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www.velkomeziricsko.cz

Úvodem
Vážení občané,
dnes píši třetí příspěvek do sloupku ve 
Velkomeziříčsku. Předešlé dva články 
popisovaly, co je to demokracie a můj 
pohled na ni.
V tomto třetím článku si dovolím již na 
konkrétních příkladech uvést, jak (ne)
funguje zastupitelská demokracie v na-
šem malebném městě.
V minulých měsících proběhla architek-
tonicko – urbanistická soutěž, ve které 
odborná porota složená ze závislých a 
nezávislých členů určila tři oceněné ná-
vrhy a jejich pořadí. Zastupitelé dle zá-
kona a stanovených pravidel architek-
tonicko – urbanistické soutěže jednali 
s autorem prvního oceněného návrhu a 
dnes jednají s autorem návrhu druhého 
v pořadí.
V okamžiku, kdy většina zastupitelů 
postupuje zcela legitimně podle zákona, objevuje se na scéně Iniciativa za referendum 
o Náměstí ve Velkém Meziříčí. Toto (ne)závislé uskupení zcela bezdůvodně zneužije 
institut referenda a prosadí za pomocí všech prostředků referendum o této otázce: Sou-
hlasíte s tím, aby Město Velké Meziříčí udělalo veškeré možné kroky k zahájení projek-
tové přípravy obnovy Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu 
jednokolové projektové architektonicko – urbanistické soutěže vyhlášené dne 7. 4. 2016 
Městem Velké Meziříčí?
Co je cílem položené otázky? Oprava náměstí? To přece víme, a opravu náměstí chceme 
všichni občané města. Dle mého názoru cílem této otázky není samotná oprava náměs-
tí, ale prosazení návrhu, jehož autorem je Ing. arch. Mikulášek.
Je toto ještě zastupitelská demokracie, nebo prosazování zájmů úzké skupiny lidí, kteří 
se neštítí použít všechny (ne)demokratické nástroje? Sami si udělejte závěr.
Za svoji osobu mohu s čistým svědomím říci: K referendu určitě půjdu a budu hlasovat 
o položené otázce NE.
Vážení spoluobčané, věřím, že se nad mými slovy zamyslíte a stejným způsobem jako já 
odpovíte v referendu.
S přáním prožití krásných slunných podzimních dnů 

Pavel Blažek, radní 

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a so-
bota; hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v 
sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči s trvalým pobytem na Městském úřadě Velké Meziříčí si mohou hlasovací líst-
ky vyzvednout na podatelně úřadu.
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).  
Seznam volebních okrsků na str. 12. Souběžně s volbami proběhne i hlasování v 
referendu, více na str. 22.

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY 2017
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Jako důvod odvolání radních uvedla 
Pavla Kamanová: „Ztráta důvěry v roz-
hodování rady města v tomto složení 
týkající se hospodaření města a me-

diálních výstupů zneužívajících městské 
periodikum k napadání části členů měst-
ského zastupitelstva.“
„Chtěl bych poděkovat především obyva-
telům Velkého Meziříčí,“ řekl starosta vzá-
pětí poté, co svoji rezignaci oznámil a pro 

Velkomeziříčsko později dodal: „Nemůžu 
sedět v jedné radě s komunisty.“ „Mrzí 
mne, že si starosta nedal nějaký čas na 
rozmyšlenou. Nedovedu si představit, že 
bychom odešli oba naráz, proto si čas na 
rozmyšlenou dávám. Děkuji panu staros-
tovi Necidovi. S lepším parťákem jsem na 
radnici nepracoval a velmi si ho vážím,“ re-
agoval místostarosta Josef Komínek.
V městské radě tak skončil Jiří Michlíček, 

Michaela Salašová a Libor Beneš (To pravé 
Meziříčí), Miroslav Jágrik (ČSSD) a Vincenc 
Záviška (Volba pro město). Nahradili je Jiří 
Kaše, Pavel Blažek (ČSSD), Marie Rippero-
vá (KDU-ČSL), Svatopluk Pokorný (KSČM) a 
Jiřina Jurdová (To pravé Meziříčí). 
Město do volby nového starosty, kterou 
zastupitelé usnesením odložili na 31. října 
2017, vede místostarosta Josef Komínek 
(ČSSD).

