malého obchvatu jako celku.
Z dílčích staveb malého obchva-
tu by bylo vhodné uskutečnění 
po úpravě jen tří: 
Most přes Balinku z  parčíku 
u  brány v  provedení pro osob-
ní automobily s  příjezdní silnicí 
do  areálu bývalého Svitu. Něko-
lik nákladních vozidel, případně 
hasiči se do areálu snadno dosta-
nou ulicí Pod Strání. Posledním 
záměrem pro peníze z  EU by se 
stalo dvouproudé zprůjezdnění 
přemostění Balinky na Třebíčské 
ulici jako bodové závady pro vy-
užití této ulice.
Velmi důležitá pro město z  hle-
diska odlehčení dopravy Novosa-
dů se jeví spojovací silnice od od-
bočky do  Dolních Radslavic 
na  silnici do  Křižanova za  obcí 
Martinice, která může ihned pře-
vzít část dopravy severojižního 
směru a  z  velké míry nahradit 
ulici Vrchoveckou včetně průjez-
du městem. Také důležitou část 
tzv. velkého obchvatu s  přemos-
těním Františkova by jistě přiví-
tali všichni občané a  především 
řidiči.
V  řešení dopravních problé-
mů města je třeba, aby příslušní 
a  zodpovědní lidé přemýšleli 
podle vzoru jednoho z prohláše-
ní starosty města, se  kterým lze 
vždy souhlasit: „Z Velkého Mezi-
říčí se nesmí stát jen průmyslová 
zóna nebo dopravní cesty.“

Ing. Antonín Dvořák

Malý obchvat stále hrozí!

Českobratrská církev evangelická ve Velkém Meziříčí 
zve na VEČER S HOSTEM Janem Hanákem
PUPEK SVĚTA – Příběh ráje, který se stal peklem…
Příběh civilizace, která neúctou k životnímu prostředí zničila sama sebe…
Projekce dokumentárního filmu 
(40 min) a beseda s autorem.
Úterý 27. května v 19 hodin
Husův dům, U Světlé 24
www.evangelicivm.cz
Mgr.  Jan Hanák (* 1974) – kněz 
v  Bohdalicích, dokumentarista, 
publicista; vystudoval teologii, 
žurnalistiku a  sociologii; režíro-
val několik filmových, televizních 
a  rozhlasových dokumentů, vět-
šinou pro Českou televizi a Český 
rozhlas, a publicistických cyklů pro 
Českou televizi (Tančící skály, Žije-
me s vírou); spolupracoval rovněž 
na  několika divadelních inscena-
cích s režisérem J. A. Pitínským; byl rozhlasovým moderátorem a jedním 
z moderátorů profilových rozhovorů Před půlnocí na ČT24; v divadle 
Husa na provázku moderuje Husa kluby.

Přijďte podpořit výstavbu památníku sv. Zdislavy 
z Křižanova v jejím rodišti společně s pražským kar-
dinálem Dominikem Dukou
Sobota 24. května – 17.00 mše sv. na Svaté u Kadolce
Neděle 25. května Křižanov
6.15 mše sv. ve farním kostele P. Mgr. Tomáš Holcner
10.00 mše sv. sloužená pod širým nebem vedle kostela, povede ji 
kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup

Poznáváme naše hlavní město
Na poslední tři dubnové dny opus-
tili osmáci a  deváťáci z  Tasova 
školu, nechali za zády své domovy 
a zamířili do hlavního města. Ná-
vštěva Prahy patří k  pravidelným 
akcím, které tasovská škola pořádá.
Během exkurze žáci navštívili nej-
známější památky Starého Města, 
sídla českých vládců Vyšehrad 
i  Pražský hrad a  také Poslanec-
kou sněmovnu. Večerní programy 
byly kompromisem mezi přáním 
učitelů a  žáků. První večer pro-
to patřil představení Národního 
divadla, druhý pak návštěvě ob-
chodního centra. Před odjezdem 
ještě žáci rozhýbali bolavé nohy 
a  vyšlapali 299 schodů Petřínské 
rozhledny, aby mohli Praze z výš-
ky naposledy zamávat. 

Mgr. Irena Martincová, 
foto: archiv školy
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Nepůjde elektrický proud: 
22. 5. – od 7.30 do 13.30, ul. Kolmá 10, 12, 14 a od ul. Nad Kunšov-
cem, Krškova 1, 3, 5, Na Výsluní  2, 4, 6, 8, 10, 12, Nad Kunšovcem, 
Ve Vilách.
26. 5. – od 7.30 do 13.30, ul. Boční, Čechova 2, 4, 6, 8, Fajtův kopec, 
Gen. Jaroše 2, 4, Kolmá 9, 11, 13, 15, 16, 20, 1269/18, 1264, Krškova 
1a,  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Na Výsluní vč. garáží, Nad Gymnáziem 
(od Krškové nahoru).
27. 5. – od 7.15 do 17.00, Příkopy (bytovky 1651–1655, 665, 666), 
U Zlatého křížku, Fajtův kopec (chaty nad dálnicí), čerpací stanice 
Dea, McDonald’s, chaty kolem čerpací stanice.
29. 5. – od 7.30 do 13.30, ul. Oslavická, Zd. Vorlové, Mírová (po De-
mlovu), Školní, ZŠ Oslavická, Dům s pečovatelskou službou.                                                                                                                                

-E.ON-

    

 -VŠ v geologickém oboru s praxí min 3 roky
 - znalost práce na PC
 - řidičský průkaz skupiny B
 - časovou flexibilitu, spolehlivost 
  

   INŽENÝRSKÝ
       GEOLOG
   

                      Strukturovaný životopis zasílejte na adresu  
    boucek@enviroeko.cz, tel.kontakt :           777 551 389

přijme na pozice:

594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Nad Kunšovcem 1405/2

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE 
     externistaPožadujeme:     

- SŠ vzdělání
- základní orientace v ekologii
- řidičský průkaz skupiny B 
- časovou flexibilitu
- samostatnost, komunikativnost

Nabízíme:
Práci v perspektivním oboru se zajímavým finančním ohodnocením podle výsledků
 práce, možnost profesního a odborného růstu.

www.enviroeko.cz

Noc kostelů ve Velkém Meziříčí se koná pod záštitou 
starosty města ing. Radovana Necida.

Je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání 
a k naslouchání zajímavých témat.

Program v kostele svatého Mikuláše: 
16.30–16.50 představení Noci kostelů, modlitba 
 pozdrav starosty ing. Radovana Necida, katolického  
 faráře ThDr. Łukasze Szendzielorze a evangelického  
 faráře Mgr. Pavla Janošíka
17.00–17.45 mše svatá celebrant P. Łukasz Szendzielorz, farář
17.45–18.10 Čas radosti, veselosti – rytmické písně v podání 
 netínské scholy
18.10–18.40 Co by kostel vyprávěl (1. část) příběhy spojené 
 s kostelem vypráví PhDr. Marie Ripperová, historička  
 Muzea VM
18.45–19.10 Zpíváme si pro radost písničky v podání pěveckého
 sboru Sluníčko 
19.15–19.40 Stvořil Bůh rodinu? Aneb jak to bylo na počátku 
 přednáška P. Jiřího Brtníka o rodině
19.40–19.55 Melodie srdce  – varhany Marie Prášková, 
 Kristýna Bradáčová, housle Marie Rosová, 
 příčná flétna Alžběta Pospíšilová
20.00–20.30  Svatí s námi – vystoupení skupiny Útržky nebeských  
 not z Třebíče
20.30–20.45 Před tváří andělů chci zpívat 
 – sólový zpěv Marie Rosová a Vojtěch Sklenář, 
 varhany Marie Prášková
20.50–21.30  Ozvěny duše – vystoupení pěveckého sboru Harmonie
21.30–22.00 Co by kostel vyprávěl (2. část)
22.00–22.30  František Tůma: Stabat Mater sbor Magna Diesis, 
 sólisté, sbormistryně Mariana Ambrožová
22.30–23.00 Horské kázání čtení z Matoušova evangelia 
 s P. Łukaszem Szendzielorzem
23.00–23.15 Modlitba za město, varhanní hudba na rozloučenou
18.00–23.00 Noční město s nadhledem – volný vstup na věž kostela 

Program v Husově domě:
18.30–19.00  přivítání a střípky z historie Husova domu
19.00–20.00  V zemi pramenů modrého Nilu – promítání filmu 
 Libora Smejkala o Etiopii
20.00–21.00  Hudební dílna – spirituály, společné zpívání se skupinou
  KusPoKon
21.00–21.15  Světlo a tma, noc a den – duchovní slovo na závěr

Změna programu vyhrazena! Všichni jste srdečně zváni! 
Více informací na www.nockostelu.cz , www.farnostvm.cz, 

nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 
Husův dům: www.evangelicivm.cz, nedělní bohoslužby 9.00

Volební místnosti pro hlasování do Evropského parlamentu budou 
otevřeny v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. 
května 2014 od 8 do 14 hodin. 
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznáme-
ním starosty. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. 
Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách 
přehled o  telefonním spojení do  každé volební místnosti ve  svém 
správním obvodu.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební ko-
misi svou totožnost a  státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voli-
či, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, 
aby volič měl u sebe potřebné doklady. V rámci realizace volebního 
práva si mohou občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, 
dosud si nepožádali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požá-
dat na  Městském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, 
o vystavení občanského průkazu na počkání. Tento občanský průkaz 
je bez strojově čitelných údajů a jeho platnost je jeden měsíc. Občan 
k žádosti o OP předloží 2 fotografie a rodný list.  Ve dnech voleb bude 
na Městském úřadě Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení ob-
čanského průkazu na  počkání, a  to následovně: v  pátek 23. 5. 2014 
od 8 do 18 hodin, v sobotu 24. 5. 2014 od 10 do 12 hodin. 
Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, ane-
bo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné 
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků. Voliči s trvalým pobytem na Měst-
ském úřadě Velké Meziříčí si mohou hlasovací lístky vyzvednout 
na podatelně úřadu.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do  prostoru určeného k  úpravě hlasovacích lístků. V  případě, že se 
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřed-
ní obálky jeden hlasovací lístek. Zároveň může volič na  hlasovacím 
lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzová-
ní hlasovacího lístku vliv.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování 
do  přenosné volební schránky na  podatelně úřadu (tel. 566  781  111) 
nebo u Evy Krejskové (tel. 566 781 170).                                                -sve- 