Třináct zastupitelů Velkého Meziříčí odvolalo 
pět členů městské rady ze sedmi. Vzápětí 

na to rezignoval na svoji funkci starosta 
Radovan Necid.

Zastupitelstvo odvolalo 
radu, starosta rezignoval

TexT PeTros MarTakidis, MarTina sTrnadová 
foTo MarTina sTrnadová

HLASOVÁNÍ O ODVOLÁNÍ MĚSTSKÉ RADY. Omluvte sníženou kvalitu fotografie z mobilního telefonu.

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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RADOVAN NECID
To pravé Meziříčí
starosta

JOSEF KOMÍNEK
ČSSD
místostarosta

MIROSLAV JÁGRIK
ČSSD
člen rady

JIŘÍ MICHLÍČEK
To pravé Meziříčí
člen rady

LIBOR BENEŠ
To pravé Meziříčí
člen rady

MICHAELA SALAŠOVÁ
To pravé Meziříčí
členka rady

VINCENC ZÁVIŠKA
Volba pro město
člen rady

?

JOSEF KOMÍNEK, 
ČSSD
místostarosta

PAVEL BLAŽEK, 
ČSSD
člen rady

JIŘÍ KAŠE, 
ČSSD
člen rady

SVATOPLUK POKORNÝ, 
KSČM
člen rady

JIŘINA JURDOVÁ, 
To pravé Meziříčí
členka rady

MARIE RIPPEROVÁ, 
KDU-ČSL
členka rady

MĚSTSKÁ RADA
DO 27. ZÁŘÍ 2017

NOVÁ 
MĚSTSKÁ RADA

Za hlavní cíle nejenom mé, ale celé rady 
považuji: zlepšení komunikace mezi rad-
ními a zastupiteli, radními a úředníky MÚ. 
Rada musí maximálně spolupracovat s 
jednotlivými odbory města, řešit s nimi a 
diskutovat klíčové investice. Zprůhlednit 
a přiblížit činnost rady všem obyvatelům. 
Považuji za nutné obnovit tiskové konfe-
rence a tiskové zprávy. Bez rozdílu komu-
nikovat se všemi médii.
Hlavním cílem bude prodiskutovat, zpra-
covat a realizovat kvalitní rozpočet na pří-
ští rok, jehož součástí budou rozjednané a 
nové investice.
Pavel Blažek

Mezi mé hlavní cíle patří zlepšení komu-
nikace mezi radou a ostatními zastupiteli. 
Je důležité zprůhlednit rozhodování o fi-
nančních i jiných záležitostech týkajících 
se chodu a rozvoje města a do tohoto 
rozhodování více zapojit celé zastupitel-
stvo. Dále je potřeba zlepšit informova-
nost občanů o činnosti rady, např. pořá-
dáním tiskových konferencí po jednání 
nebo vydáváním tiskových zpráv. Rovněž 
pokračovat v rozpracovaných i nových 
akcích – architektonická soutěž, příprava 
rozpočtu, jednání o odkupech pozemků či 
objektů apod.
Jiřina Jurdová

Hlavním a nejdůležitějším cílem se mně 
jeví obnovení  důvěry  a  vážnosti  v linii 
občané – zastupitelstvo – rada – měst-
ský úřad. Toto se budeme snažit navodit  
otevřenou  komunikací a pravdivou vzá-
jemnou informovaností, včetně pravdivé 
informovanosti našich občanů. Vzájemná 
důvěra, vzájemná vážnost a vzájemná  
komunikace a pravdivá informovanost  
jsou základní pilíře demokratického (ni-
koliv autoritářského) rozhodování a řízení.
Jiří Kaše

Nejbližší cíl: před konáním referenda o 
podobě náměstí uskutečnit pro širokou 
veřejnost prezentaci tří vítězných návr-
hů vzešlých z veřejné architektonicko-
-urbanistické soutěže. Vzdálenější cíle: 
znovu otevřít diskusi na téma učňovského 
školství, zabývat se výstavbou sociálních 
bytů, podpořit výstavbu víceúčelové spor-
tovní haly.
Svatopluk Pokorný

Mým cílem v radě města je obnovit spo-
lupráci rady se zastupitelstvem. Je třeba 
zklidnit vášně a začít pracovat. Kromě 
opravy náměstí existuje řada dalších pro-
blémů, které je třeba řešit.
Marie Ripperová

CO JE CÍLEM NOVÝCH 
MĚSTSKÝCH RADNÍCH?
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TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

O zahájení takzvaného jednacího ří-
zení bez uveřejnění s architektem 
Miroslavem Cikánem rozhodli za-
stupitelé už v červnu. Na jednání 

zastupitelstva města proto architekt Cikán 
podrobně představil svůj návrh, zejména co 
se týká zeleně, dopravy a parkovacích míst. 
Zásadní myšlenkou jeho návrhu je, aby celé 
náměstí od radnice až po ZŠ Komenského 
bylo v režimu tzv. obytné zóny, která má 
svá pravidla. V ní chodci smějí užívat ce-
lou šíři komunikace, ovšem musejí vozi-
dlům umožnit jízdu. Řidič smí jet nejvýše 20 
km/h, přičemž nesmí chodce ohrozit. Stání 
je umožněno jen na místech označených 
jako parkoviště. Místa k parkování jsou na 
Vrchovecké, v Radnické ulici, při dolní straně 
náměstí před radnicí a u kostela a pak v uli-
cích Kostelní, Komenského, U Bašty a před 
Kotvičkou. Míst přímo na Náměstí ubylo, na 
což někteří poukázali. „Co má kola, má se hý-
bat a ne vytvářet objektový smog,“ vysvětlil 
svoje stanovisko architekt s tím, že jedno 
auto zabere dvanáct metrů čtverečních té 
nejcennější plochy města.
Zeleň by podle architekta Cikána neměla 
zastiňovat sochu Nepomuckého a pohled 

od luteránského gymnázia na zámek. Tak-
že stromy by měly zůstat jen mezi kašnou 
a sloupem. Přičemž památník padlým by 
měl být přemístěn do prostoru u kostela. 
Původně navržené stromořadí před fasá-
dami domů na horní straně náměstí archi-
tekt nyní přehodnotil, stejně jako dláždění. 
Hlavní průjezdní komunikace Náměstím 
je architektem navržena zhruba ve stopě 
dávné císařské silnice. Nově však přišel s 
výjezdem ulicí Radnickou, který by měl ús-
tit do ulice Pod Hradbami. Ulici Kostelní na-
vrhuje jako neprůjezdnou. „S tím naprosto 
souhlasím, protože v Kostelní ulici je velký 
pohyb pěších,“ okomentoval toto řešení 
zastupitel Jiří Kaše a dodal: „Samozřejmě 
ulice Radnická, to je asi téma do diskuze.“ 
K ulici Radnická v souvislosti s plánovanou 
dostavbou její vybourané části se vyjá-
dřil i Stanislav Rosa. „Domnívám se, že 
to nepůjde zastavět v takovém rozsahu, 
protože pokud tam budeme mít provozní 
objekty, jejich majitelé budou požadovat 
parkovací místa. A tak, jak jste to nakres-
lil vy, tam není žádné parkovací místo, jen 
podélné stání.“ Architekt vysvětlil, že par-
kování v dané lokalitě by mělo město řešit 

obecně platnou vyhláškou a poskytnout 
majitelům provozoven například místa k 
parkování v bývalém areálu Svitu.
„Oproti původním návrhům, které jsme 
mohli vidět v katalogu architektonické 
soutěže, jste nyní projevil vůli k docela 
zásadním změnám, například u stromů, 
dlažby i výjezdu z náměstí Radnickou uli-
cí,“ podotkla Michaela Salašová s tím, že 
jde o stejnou situaci, která byla při první 
prezentaci architekta Mikuláška zastupi-
teli kritizována. Architekt Cikán potvrdil, 
že změny oproti původnímu návrhu jsou 
běžné a nevyhnutelné.
„Nelíbí se mi nerovný přístup k oběma ná-
vrhům. Panu Mikuláškovi jste v prezentaci 
ostře zkritizovali úplně všechno, včetně 
toho, že něco změnil,“ obrátil se ke svým 
kolegům Libor Beneš.
„Slyšeli jsme zde, alespoň z mého pohledu, 
nádhernou prezentaci architekta Cikána,“ 
vyjádřil se posléze Pavel Blažek a navrhl 
usnesení, aby byla smlouva na přípravu 
projektové dokumentace s architektem 
Miroslavem Cikánem byla předložena za-
stupitelům k projednání v termínu 31. říj-
na. Což zastupitelé schválili.