Informace k volbám do Evropského parlamentu

celková rekonstrukce silnice č. ii/602, ul. karlov velké meziříčí

TJ SOKOL TASOV POŘÁDÁ 14. ROČNÍK 
TASOVSKÉHO VEJŠLAPU

V SOBOTU 31. KVĚTNA 2014               
Prezentace: 7.00–10.00

Místo startu: sokolovna Tasov
Trasy: 10 km – rodiny, kočárky, kola, 13 km – rodiny, 

20 km – dospělí, kola, kočárky, 50 km – pěší, kola, 100 km – kola 
a 200 km na kole (do 18 let helma)

Startovné: děti do 15–20 Kč, dospělí – 40 Kč. V ceně startovného 
je sladkost pro děti, pro dospělé nápoj dle vlastního výběru – pivo, 

limo, káva. Možnost nákupu „vejšlapových“ triček. Občerstvení 
je zajištěno přímo na trase i v cíli (oběd – nutné zamluvit ráno). 

K dobré pohodě v cíli hraje skupina Meandr.

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat 
na oslavy 775 let městyse Křižanova
a 140 let založení SDH Křižanov.
Oslavy se budou konat 

v sobotu 28. a v neděli 29. června 2014.

SPONZOŘI:  Městys Křižanov Řeznictví Bobrová Vodotrysk 
 Řeznictví  U kostela -  Iva Šotnerová Potraviny Jiří Bajer Klub důchodců 
 Ovoce - Zelenina Jaroslav Engelhart Mini Market Křižanov  František Musil - Výroba oděvů Křižanov

Pozvánka
na oslavy 775 let 
městyse Křižanova
a 140 let založení SDH Křižanov.
Oslavy se budou konat
v sobotu 28. a v neděli 29. června 2014.
(Podrobný program oslav otiskneme 
v příštím čísle Velkomeziříčska.)

.

.
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MAT–FYZ doučím
6.–9. tř., prima–kvarta

Info:  774 621 703 
http//mat-fyz.cz

Koupím

Nemovitosti

Pronajmu 

Daruji

Seznámení

prodám – koupím – různé

Prodám

Dlouhodobý 
přivýdělek, 

i při 
zaměstnání. 

Volejte: 
773 213 735

■ Smrkové palivové dřevo 
v  délkách 1 m. Cena 750 Kč/
prm rovnaný. Místo Stáj. Tel.: 
702 062 923.
■ Proorávačku nesenou, na  3 
brázdy nastavitelnou. Dále pro-
dám patkový el. motor 14 koní, 
pojízdný el. motor 4 koně. Triki-
tále. Tel.: 604 112 330.
■ Peugeot 306, Roland Garos, 
r. v. 1998, 1,6 benzín, STK 9/14, 
zelená metalíza, dobrý stav, taž-
né zařízení + zimní pneu na dis-
cích, najeto 198  060 km, cena 
22.000 Kč. Tel.: 776  250  226, e-
-mail: janazbitysky@seznam.cz
■ Cirkulárku na  kolečkách, 
kovová konstrukce i deska, mo-
tor 5 kW. Cena dohodou. Tel.: 
733 545 111.
■ Mrazničku Sintal 150 l. 
Dále prodám kamenné kostky 
– 400 ks. Betonové dlaždice – 

40 ks. Okna dřevěná dvousklá – 
2 ks. Dveře levé, možnost použít 
na chatu. Cena dohodou. Infor-
mace na tel.: 739 083 414.
■ Střešní tašku KMB Beta, po-
užitou, v  dobrém stavu, 10 ks/
m2, celkem cca 2500 ks. La-
ťování 320–340 mm. Vhodné 
na  stodolu nebo dílnu. Cena 
dohodou. Tel.: 604  226  704.
■ Líheň novou, 1.700 Kč. Tel.: 
733 483 672.
■ Hotové šalování na  scho-
dy z  OSB desek – 17 ks. Cena 
dohodou. Tel.: 724  063  930.

■ Dětský kočárek. Cena 
do  1.500 Kč, případně hledám, 
kdo by zachovalý kočárek daro-
val. Tel.: 773 184 213.

■ Sběratel koupí předválečné 
i  poválečné motocykly, sideca-
ry, návěsné vozíky značek Jawa, 
ČZ, Ogar, Ariel, PAV a  jiné 
do  roku výroby 1970. Solid-
ní jednání, platba v  hotovosti 

hned na místě. Tel.: 739 067 695.
■ Německého špice. Kou-
pím štěně německého špi-
ce, fenku. Tel.: 739  820  209.
■ Lednici Calex 450 v  dob-
rém stavu. Tel.: 733  530  355.
■ Auto, jakékoliv i  bez STK, 
cenu i  stav respektuji. Tel.: 
608 029 036.
■ Sběratel koupí půdní nálezy. 
Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s  nápisem, vojenské 
helmy, kožené vojenské řemeny, 
opaskové přezky, kožená pouzd-
ra na  pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky 
do  zbraní, nábojnice, vojenské 
uniformy (i  potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, 
vatované kabáty, vyznamenání, 
vojenské nášivky, masky, vojen-
ské čepice, brigadýrky, bodáky, 
dýky, šavle a pochvy k nim, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 

hmoždíře atd. z  vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji.  Tel.: 608 714 444; 
776 776 007.

■ Prodám byt 3+1 ve  Velké Bí-
teši. Byt je v  1. patře po  rekon-
strukci, částečně zařízený. Tel.: 
737 754 769.

■ Pronajmu byt 2+kk, zaříze-
ný, v  přízemí RD v  klidné části 
centra VM. Volný ihned. Nájem 
4 tisíce + inkaso (dle spotřeby). 
Informace na tel. 774 160 467 

■ Pronajmu byt 3+1 ve  VM. 
Volejte 18–20 hodin, tel.: 
608 882 252.
■ Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém 
Meziříčí, cena 4.000 Kč + služ-
by 3.500 Kč. Tel.: 604  469  551.

■ Kdo daruje věci na miminko? 
Neutrální, velikost 62 až 68. Spě-
chá. Tel.: 773 184 213.
■ Koťata – 1 kocourek a  2 ko-
čičky.  Socializované, zvyklé 
na  psa i  děti, vhodné do  bytu 
i  k  domečku. Rozmazlené. Tel.: 
603 184 919.

■ Nehledám prince, ale obyčej-
ného chlapa, třeba i  z  vesnice, 
kterému chybí rodina. Do 50 let 
– VM a okolí. Rozvedená 46letá 
mamča. Léto ve  třech opravdu 
vážně. Tel.: 733 432 626.

HLEDÁME  ŘIDIČE
 

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

Tel.: 721 039 591 
K Novému nádraží 1345, VM
objednávky po–pá 9–13 hod.

rozšíření služeb pro zákazníky

NOVĚ 

  O
TEVŘENO

Koupím. 
Tel.: 604 112 837.

KOUPÍM
Tel.: 604 112 837.

 
EnviTec Biogas Service s. r. o., se sídlem Průmyslová 2051, 
594 01 Velké Meziříčí, 
přijme do hlavního pracovního poměru: 

Skladníka
Hlavní náplň práce: 

•	 vedení	skladu,	nákup,	příjem	a výdej	zboží
•	 skladová	evidence
•	 reklamace
•	 související	administrativa

Požadavky: 
•	 znalost	německého	nebo	anglického		jazyka	nutností
•	 praxe	skladníka	výhodou
•	 uživatelská	znalost	práce	na PC
•	 flexibilita,	samostatnost

Nástup: ihned

Nabízíme	pracovní	příležitost	v mladé,	dynamické	
a rychle	se	rozvíjející	společnosti,	dobré	pracovní	prostředí	
a podmínky.		V případě	zájmu	o nabízenou	pozici,	prosím	
zašlete svůj životopis na email: 
m.chaloupkova@envitec-biogas.com

AQUEKO, spol. s r. o., Lavičky čp. 122, 
Velké Meziříčí přijme 

do trvalého pracovního poměru 
PŘÍPRAVÁŘE VÝROBY – ROZPOČTÁŘE

Vzdělání: SŠ, VŠ. Požadované znalosti: práce 
na PC	–	Excel,	Word,	rozpočtové	programy	RTS,	

KROSPLUS,	znalost	zákona	
a zadávání veřejných zakázek. 

Nástup: ihned. Písemné žádosti včetně 
životopisu zasílejte na výše uvedenou adresu.

Kontakt: 566 523 431, jurek@aqueko.cz

IZOLACE 
PLOCHÝCH STŘECH, 
BALKONŮ, GARÁŽÍ, 

TERAS, ZÁKLADŮ STAVEB.
Tel.: 773 544 014.

Úklidová firma přijme
UKLÍZEČKU 

na úklid ve Stránecké Zhoři 
jako záskok za dovolené 

a při nemoci. 
8hodinová pracovní směna.

Tel.: 777 608 980

Pronajmu  byt 3+1 v  blízkos-
ti centra ve  Velkém Meziříčí. 
Bytový dům má plastová okna 
a je zateplen. Garáž a zahrádka 
k  dispozici. Prohlídky dle do-
hody. Tel.: 724 025 983.

VacuShape se skládá z vakuové komory, běžeckého pásu nebo 
crossového trenažéru, ovládacích panelů, vestavěného počítače 
a softwaru.
Co se děje ve VacuShape
Trénink ve  VacuShape probíhá chůzí na  běžeckém pásu nebo 
crossovém trenažéru po dobu 30 minut, problémové partie se 
přitom nacházejí v podtlakové kabině. Střídavým podtlakem je 
krev nasávána do kapilár v podkoží, kde působí jako přepravní 
médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům, neboť jedině 
tam je možno jej spálit. Silné prokrvení pokožky a lepší zásobo-
vání kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitiv-
ně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci 
hladší a jemnější.
Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lym-
fatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických 
zplodin.

Víte, proč chodit ve VacuShape?

Acti Bois CZ s.r.o

PŘIJME

Dobrá Voda, 594 51  Křižanov

        Dělníka nebo dělnici do dřevovýroby.

- životopisy zasílejte na info@actibois.cz,
dotazy tel: 604 737 506

K čemu slouží VacuShape 
•	 cílené	spalování	tuku	problémových	partií
•	 odstraňování	celulitidy
•	 aktivace	krevního	oběhu
•	 aktivace	lymfatického	systému
•	 rozvoj	aerobních	schopností

•	 zvýšení	sebevědomí
•	 chůze	–	nejpřirozenější	lidský	pohyb
Využijte nyní akce: 20 aplikací za cenu 10 aplikací, 
která končí 12. června. 
Objednávky na tel. 606 657 123.
                                  (článek je součástí placené inzerce)
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Vzpomínky

sudoku
Autor sudoku: Z. Málek © 
Řešení sudoku z min. čísla

→

společenská rubrika

Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí
plán přednášek
předsálí kina Jupiter clubu, v 15.30 hodin:
27. 5. – Volynští češi, 
               připravil Vladimír Makovský
              přednáší PaedDr. Josef Láznička
17. 6. – Leopold Lojka, řidič od Sarajeva, 
               přednáší Mgr. J. Skoupý                                                                              
                                                               Změna programu vyhrazena.

❧ Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nezapomene. ❧

Dne 24. května 2014 uplyne 
1. výročí od  úmrtí našeho mi-
lovaného syna, bratra, švagra 
a strýce, pana 

Jana Růčky 
z Ostravy – Zábřehu.

Stále vzpomínají maminka 
a sestry s rodinami.

❧ Očím se ztratili, ale v srdcích zůstanou navždy... ❧

Dne 24. května 2014 uplyne 1. rok od chvíle kdy nás navždy opustila 
naše milá maminka, babička a prababička, paní 

Marie Štěpánková z Křižanova.

Dne 19. června 2014 vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí drahého 
tatínka a dědečka, pana 

Aloise Štěpánka z Křižanova.

S láskou a úctou vzpomínají děti a vnoučata s rodinami.

Pozvánka na tradiční setkání pracovníků 
pomocných provozů Kablo, 

které se koná 13. 6. 2014 od 14.30 na Tržišti.

DEN BEZ TABÁKU
úterý 27. 5. 2014 v 9.30 hodin
DÍTĚ A  ZÁVISLOST NA  NIKOTINU – beseda 
s MUDr. Jiřím Kašem
– předpoklady ke kouření, vznik závislosti, prevence
Během besedy je zajištěn dohled na  děti v  herně. 
Zveme rodiče s dětmi a širokou veřejnost. Tento projekt podporuje  
Město Velké Meziříčí. 

středa 28. 5. 2014 v 9.30 hodin
Divadelní představení: ZVÍŘÁTKA ANI PRINCEZNY NEKOUŘÍ
– pohádka je vhodná i pro nejmenší děti

DĚTSKÝ DEN U PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
29. 5. 2014 v 15.00 hodin
Zveme děti, rodiče i prarodiče na zábavné odpoled-
ne plné soutěží, her a kreativních činností.
Do  světa perníku vás zavede loutková pohádka 
O perníkové chaloupce. 
Vyhlašujeme soutěž na téma PERNÍK. Děti za pomoci rodičů mo-
hou perník vyrobit, nakreslit či jinak ztvárnit a hotový výrobek do-
nesou 29. 5. na zahradu. Všichni pak společně vyhlásíme výherce, 
který bude sladce odměněn. Akce se konná na zahradě, za nepřízni-
vého počasí bude zrušena. Rodinné vstupné: 60 Kč                        -zd-

BEZPLATNÁ
JÍZDA NA KONI 

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
1. června 2014 
13–16 hodin

Jezdecká stáj Granus 
pořádá ke dni dětí 
bezplatné ježdění 
pro děti a dospělé. 

Ježdění bude probíhat 
ve Stránecké Zhoři 

na jízdárně (směr Kochánov) 
Občerstvení zajištěno. 

Na vaši účast se těší 
pořadatelé JS Granus.

V rámci Festivalu muzejních nocí se tento-
krát mohou návštěvníci těšit na  divadelní 
představení Tři mušketýři v podání ochot-
nického souboru Špatně namíchaný bubli-
fuk.
V  sobotu 31. května jsou připravena hned 
dvě večerní představení, a to v osmnáct hodin 
a o půl desáté.
„Tři mušketýry jsem zvolil proto, že je to pří-
běh, který je pořád aktuální a nestárne. Svět 
je, byl a bude plný intrik, lží, nenávisti a ‚zlou-
nů‘, ale i poctivosti, lásky a dobrých lidí,“ vy-
světlil vedoucí souboru Josef Marek a dodal, 
že dalším důvodem pro výběr hry byla i určitá 
výzva tento složitý příběh sehrát v divadle. 
Celá inscenace se bude odehrávat ve venkov-
ních prostorách. Během dvě a  půl hodiny tr-
vajícího představení diváci ovšem nesetrvají 
pouze na jednom místě, ale v průběhu děje se 

budou přesouvat po  areálu zámku. Diváci se 
mohou těšit na zhruba tři desítky účinkujících.
Část kostýmů mají divadelníci zapůjčenou 
z  Národního divadla v  Brně a  z  jihlavské-
ho Horáckého divadla, část byla ušita přímo 
na míru nebo zapůjčena od soukromých sbě-
ratelů.
Muzeum se divadelním představením zapojí 
do jubilejního desátého ročníku Festivalu mu-
zejních nocí, kterého se účastní 421 institucí 
ze 137 měst napříč celou republikou.
Dospělí zaplatí stokorunové vstupné, děti 
od šesti do patnácti let polovinu a děti do šesti 
let půjdou zdarma. Lístky je možné zamluvit 
telefonicky na čísle 566 522 206 nebo osobně 
v pokladně muzea.
V následujících třech měsících jsou napláno-
vány reprízy, ta nejbližší se uskuteční v sobotu 
7. června od devatenácti hodin.                  -muz-

Zámek se přenese do doby kardinála Richelieua
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Droga je něco, co nutně k  životu nepotřebuji, co mně však přináší 
krátkodobý užitek za cenu dlouhodobých, často nezvratných průšvi-
hů.  Z pohledu společenského pak dělíme drogy na ty, které společnost 
toleruje a které netoleruje.
Problém je v tom, že ty drogy, které více či méně toleruje, tuto společ-
nost pak nejvíce decimují. Jednoznačným vítězem v tomto neradost-
ném žebříčku likvidátorů svých uživatelů je droga jménem alkohol 
a hned za ním útočí na své uživatele droga jménem nikotin.
Nikotin je droga stimulační, se závislostí vyšší než kámoš heroin, která 
ve své podstatě však tak zlá ani není. 
Uživatel – drogově závislý – však k  tomu, aby se k  ní dostal, musí 
spalovat. Spaluje tabák, většinou ve formě cigaret. A dým z cigaret je 
již jiné „kafe“. „Kafe“ namíchané ze směsi více než 4000 chemikálií. 
Z toho je přibližně 100 látek kancerogenních. A kouření je podstatnou 
příčinou rakoviny plic.
Kuřáci, kteří v ČR zemřeli v roce 2000, by mohli žít o 15 let déle, kdy-
by nekouřili… V České republice kouří přibližně 28–32 % obyvatel 
ve věku 15-64 let.
Přibližně čtvrtina dětí ve  věku 13–15 let měla svoji první cigaretu 
před dosažení 10  let věku. Nástup pravidelného kouření pak nastává 
ve věku 14–15 let. A více než čtvrtina dospívajících ve věku 15 let kou-
ří minimálně 1× týdně. Závislost na nikotinu u senzitivních jedinců 
může nastat již po vykouření jedné cigarety! 
Tabáková lobby tato fakta jistě ví a směřuje proto svoji propagační ak-
tivitu právě na skupinu dětí. Ale zákony naší republiky jsou často sle-
pé.  Nikotin je droga společensky tolerovaná, o to více nebezpečná…  

Dítě a kouření – 
pozvánka na přednášku

Římskokatolická 
farnost	Tasov	
a obec	Tasov

zvou	na sobotu	
24. 5. 2014 
na obřady	

a následný	program	
spojený	s opětným	uložením	ostatků	pánů	z Tasova	
do místa	bývalé	pohřební	kaple	sv.	Jiří	v Tasově.

14.00	–	Zádušní	mše	sv.	za rod	zakladatelů	Tasova	bude	oběto-
vána v tasovském farním kostele svatých Petra a Pavla.
Hlavní	celebrant	Mons.	Mgr. Jiří	Mikulášek,	generální	vikář	Bis-
kupství	brněnského.
Při	 bohoslužbě	 zazní	 latinské	 rekviem	 zpívané	Svatomichal-
skou gregoriánskou scholou.
Po bohoslužbě	následuje	obřad	uložení	ostatků	na místo	jejich	
vyzvednutí.                           

16.00 – v  tasovské sokolovně následuje koncert Brněnského 
kontrabasového orchestru spolu s  výkladem o  kolonizaci 
západní	Moravy,	její	politické	i církevní	organizaci	a o přínosu	
archeologických	výzkumů	v Tasově	k těmto	tématům.

Možno	navštívit	i výstavu	fotografií	v kapli	sv.	Michala.
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Zubní pohotovost: 
Sobota 24. 5. a neděle 25. 5. : MUDr.  Olga Semerádová, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou, tel.: 774 430 777. (Zdroj: www.nnm.cz).
Víkendová pohotovost MUDr. Z. Moravusové, Nový Telečkov 30 
(cca 10 km od VM),  čtvrtek 17.00–neděle 7.00, tel.: 737 585 224. 

Kdo se chce dozvědět více o  problematice kouření a  dět-
ského věku a také se třeba k tomuto tématu i zapojit do dis-
kuze, přijďtě na přednášku pořádanou  centrem pro rodiče 
s dětmi – Kopretina.
Přednáška se uskuteřní v úterý 27. 5. 2014 v 9.30 hodin na Os-
trůvku 2 ve Velkém Meziříčí  v rámci akce Den bez tabáku.

Zve MUDr. Jiří Kaše, přednášející. 
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Sobota 14. 6.,  zámek Velké Meziříčí, 19.30 
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
František Souček, Petr Střížek – housle, 
Petr Holman – Viola,  Vladimír Fortin – vi-
oloncello
Program: 
Joaquín Turina: La Oracion del torrero op. 34, 
Trygve Madsen kvartet c moll op. 70
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F 
dur op. 96 „Americký“
Vstupné: 200 Kč/100 Kč (studenti, senioři, děti)

Neděle 22. 6., luteránské gymnázium
19.30 hodin
JAN FIŠER – housle, 
TOMÁŠ JAMNÍK - violoncello, 
MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cembalo
Program: 
Ervín Schulhoff: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Duo pro housle a violoncello
Gideon Klein: Smyčcové trio
Hans Krása: Komorní hudba pro cembalo, 
4 klarinety, trubku, violoncello a kontrabas

Vstupné: 250 Kč/150 Kč (studenti, senioři, děti)
Prodej vstupenek na programovém oddělení 
Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.

Využijte možnosti si v  předprodeji zakoupit 
vstupenky na oba koncerty festivalu, konané 
ve Velkém Meziříčí se slevou 50 Kč.  Tato na-
bídka platí do 31. května 2014 (platí pouze 
pro standardní cenu vstupenky –  bez jaké-
koliv slevy), po tomto datu budou vstupenky 
nabízeny za cenu plnou.                                -prog-

kph – nová nabídka sezony 2014/2015

Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí ve spolupráci s uměleckou 
agenturou GLOBART, s. r. o. uvádí novou sezonu KPH Velké 
Meziříčí 2014–15:
▶ CIKÁNSKÝ HOUSLOVÝ VIRTUÓZ – 14. 10. 2014 
IVAN HERÁK S KAPELOU
▶ UKRAJINSKÝ PIANISTA  KOSTIANTYN TYSHKO 27. 11. 2014 
▶ NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A OPERNÍ HOSTÉ – leden 2015
(Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha violon-
cello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, další sólisté v jednání)
▶ DÁMSKÉ DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO – 5. 3. 2015
Jana Černohouzová – klarinet
Denisa Propilková – fagot 
Jana Kopicová – hoboj

▶ KYTAROVÝ MÁG LUBOMÍR BRABEC – 15. 4. 2015 
▶ JAHODOVÉ DUO – 13. 5. 2015 
Jiří Jahoda (housle),Pavla Jahodová (violoncello)

Ceny předplatného: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 350 Kč 
(dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 
590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 990 Kč. 
Výhody předplatného:  
1) Výběr nejlepších míst v sále a rezervace na všechny koncerty. 
2) Úspora 460 Kč při koupi dětské/studentské abonentky. 
3) Úspora až 440 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu. 
4) Úspora až 555 Kč na osobu při koupi abonentky pro 2 osoby. 
5) Zasílání pozvánek a  informací k  předplatnému e-mailem (platí 
pouze při uvedení e-mailové adresy do přihlášky).

Slevy: 50 % ze vstupného na  jednotlivé koncerty a  ceny abonentky 
Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné dopro-
vodné osobě (abonentka je nepřenosná). www.hudbamezirici.cz 
Předprodej vstupenek a  abonentek: Jupiter club, Náměstí 17, Velké 
Meziříčí, programové oddělení, tel.: 566 782 004 (001), e-mail: pro-
gram@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz 

Dramaturgie: umělecká agentura GLOBART, s. r. o., MgA. Jiří Jahoda, 
tel.: 548 531 618, 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz 
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty ta-
lentovaní žáci ZUŠ Velké Meziříčí. Těmito produkcemi v souvislosti 
s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací sys-
tém našeho hudebního školství. Všechny koncerty se konají v sále Ju-
piter clubu v 19 hodin. Změna programu vyhrazena.                           -prog-

Mediální partner týdeník

divadelní sezona jaro 2014

Úterý 20. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál 
LEDŇÁČEK – divadlo Ungelt
Stylová anglická komedie Williama Douglase Ho-
meho o  vdově, sirovi a  jeho komorníkovi. Po  pa-
desáti letech se setkává slavný spisovatel (František 
Němec) se svou dávnou láskou (Alena Vránová). Je 
tu ale ještě jeho komorník (Petr Kostka)...  František 
Němec za  roli sira Cecila získal Cenu Sazky a Di-
vadelních novin za  nejlepší herecký výkon sezony 
2007/2008 bez ohledu na  žánr. Všichni tři herci 
byli za své účinkování v této inscenaci nominováni 
na Cenu Thálie 2008.
Hrají: Fr. Němec, Alena Vránová, Petr Kostka

Pátek 30. května 2014 v 19.30 hodin, kinosál
BIOSTORY – divadlo MALÉhRY 
Komedie o  tom, jak se na  jedné straně viditelně 
prospěšná idea může v rukou „nepravých“ stát pas-
tí pro ty slabší, hledající. Reflexe dnešní společnos-
ti, našich představ a snů… Děj je zasazen do pro-
středí fiktivního Bio-kurzu, kde se setkávají tři 
ženy. Výživová poradkyně na  mateřské dovolené, 
zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik 
duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt 
samy sebe a  být BIO. BIO totiž nemusí označo-
vat jen produkty ekologického zemědělství, může 
znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uzná-
ní ve vnějším světě, dnes chce „poznat sám sebe“. 
Obojí může být dobrý byznys! 
Hrají: Bára Seidlová, D. Zbytovská, N. Zbytovská

Více informací získáte na programovém oddělení Jupiter clubu, tel.: 566 782 004 (001). 
 Jednotlivé vstupné 300 Kč.  Elevace sedadel (odstupňované hlediště).  Změna programu vyhrazena!              

Concentus Moraviae ve Velkém Meziříčí

V  prostorách výstavního sálu velkomeziříčského muzea se návštěv-
níkům představí Klub výtvarných umělců Horácka. Vernisáž výstavy 
Prostor a čas se uskuteční v úterý 3. června v 17 hodin.
Klub sdružuje nejen malíře, kreslíře, grafiky, sochaře a skláře, ale čle-
nové se věnují také fotografii, práci s kovem, textilem, šperkařství a de-
signu.
Na velkomeziříčské výstavě představí svoje práce patnáct členů sdru-
žení, jako host bude vystavovat i meziříčská autorka Jana Mikysková.
Historie sdružení se začala psát již v roce 1991, kdy se výtvarníci ze 
Žďárska, Velkomeziříčska a Bystřicka oddělili od Sdružení výtvarných 
umělců Vysočiny v  Jihlavě a  založili si svůj vlastní spolek. Klubem 
za tu dobu prošlo téměř pět desítek umělců. V současné době má šest-
náct tvůrčích a dva čestné členy. 
Spolek rovněž pořádá Mezinárodní sochařské sympozium Dřevěná 
plastika ve  Žďáře nad Sázavou, spolu s  městem zajišťuje výtvarnou 
část kulturního festi-
valu Slavnosti jeřabin 
a  pořádá přednáško-
vý a  výstavní cyklus 
pro žáky žďárských 
škol.
I  tentokrát bude vý-
stava součástí pro-
hlídkové trasy pro 
návštěvníky muzea, 
ostatní zájemci zapla-
tí symbolickou dese-
tikorunu. Otevřeno 
je denně kromě pon-
dělí, a  to od  9 do  17 
hodin s  hodinovou 
polední přestávkou. 
Výstava bude přístup-
ná až do 13. července.                   

-muz-

V muzeu otevřou výstavu 
Prostor a čas

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK 
vás zve na výstavu

rododendronů a bonsají 
21.–24. května 2014

Zahradnictví Rozmarínek, 
Vídeň 91
Otevřeno: st–čt 8–12, 13–17 hodin
pá 8–12, 13–17, so 8–11 hodin
www.zahradnictvivm.cz

Výstava
výtvarných 

prací 
studentů 

Gymnázia VM
Městská

knihovna VM
2. –30. května

KONCERT 
JAROSLAVA SAMSONA 

LENKA 
A HOT TROPU

sobota 21. června od 21 hodin
vnitřní nádvoří zámku 

(v případě nepříznivého počasí kinosál JC) 
Předprodej 250 Kč, na místě vstupné 300 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek 
na programovém oddělení Jupiter clubu, 

tel.: 566 782 004, 001.

10. ročník LHOTECKÉHO 
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

28. 6. 2014 od 15.00 ve Lhotkách
www.harmonikari.unas.cz

Výstava konfrontující historii 
a současnost 
pomocí
fotografií a kreseb
30. 5 – 1. 6. 2014

Začátek v pátek 30. 5. 
od 14 hodin.
Domov pro seniory 
Velké Meziříčí

Autor Iva Sochorová
Univerzita Hradec Králové
Vstup zdarma
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Měřínská padesátka
Sobota 7. 6. 2014, (100 km start v pátek 6. 6.), fot-
balový areál TJ Jiskra Měřín 
Prezence: pěší turisté 7.00–9.00, trasa 100 km – start 6. 6. v 19.00–
21.00; cykloturisté 8.00–10.00.
Na  startu obdrží každý účastník mapku a  popis trasy. Doporuču-
jeme turistické mapy edice KČT č. 79 Jihlavsko a č. 84 Velkomezi-
říčsko, pro cyklotrasy 65 km, 85 km a 100 km i mapu č. 21 z edice 
cykloturistických map KČT.
Trasy pro pěší turisty: 15 km, 25 km, 35 km, 50 km a 100 km.
Cyklotrasy: 25 km, 45 km, 65 km, 85 km a 100 km.
Startovné: pěší trasy 50 km a  100 km a  cyklotrasy 65 km, 85 km 
a 100 km 30 Kč; pěší trasa 35 km a cyklotrasa 45 km 20 Kč; pěší trasy 
15 km a 25 km a cyklotrasa 25 km 10 Kč. Členové KČT (po předlože-
ní průkazu KČT) sleva 50 %.
Občerstvení zabezpečeno na trasách a v cíli. Bližší informace na e-
-mailové adrese: jcf@seznam.cz a tel.: 602 129 021. Pochod se koná 
za  každého počasí, každý účastník jde na  vlastní nebezpečí, děti 
do15 let v doprovodu osoby starší 18 let. 

V  sobotu 10. května se na  atle-
tickém stadionu Pod Palackého 
vrchem v Brně konala Jarní atle-
tika Spastic Handicap – atletický 
mítink JMK a města Brna. 
Za  krásného počasí se těchto 
závodů zúčastnila i  čtveřice 
sportovců z  velkomeziříčské-
ho klubu – Milan Bartůněk, 
Jan Coufal, Bohumír Dvořák 
a  Jaroslav Polívka. Tato čtve-
řice soutěžila v kategorii W-M 
open vrhu koulí, hodu diskem 
a oštěpem.
Na  těchto závodech se popr-
vé v  tomto roce uplatnila nová 
pravidla a  pro naše sportovce 
to znamenalo zhoršení v  jejich 
výkonech z  důvodu krátké-
ho tréninku. Bohumír Dvořák 
(na  snímku v pozadí) na  těchto 

závodech ve  všech disciplínách 
potvrdil roli favorita a z Brna si 
odvezl ze všech disciplín zlaté 
medaile. Na  stupních vítězů ho 
ve vrhu koulí doplnil na 3. mís-
tě Milan Bartůněk (na snímku), 
pro kterého to bylo poprvé, kdy 
si z  atletických závodů odvezl 
cenný kov. Jan Coufal a Jaroslav 
Polívka nezaostali, ale díky pře-
počtu svých výkonů podle třídy 
postižení se zařadili až na  vyšší 
místa.
Další atletické závody se budou 
konat 25. května v Bílině u Teplic 
a všichni tito sportovci se těchto 
závodů zúčastní.
Mediálním partnerem sportov-
ního klubu je týdeník Velkome-
ziříčsko. 

-char-, foto: archiv HSCVM

Atleti uspěli na mítinku Spastic Handicap v Brně

Další výrazný úspěch zazname-
nala běžecká skupina VORA, 
která se v sobotu 17. května 2014 
postavila na  start pátého závo-
du Poháru pražských běžeckých 
nadějí. Tentokrát se závod ko-
nal v  Klánovickém lese a  běže-
lo se o  pohár starosty aneb Běh 
za újezdskou sovou.
Velká obava panovala z  poča-
sí, které bude závod provázet. 
K  mladým běžcům bylo však 
velmi přívětivé a  slunce do-
konce rozzářilo svými paprsky 
lesk pohárů, připravených pro 
nejlepší závodníky. V  té chvíli 
jsme ještě netušili, že dva z nich 
poputují do  Velkého Meziříčí. 
Petr Vokoun si odvezl pohár 
za první místo a Zuzana Rašov-
ská za  místo třetí. Zuzka si po-

prvé v poháru běžeckých nadějí 
užila pohled na diváky ze stupňů 
vítězů. Tento závod ukončil jarní 
část poháru. Petr je v  průběž-
ném pořadí bezpečně na prvním 
místě, protože v  letošním roce 
ještě nenašel přemožitele. Zuzka 
je na krásném čtvrté místě, přes-
tože nestartovala ve všech závo-
dech poháru. 
Sokol Velké Meziříčí je mezi 
pražskými trenéry již považován 
za  úspěšnou líheň atletických 
talentů. Obětavá práce všech na-
šich trenérů tak dělá dobré jméno 
nejen místnímu Sokolu, ale i ce-
lému městu Velké Meziříčí. Atle-
tům nyní začíná dráhová sezona, 
a  tak si lze jen přát další krásná 
umístění.

Text a foto: Miloš Vokoun

Mladí atleti drží skvělá místa v běžeckém poháru

Krajské kolo přeboru škol v ori-
entačním běhu 2014 – Kraj Vy-
sočina OB
Dne 7. května 2014 pořádaly 
Chaloupky, o. p.  s., školská zaří-
zení pro zájmové a  další vzdělá-
vání, Kněžice, oddíl OB Bratrstvo 
Žďárských vrchů.
Průběžné výsledky:
Kategorie D5 
1. Sobotková Klára ZŠ ZR Pa-
lachova; 2. Matýsková Lucie ZŠ 
CTB Smetanova; 3. Beranová 
Anežka ZŠ ZR Komenského 2
Kategorie D7
1. Polanská Nelly ZŠ ZR Komenské-
ho 2; 2. Toufarová Barbora G Jihla-
va; 3. Mašková Ivana G Žďár n. S.
Kategorie D9
1. Nechanická Klára G Žďár n. S.; 
2. Vacková Anna G Jihlava; 3. Ne-

chutová Aneta G Žďár n. S.
Kategorie DS
1. Čechová Tereza G Jihlava; 2. 
Doleželová Kateřina G VM; 3. 
Vališová Martina G NMNM; 5. 
Macková Petra G VM; 10. Buri-
anová Tereza HŠ a  OA VM; 14. 
Rychlá Rozálie HŠ a  OA VM; 
15. Bíbrová Michaela HŠ a  OA 
VM; 16. Michalová Jitka G VM; 
18. Dvořáková Alena G VM; 19. 
Bártová Aneta HŠ a OA VM; 20. 
Rosová Terezie G VM; 21. Kan-
swohlová Gabriela HŠ a OA VM
Kategorie H5
1. Dvořáček Jakub ZŠ NMNM 
Lean. Čecha; 2. Mašek Ondřej ZŠ 
ZR Palachova; 3. Kopecký Jan ZŠ 
ZR Palachova; 7. Vokoun Petr ZŠ 
VM
Kategorie H7

1. Mareček Šimon G NMNM; 2. 
Nechanický Jan G Žďár n. S.; 3. 
Čech Petr G Jihlava
Kategorie H9
1. Sabol Josef G Chotěboř; 2. 

Žanda Jan G Chotěboř; 3. Čer-
mák Jiří ZŠ CTB Smetanova
Kategorie HS
1. Čech Jan G Jihlava; 2. Málek 
Jan SPŠ Žďár n. S.; 3. Bořil Jan 

G Žďár n. S.; 11. Juránek Jakub 
G VM; 16. Pokorný Ondřej HŠ 
a  OA Vel. Meziříčí; 17. Lečbych 
Jan G VM; 18. Onderka Štěpán G 
VM; 19. Robl Jan G VM; 21. Ha-

lásek Jan G VM; 23. Věžník Ond-
řej HŠ a OA VM; 26. Raus Denis 
HŠ a  OA VM; 27. Ráček Hynek 
HŠ a OA VM 

Text a foto: Chaloupky

Ulicemi Velkého Meziříčí běhali účastníci závodu v orientačním běhu

Házená mladších žákyň 
Družstvo mladších žákyň v jarní 
části soutěže Liga Vysočiny ode-
hrálo čtyři soutěžní turnaje a cel-
kově skončilo v konkurenci šesti 
týmů na čtvrtém místě. V tomto 
herně mladém kolektivu již v jar-
ní části chyběla kvůli zranění nej-
lepší střelkyně celé soutěže Tere-
zie Pavlíčková, která se výrazně 
prosazovala i ve věkové kategorii 
starších žaček. Tímto jí přejeme 
brzké uzdravení a úspěšný návrat 
na sportoviště. 
Mezi tahouny týmu a  současně 
i  hráčky základního kádru star-
ších žaček patří bezesporu Len-
ka Pacalová, která ve  spolupráci 
s mladičkou nadějí Markétou Po-

spíšilovou vytvořila naši údernou 
dvojici. 
Širší kádr družstva mladších žá-
kyň, v  jehož řadách objevíme 
řadu minižaček, odehrál tradiční 
dvoudenní domácí turnaj Me-
moriál Eduarda Klapala a  další 
dva vícedenní turnaje, ve kterých 
hráčky sbíraly herní zkušenos-
ti a  zlepšovaly svoje pohybové 
dovednosti. V  důležitých mo-
mentech sportovních utkání do-
kázaly Lenka Pacalová, Žaneta 
Boudná, Johana Vašínová a Klá-
ra Pavlasová, že od  podzimu by 
mohly být platnými členkami 
družstva starších žaček, kam vě-
kově po  této sezoně přecházejí.  
O  „domácí“ sportovní zázemí, 

trénink a dobrou náladu se stara-
ly po celou dobu přípravy druž-
stva trenérky Ilona Závišková 
a Lenka Pacalová.
Rádi bychom do  svých řad po-
zvali dívky se zájmem o  pohyb, 
které rády soutěží a vyhrávají.

-záv-, foto: Míša Květová
1. Havl. Brod A 36 30 0 6 474:249 60
2. Žirovnice A 36 29 0 7 489:232 58
3. J. Hradec  36 25 0 11 400:237 50
4. Velké Meziříčí 36 8 0 28 240:490 16
5. Ledeč n. S. A 36 5 0 31 227:449 10
6. Havl. Brod B 20 3 0 17 119:292 6

http://www.hazenavm.estranky.cz/

Nábor do házené 
pondělí až pátek 15.30–19.30 
ve sportovní hale za Světlou. 

Mladší žákyně házené přijmou do svého kolektivu nové hráčky

Mladší žáci U13 SpSM
FC VM – 1. FC Viktorie Přerov 7:7 (1:4)
FC VM/SK FŠ Třebíč – 1. FC Viktorie Přerov 1:3 a 1:3
FC VM – 1. FC Viktorie Přerov 0:1 a 5:0
Hodnocení velkomeziříčské části mužstva: Protože podzimní utkání 
na půdě Přerova bylo to naprosto nejhorší, co velkomeziříčský tým 
v této soutěži předvedl, byl cíl do tohoto zápasu jasný. Ukázat sou-
peři, co opravdu umíme, a zahrát si takový fotbal, který bude celý 
tým bavit. To se o prvním poločase ale říci nedalo. O přestávce nebyl 
mezi hráči nikdo, kdo by řekl, že jej zápas baví a je spokojen s hrou. 
Na vině byl především malý pohyb hráčů bez míče. A velice špatný 
přístup k  osobním soubojům, v  prvním poločase jsme vyhráli jen 
mizivé procento.
Druhý poločas už byl o něčem jiném, zlepšili jsme nedostatky z toho 
prvního a hosty přehrávali. Vytvářeli jsme si spousty brankových pří-
ležitostí, bohužel, spousta z nich skončila bez gólového efektu. V těch-
to situacích velice často volíme, z hlediska úspěšnosti celé akce, to nej-
horší (nejkomplikovanější) řešení.
Střelci FC VM: 3× Malata Mirek, Vošmera, Doležal 

Fotbaloví mladší žáci 
hráli doma proti Přerovu

-ves-
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veteránská 
fotbalová liga

hokejbalová
liga

Soutěž v  sekání ruční kosou, 
motorovým traktůrkem nebo 
ruční pojezdovou sekačkou.
Každý soutěžící bude mít 
za úkol pokosit co možná nej-
rychleji tálek o rozměrech ma-
ximálně 10×10 m. Nezávislá 
komise posoudí nejen výsled-
ný čas, ale také kvalitu sečení. 
Nejlepší závodníci ze všech ka-
tegorií postupují do finále.
Sekání ruční kosou: I. senior 
muži do 50 let; II. veterán muži 
nad 50 let; III. ženy 1–199 let i st.
Sekání motor. traktůrkem: 
muži – ženy bez rozdílu věku.
Sekání ruční pojezdovou se-
kačkou: muži – ženy bez roz-
dílu věku.
Závazné přihlášky se jménem, 
adresou bydliště a datem na-
rození zasílejte na  adresu: 
Ski klub Velké Meziříčí, Faj-
tův kopec 1741, 594 01 Velké 
Meziříčí, SMS: 724  425  848, 
e-mail: info@skivm.cz; uzá-
věrka je 23. 5.
Startovné 50 Kč (1 ks klobásy, 
0,5 l nápoje). Vítězové obdrží 
ceny!

v neděli 25. května 
2014 na fajtově kop-
ci u velkého meziříčí

sekáč 
z fajťáku

Mistrovství republiky starších 
žáků 2.–4. května přineslo jed-
no velké překvapení. Hlavně pro 
nás. Parta kolem Edy Heřmánka 
obsadila v konečném hodnocení 
celkové 6. místo, což je historic-
ky třetí nejlepší umístění. Ovšem 
ta lepší jsou již hodně „vousatá“. 
V roce 1998 jsme byli pátí (Kryš-
tof, Vašíček, Doležal). V  roce 
2005 jsme obsadili stříbrnou 
příčku, když jsme předtím vyhrá-
li Český pohár. V  té době hráli 
za  nás Barák, Šimek, Plachetský 
nebo Kadlec. Tenkrát se tato 
umístění víceméně čekala. Toto 
letošní rozhodně ne. V  Českém 
poháru jsme byli na  13. místě, 
což odpovídalo našim možnos-
tem. Na  mistrovství ČR jsme 
odjížděli s  cílem zlepšit loňské 

10. místo. Ono už dostat se mezi 
nejlepších 16 družstev je úspěch 
a  nám se to ne vždy podařilo. 
Mistrovství letos uspořádal Frý-
dek-Místek. V  základní skupině 
jsme porazili Českou Lípu a Zlín. 
Sklonili jsme se pouze před favo-
ritem celého mistrovství, domá-
cími Beskydy (nakonec prohráli 
až ve finále a skončili druzí). Tím 
jsme postoupili do další skupiny. 
Zde jsme nejprve prohráli těsně 
s Brnem 1:2 a potom s pozdějším 
vítězem Ostravou 0:2. Abychom 
měli šanci hrát o 5.–8. místo, mu-
seli jsme porazit Prosek, se  kte-
rým jsme letos ještě nevyhráli. 
Podařilo se a  po  vítězství 2:0 
jsme postoupili do  semifinále 
o  5. až 8. místo. Zde na  nás če-
kal Nový Jičín, námi také letos 

nikdy neporažený. I  tento zápas 
jsme zvládli a vyhráli ho 2:0. Až 
teprve v  zápase o  5. místo nás 
porazili žáci České Třebové. Ko-
nečné 6. místo je však úspěch 
nad úspěch. Pochopitelně se vše 
točilo kolem Edy Heřmánka. Ten 
byl také po zásluze vyhlášen nej-
lepším diagonálním hráčem. Ov-
šem bez pomoci ostatních by to 
samozřejmě sám Eda nezvádnul. 
Proto je třeba jmenovat Filipa 
Kuřece na  nahrávce, dále Petra 
Trybučka, Romana Jašu, Patrika 
Pintéra, Matouše Staňka, Petra 
Nováka, Patrika Judu, Marka Po-
korného, Sayeda El Sayeda, kteří 
během celého roku tvořili sestavu 
žákovského týmu. Vše obstarával 
a vedl Petr Vašíček, jemuž vydat-
ně pomáhal Jirka Kracl a na mist-

rovství naše nová trenérská posila 
Petr Dostál.
Nyní většina žákovského druž-
stva odchází do  kadetského 
týmu. Ze současných zůstává 
nahrávač Petr Novák a  útoční-
ci Petr Trybuček a  Patrik Juda. 
Mají laťku zvednutou hodně vy-
soko a  bude na  nich, aby otěže 
žákovského velkomeziříčského 
volejbalu převzali a  pokračovali 
v jejich šlépějích.
Pro úplnost ještě konečné pořadí: 
1. Ostrava, 2. Beskydy, 3. Znojmo, 
4. Příbram, 5. Česká Třebová, 6. 
Velké Meziříčí, 7. Nový Jičín, 8. 
Brno, 9. ČZU Praha, 10. Zlín, 11. 
Ústí n. L., 12. Prosek Praha, 13. 
Česká Lípa, 14. Hradec Králové, 
15. České Budějovice, 16. Plzeň

-jud-, foto: archiv volejbalu

Volejbaloví žáci hráli na mistrovství republiky nad své možnosti a jsou šestí

Sportovně střelecký klub Ka-
blo Velké Meziříčí uspořádal 4. 
května 2014 již 35. ročník stře-
lecké soutěže o Cenu osvobození 
ve  střelbě z  libovolné a  sportov-
ní malorážky. Střílelo se 60 ran 
na  vzdálenost 50 metrů vleže 
na kruhový terč.
Soutěž se konala na  klubové 
střelnici v Martinicích a  sešlo se 
na  ní 21 střelců z  deseti střelec-
kých klubů. Počasí nám nepřálo, 
zrána pokryl střelnici bílý mráz, 
ale ke  konci soutěže vysvitlo 
slunce a  střelce to rozladilo, což 
některým působilo problémy.
Soutěž byla vyhlášena jen pro 
jednotlivce, uvádíme první tři 
z obou kategorií. 
Kategorie I. – muži a junioři
Materna Jiří (1964) 580 bodů 
(SSK Žďár nad Sázavou)
Pěch Pavel (1971) 579 bodu (SSK 
Slatina Brno)
Kaman Petr (1973) 572 bodů 
(SSK Žďár nad Sázavou)
Kategorie II. – dorost, ženy, se-
nioři

Michal Vladimír (1958) 575 
bodů (SSK Mostiště)
Chytka Petr (1996) 564 bodů 
(SSK Kablo Velké Meziříčí)
Aldorfová Jana (1987) 559 bodů 
(SSK Mostiště).
Díky sponzorům bylo možno 
mezi nejlepší jednotlivce roz-

dělit 18 hodnotných věcných 
cen. Mediálním partnerem byl 
týdeník Velkomeziříčsko. Sou-
těž podpořilo také Město Velké 
Meziříčí.
SSK Kablo Velké Meziříčí touto 
soutěží zahájilo letošní maloráž-
kovou střeleckou sezonu.

Soutěžili ve střelbě z malorážky

Vítězové druhé kategorie. Foto: Stanislav Chylík

-chyl-

SK Líšeň B – FC VM 4:2 (1:0)
Sestava: Michut – Kurečka, Novot-
ný, Havlín, Benda – Nevoral, Ha-
vlíček (76 min. Havlíček), Ráček, 
Vrtal – Pavlíček (80. min. Pavelec), 
Prchal (37 min. Pech). Střelci: 83. 
min. Ráček, 86. min. Pech.
Úvod utkání patřil domácím. 
Svým pohybem a  přesnou kom-
binací si vytvářeli trvalou územní 
převahu, která byla korunová-
na ve  13. min. vedoucí brankou. 

Po  vstřelené brance přidali 
na tempu i hosté a postupně se za-
čali i oni osmělovat v útočných vý-
padech. Jejich největší šanci ve 37. 
min. však Pavlíček neproměnil. 
Ve  druhém poločasu místo tlaku 
hostů přišla hned v úvodu hrubka 
hostující obrany, kterou řešil No-
votný pouze za  cenu penaltového 
zákroku, kterou domácí proměni-
li. Navíc v 55. min. naprosto zby-
tečným zákrokem na  půlce hřiště 

si Benda vykoledoval červenou 
kartu. V  tu chvíli byla převaha 
domácích jednoznačná a  jen díky 
skvělým zákrokům Michuta inka-
sovali hosté už jen dvakrát. I v osla-
bení však Velkomeziříčští našli 
síly ke snížení. Nejprve po krásné 
kombinaci Pech, Nevoral, Hav-
lín a  Ráček posledně jmenovaný 
snížil na 3:1. V samotném závěru 
pak Pech proměněnou penaltou 
zakončil na 4:2. -kli-

Fotbalový dorost nestačil na Líšeň

Rossoneri – Wollongong 0:1
Střelci: Jurán Marek
HBC Morgan VM – Hokejbal 
Oslavice 2:3
Střelci: Burian Viktor, Muzikář 
Roman – Střecha Tomáš 2, Po-
korný Pavel 
1. Wollongong  2 2 0 0 3:1 6

2. Hokejbal Oslavice 1 1 0 0 3:2 3

3. HBC Morgan VM 2 1 0 1 7:4 3

4. Drabaři 1 0 0 1 1:2 0

5. Rossoneri 2 0 0 2 1:6 0

-ros-

Velká Bíteš – Bohdalec 0:4 
(0:1)
Branky: 2 Zdeněk Michal, Petr 
Tulis, Pavel Sklenář
Křižanov – Velké Meziříčí 1:4 
(0:3)
Branky: Martin Plocek/2 Václav 
Chalupa, 2 Luboš Minařík
1. Velká Bíteš 5 3 0 2 11:10 9

2. Velké Meziříčí 5 2 1 2 11:10 7

3. Bohdalec 5 2 1 2 8:8 7

4. Křižanov 5 2 0 3 6:9 6

Nejlepší střelci: 5 – Václav Chalu-
pa (Velké Meziříčí), 4 – Jaroslav 
Smékal (Velká Bíteš)

X. ročník soutěže o putovní po-
hár mladých hasičů 
V  sobotu 10. května 2014 
proběhl na  hřišti u  rybní-
ka za  obcí Rozseč jubilejní 
10. ročník soutěže O  putov-
ní pohár mladých hasičů. 
Družstva mladších žáků od  6 
do  11 let a  starších žáků od  11 
do  15 let se utkala v  požárním 
útoku a  štafetě 4×50 metrů dle 
směrnic hry Plamen. 

Ceny do  soutěže věnovali spon-
zoři, za  což jim organizátoři dě-
kují. 
Výsledková listina: 
Mladší žáci
1. Kochánov; 2. Katov; 3. Dobrá 
Voda; 4. Křižanov; 5. Vídeň
Starší žáci
1. Kochánov; 2. Dobrá Voda; 3. 
Milešín; 4. Křižanov; 5. Vídeň

-dvo-
foto: Jana Holemá

Mladí hasiči bojovali o pohár

FK Železárny Štěpánov – FC 
VM B 7:0 (2:0)
Rozhodčí: Šimák – Jahoda, P. To-
mášek. Diváci: 50. Branky: 3× 
Kutnyk (24.), (52.), (82.) a  Ha-
raptso (33.), (49.), (55.), Buček 
(83.). Sestava: Sysel – Z. Mucha, 
Šimáček, Halámek, Netolický 
(71. Štefka) – Krejčí (35. Vysko-
čil) – Dufek (66. Maloušek), Bra-
dáč, E. Smejkal (56. Láznička), 
Vítek – Liška.
„Od  prvních minut jsme měli 
územní převahu a  snažili jsme 
se rychle skórovat, ale bohužel 
jsme vždy před velkou šancí zka-
zili finální střelu nebo přihráv-
ku. Poté jsme soupeři z rychlých 
dvou brejků darovali dva laciné 

góly. Hráčům to moc na psychice 
nepřidalo. Ve  druhém poločase 
jsme dostali v 52. minutě třetí gól 
a bylo hned po zápase. Mrzí mě, 
že jsme si nechali nasázet mnoho 
dalších gólů. Štěpánov po zásluze 
vysoko vyhrál,“ uznal po  zápase 
trenér Libor Smejkal mladší.

-ls-
1. Žďár n. Sáz. B 22 13 4 5 66:31 43
2. Herálec (ZR) 22 12 6 4 62:31 42
3. Želetava 22 12 4 6 58:36 40
4. Nová Ves 22 12 3 7 42:30 39
5. SFK Vrchovina B 22 11 5 6 41:27 38
6. Rantířov 22 10 4 8 53:54 34
7. Budišov-Nárameč 22 8 9 5 48:43 33
8. Štěpánov n. S. 22 9 3 10 44:42 30
9. HFK Třebíč B 22 8 5 9 37:37 29
10. Hrotovice 22 7 4 11 30:48 25
11. V. Meziříčí B 22 7 3 12 44:54 24
12. Rapotice 22 5 5 12 34:57 20
13. Křoví 22 5 3 14 34:69 18
14. Stonařov 22 5 2 15 27:61 17

Štěpánov porazil Benfiku

-nov-
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II. liga mladších dorostenek
HK Hodonín – TJ Sokol VM 
30:20 (13:6)
Souboj o  celkové druhé místo 
tabulky začal náš již tradičně 
neúplný tým aktivně a  s  chutí. 
První čtvrthodinu se mu dařilo 
i střelecky. Postupem času začala 
být naší největší překážkou do-
mácí gólmanka, na které jsme si 
dokonale „vylámali zuby“. Vě-
kově mladší hodonínské hráčky 
jsme drželi dobře zformovanou 
obranou, leč zakončení i  těch 
nejvyloženějších šancí bylo 
ve  většině případů tragické. 
Kvůli tomu narůstal i  brankový 
odstup. I  přes bojovnost a  na-
sazení jsme se do  konce prv-
ní části nedokázali dotáhnout 
na  méně než sedmigólový roz-
díl. Ve druhém poločase domácí 
celek v pohodě skóroval ze všech 
postů, postupně svoji střeleckou 
efektivitu navyšoval až na  jede-
náctibrankový rozdíl. V této fázi 
jsme i přes řadu změn obranné-
ho systému nedokázali soupeřky 
dostávat pod tlak a nutit je k čas-
tějším chybám. Opětovně jsme 
si vytvářeli více brankových 
příležitostí než Hodonínské, ale 
na  rozdíl od  nich je nedokázali 
efektivně zužitkovávat. V  na-

šem kádru se dokázaly prosadit 
střelecky pouze tři hráčky, za-
tímco domácí tým byl schopen 
skórovat ze všech postů. Dalším 
rozdílem hry obou týmů byla 
efektivita střelby a  nejmarkant-
nějším pak výkony brankářek.
I  přes výrazný brankový rozdíl 
jsme poslední soutěžní utkání 
v  kategorii mladších doroste-
nek dohráli se ctí a  loučíme se 
celkově třetím místem. O  dal-
ším účinkování hráček v  kate-
gorii mladších dorostenek se 
rozhodne v  nejbližších dnech.
Sled branek – 0:1, 1:2, 2:3, 5:3, 5:4, 
7:4, 7:5, 12:5, 14:8, 16:10, 21:10, 
21:13, 23:16, 25:16, 29:17, 30:18. 
7m hody 5/4:3/2, vyloučení 4:2.
Hrály: Veronika Blažková – Eliš-
ka Koudelová (8), Denisa Janeč-
ková (7), Kateřina Závišková 
(5/2), Romana Doležalová, Soňa 
Bačová, Kristýna Cahová, Lu-
cie Teplá, Zuzana Matoušková, 
Michaela Zedníčková. Trené-
ři ing.  Vincenc Záviška, Ivana 
Škrdlová.
1. Olomouc B 12 10 1 1 341:237 21

2. Hodonín 12 9 0 3 322:259 18

3. V. Meziříčí 12 8 0 4 317:277 16

4. H. Brod 12 6 0 6 321:307 12

5. Pardubice 12 3 1 8 275:343 7

6. Zábřeh 12 3 1 8 260:331 7

7. Karviná 12 1 1 10 251:333 3
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fotbal

Fotbalisté chybovali, Hodonínským nestačili

Na fotbal na Tržiště v sobotu 24. 
května v  16.30 Muži B – Ježek 
Rantířov
v neděli 25. května v 10.15 Muži 
A – Slavoj TKZ Polná
Na  malou kopanou na  umělou 
trávu za  3. ZŠ ve  čtvrtek 22. 
května Kittydogs United – The 
Lost Generation a Oslavice – La 
Bucañeros 
v pondělí 26. května SK Mostiště 
– Slza VM a Kittydogs United – 
Oslavice; Kašpaři VM – The Lost 
Generation a Pobřeží kocoviny – 
FC Wiegel VM

kdy a kam

MSD sk. D
RSM Hodonín – FC VM 4:1 
(3:0)
Střelci: 7. 24. a  66. Pospiš, 8. 
Ondráš – 50. Ráček. Rozhodčí: 
Možíš, Gasnárek, Havlín. Sesta-
va FC VM: Invald – Mucha Z. 
(46. Bradáč), Pokorný, Šimáček, 
Krejčí – Vyskočil, Smejkal E. (46. 
Havlíček), Pokorný, Caha (88. 
Smejkal L.), Dufek (70. Vítek) – 
Simr, na  lavičce Simandl, trenér 
Smejkal. ŽK: Polák, Novotný, 
Reška – Invald, Vyskočil, Krejčí, 
Pokorný, Mucha Z. ČK: 90. Reš-
ka. Diváci: 50.

Úvod zápasu vyšel domácím 
a  po  chybách obrany a  gólma-
na Invalda se ujali již v  8. min 
dvoubrankového vedení. V  dal-
ších minutách to byli hosté, kteří 
převzali iniciativu, ale nepřes-
nost finálních přihrávek a  malý 
důraz v  osobních soubojích je 
do  nebezpečného zakončení ne-
pouštěl. Ve  24. min prošel stře-
dem hřiště nikým neatakovaný 
Pospiš a z hranice vápna upravil 
na 3:0. Ve 26. min se po přihrávce 
od Hynka Ráčka objevil na hra-
nici malého vápna Pavel Simr, ale 
jeho pohotové zakončení zbloko-

val domácí obránce. I  v  dalších 
minutách to byli hosté, kteří měli 
častěji míč na  svých kopačkách, 
ale do  nebezpečného zakončení 
se však nedostali.
Nástup do  druhého poločasu 
měli lepší hostující hráči. Již 
ve  47. min trefil povedenou 
střelou Hynek Ráček břevno 
domácí brány. O  minutu poz-
ději se dostal k zakončení Jarda 
Krejčí, ale trefil také jen břevno. 
V 50. min pronikl do vápna Jar-
da Krejčí, našel Pavla Simra, ten 
přihrál Hynkovi Ráčkovi a jeho 
střela již skončila v domácí brá-

ně 3:1. Vstřelený gól povzbudil 
hostující hráče a  i  nadále byli 
nebezpečnější pro domácí brá-
nu. V  56. min podběhl domácí 
obránce výkop Romana Invalda 
a  za  domácí obranu se dostal 
Pavel Simr, ale nepřesný pra-
porek rozhodčího ho ve  slibné 
šanci zastavil. V  65. min našel 
Vojta Bradáč nabíhajícího Pavla 
Simra, ten ale z  hranice velké-
ho vápna domácí bránu minul, 
a  tak přišlo otřepané pravidlo 
nedáš – dostaneš. Domácí hrá-
či podnikli rychlý protiútok 
po  křídle, ve  vápně našli osa-

moceného Pospiše a  pro toho 
nebylo problémem trefit odkry-
tou část hostující brány a upra-
vil na  konečných 4:1. V  závěru 
utkání se sice hosté snažili ne-
příznivý výsledek zkorigovat, 
ale pozorná obrana domácích 
v čele s gólmanem Petrášem již 
změnu nepovolila.
Vyjádření trenéra Smejkala: 
„Bez potřebné bojovnosti a na-
sazení se divizní body těžko 
získávají. V  prvním poločase 
jsme vlastními chybami a  ma-
lým důrazem umožnili zís-
kat domácím náskok, který si 

i  přes naši snahu ve  druhém 
poločase již jejich hráči zkuše-
ně pohlídali.“
Nejlepší hráči: Pospiš, Ondráš, 
Bradáč.
1. Vyškov 26 17 6 3 59:26 57
2. Rosice 26 18 2 6 58:28 56
3. Vrchovina 26 14 5 7 35:29 47
4. Líšeň 26 14 4 8 54:25 46
5. Blansko 26 9 9 8 45:38 36
6. Polná 26 10 6 10 47:47 36
7. Stará Říše 26 9 8 9 34:39 35
8. Velké Meziříčí 26 10 5 11 35:41 35
9. Pelhřimov 26 9 5 12 49:50 32
10. Hodonín 26 6 12 8 33:37 30
11. Bystřice n. P. 26 8 6 12 29:44 30
12. Uh. Brod 26 7 8 11 24:44 29
13. Bystrc 25 7 7 11 39:46 28
14. Bohunice 26 6 7 13 30:48 25
15. Napajedla 26 7 4 15 25:43 25
16. Tasovice 25 6 6 13 32:43 24
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Tomáš Ouředníček/Pavel Vacu-
lík (Hummer H3 EVO) – 1. mís-
to kat. T1.1.2; 5. místo celkově
RiverSide Baja, nově zařazený 
závod do  šampionátu Maďarska 
v cross country rallye, se odehrá-
val v okolí historického městečka 
Beled a v  lázeňském resortu Bü-
kfürdő.
Specialitou tohoto závodu bylo 
unikátní spojení sobotních rych-
lostních zkoušek se závody klasic-
ké sprint rallye, což přilákalo řadu 
fanoušků, pro které byl závod ještě 
atraktivnější než obvykle. 
Český Offroadsport tým na start 
postavil dvě posádky: Zdenka 
Pořízka s  navigátorem Markem 
Sýkorou a  Tomáše Ouředníčka 
s  Pavlem Vaculíkem, oba s  vozy 
Hummer H3 EVO.
Pořízek se od prologu držel na těs-
ném 2. místě. V nedělních těžkých 
etapách získal náskok a vítězství se 
zdálo na dosah. Závody však vždy 
končí až přejetím cílové rampy 
a  banální závada – prasklý klíno-

vý řemen – vyřadila Pořízka nejen 
z boje o vavříny, ale z celého závodu. 
Body pro tým tak mohl získat už 
pouze Tomáš Ouředníček. V  zá-
palu boje, kdy se ze sedmého mís-
ta postupně prodíral ke stupňům 
vítězů, dokonce zažila posádka 
Ouředníček – Vaculík horké 
chvilky v  podobě jednoho téměř 
převrácení a  pro diváky atraktiv-
ního, avšak posádkou nechtěného 
megaskoku. Vše se v  dobré ob-
rátilo a  výsledkem bylo celkové 
páté místo a  vítězství v  kategorii 
vozů s  maloobjemovými mo-
tory T1.1.2. Tomáš Ouředníček 
celý závod zhodnotil s  úsměvem 
na  rtech slovy: „Pro nás to byl 
závod plný nových zkušeností. 
Na  rychlé šotolině jsme dokázali 
držet krok se špičkou a v blátivém 
terénu jsme nakonec dokázali 
porazit i  zkušeného maďarského 
mistra Erika Kordu. Kromě pohá-
ru si ze závodu odvážíme i životní 
fotografii na dvou kolech.“ 

Text a foto: Offroadsport

Offroadsport tým bodoval v maďarském mistrovství

Druholigové házenkářky boj o druhé místo prohrály

Eliška Koudelová při střelbě. Foto: Jaroslav Hugo
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I. B třída mužů skupina B
Velká Bíteš B – Křižanov 4:0
Radostín n. O. – Bystřice nad 
P. B 2:2
Kouty – Měřín 1:2
1. Vladislav 22 16 3 3 51:22 51
2. Měřín 22 15 2 5 61:29 47
3. Šebkovice 22 13 3 6 53:41 42
4. Kouty 22 13 1 8 55:31 40
5. Bystřice nad P. B 22 11 1 10 58:56 34
6. Studenec 22 9 2 11 35:37 29
7. Velká Bíteš B 22 8 5 9 29:36 29
8. Telč 22 6 10 6 31:32 28
9. Radostín n. O. 22 7 6 9 40:48 27
10. Přibyslavice 22 8 3 11 26:52 27
11. Kněžice 22 6 6 10 35:43 24
12. Stařeč 22 6 4 12 36:38 22
13. Křižanov 22 6 4 12 34:44 22
14. Jakubov 22 3 4 15 31:66 13

OP mužů II. třída
Os. Bítýška – Rozsochy 1:4 (0:2)
Branky: Loucký Marek – Zítka 
Tomáš 2, Kučera Pavel 2. Roz-
hodčí: Juda Jaroslav, Hladík Jiří; 
ŽK: 2:1.
Moravec – Bobrová 3:1 (1:1)
Branky: Hladík Jiří, Kudiovský 
Filip, Kovář František – Janda 
Petr. Rozhodčí: Soukup Jiří, Uhlíř 
Jakub, Maša Lukáš; ŽK: 0:1.
Svratka – Bory 3:0 (2:0)
Branky: Mládek Jan, Štěpánek 
Petr, Boguaj Přemek. Rozhod-
čí: Hromádka Miroslav, Bártová 
Mirka, Novák Vladimír; ŽK: 1:1.
1. Moravec 21 15 4 2 65:29 49
2. Hamry 21 15 3 3 65:31 48
3. Rozsochy 21 13 4 4 38:20 43
4. Nová Ves B 21 11 5 5 49:26 38
5. Svratka 21 10 4 7 37:32 34
6. Rad. Svratka 21 8 7 6 36:38 31
7. Bory 21 9 2 10 54:46 29
8. Nedvědice 21 8 1 12 38:49 25
9. Os. Bítýška 21 7 3 11 31:44 24
10. Počítky 21 7 2 12 32:53 23
11. Věchnov 21 7 1 13 29:57 22
12. Bohdalov 21 6 3 12 39:43 21
13. Bobrová 21 6 3 12 35:44 21
14. Rovečné 21 3 2 16 25:61 11

Zdroj: www.fotbal.cz

V neděli 4. 5. 2014 se uskutečnil 
v Heřmanově již XIV. ročník okr-
skové soutěže hasičských druž-
stev o putovní pohár Heřmanov-
ská savice. Tato tradiční soutěž 
je prvním zápolením Poháru tří 
okrsků – Heřmanov, Křižanov, 
Strážek. Před vlastní soutěží 
ráno, na svátek patrona hasičů sv. 
Floriána, proběhla v  kostele sv. 
Mikuláše tradiční mše za  hasiče 
okrsků Heřmanov a Křižanov.
Výsledky soutěže:
Mladší žáci 3–11 let: celkem 4 
sbory
1. Křižanov (22,89)
2. Vídeň (33,66)
3. Březí (39,69)
Starší žáci 11–15 let: celkem 6 
sborů 
1. Milešín (22,73)
2. Březí (23,35)
3. Křižanov (27,66)
Ženy: celkem 5 sborů 
1. Radňoves (35,11)
2. Ořechov-Ronov A (38,58)
3. Březí (44,17)
Muži: celkem 13 sborů 
1. Radňoves A (26,05)
2. Nová Ves (26,22)
3. Osová Bítýška B (26,95)

-dvo-

heřmanovská
savice 2014