Architekt Miroslav Cikán představil na předminulém 
jednání zastupitelstva města svůj návrh na úpravu 
Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí, který 
byl v architektonicko-urbanistické soutěži oceněn 

jako druhý. Zastupitelé rozhodli o tom, aby s ním 
starosta jednal o přípravě smlouvy na projektovou 

dokumentaci, kterou jim předloží k projednání v úterý 
31. 10. 2017.

Zastupitelé chtějí smlouvu 
s architektem Cikánem
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Žáci ze Světlé postavili svého Kaipana. Ve 
čtvrtek 21. září si šedozelený sportovní 
vůz přišli prohlédnout zástupci sponzorů, 
kteří projekt podpořili. 
Hotelová škola Světlá a Střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí se zapojila 
do projektu Kraje Vysočina Postav si svo-
je auto – Kaipana. Půl roku patnáct žáků 
učebních oborů automechanik a elektrikář 
v hodinách odborného výcviku pod vede-
ním mistrů Josefa Vaňka a Lukáše Horníčka 
pracovali na stavbě auta. „Začalo to zakou-

pením Favorita, jeho rozebráním a čištěním 
dílů. Z nich je složen motor vozu,“ popsala 
ředitelka Světlé Marie Paľovová. Zbytek 
auta tvoří skládací stavebnice, kterou škole 
zakoupil Kraj Vysočina. „Na ostatních ná-
kladech se podílelo šest našich místních 
sponzorů, z nichž nejvíce, dvěma sty tisíci 
korunami přispěla firma Výtahy,“ uvedla 
ředitelka Světlé Marie Paľovová s podě-
kováním všem za spolupráci a podporu. 
„Celková cena vozu je zhruba půl milionu 
korun,“ doplnil její zástupce Milan Veber.

„I my si spolupráce se školou ceníme. Pro 
nás je základem bytí. Bez žáků, kteří k nám 
chodí pracovat, se do budoucna neobejde-
me. Bereme to jako investici, která se nám 
mnohonásobně vrátí,“ řekl k tomu ředitel 
společnosti Výtahy Viktor Sobotka. Právě 
díky zmiňované spolupráci se dnes na Světlé 
učí čtyři žáci v novém učebním oboru výta-
hář. I ostatní zástupci firem potvrdili, že ví-
tají možnost podílet se na výchově a výuce 
budoucích pracovníků technických profesí, 
kteří na pracovním trhu chybí.

Lidl má zájem směnit s městem pozemky 
u Penny Marketu vedle autobusového ná-
draží a současně jednat o odkupu svých 
pozemků v areálu bývalého Svitu.
Společnost Lidl ČR vyjednává se společ-
ností Penny Market o koupi provozovny u 
autobusového nádraží ve Velkém Meziří-
čí. Oznámil to starosta Radovan Necid na 
jednání zastupitelstva města. „Limitují je 
ovšem parkovací místa,“ dodal starosta. U 
Penny Marketu je asi šedesát parkovacích 
míst, Lidl jich chce kolem stovky. Má proto 
zájem o travnaté plochy vedle provozov-
ny, které jsou v majetku města. „Požádali 
město o jejich směnu. Jde zhruba o 2,5 tisí-
ce metrů čtverečních, které bychom mohli 
směnit za část těch ve starém Svitu a do-
koupit i zbytek,“ informoval Necid s tím, že 
celková rozloha pozemků Lidlu v areálu za 
řekou je asi kolem devíti tisíc metrů čtve-
rečních.

Zastupitelstvo města svým usnesením 
pověřilo starostu Radovana Necida k jed-
nání se společností Lidl ČR o odkoupení a 

možné směně pozemků v areálu bývalého 
Svitu ve vlastnictví společnosti.

Lidl možná pustí městu areál bývalého Svitu

Text Martina Strnadová, foto Jiří Michlíček

Světlá představila svého Kaipana

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

-mars-
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Deštivé počasí přerušil již třiadvacátý roč-
ník velkomeziříčské drakiády. I když mraky 
visely nízko, dorazil na Fajtův kopec hojný 
počet milovníků draků všech věkových ka-
tegorií. 
Poměrně větrné počasí zejména na začát-
ku celé akce drakům přálo, a ti tak létali 
pěkně vysoko. Přesto se často ozývaly vý-
křiky jako „Pozor, padá!“ a „Promiňte“, to 
když se nezadařilo přistání do trávy, ale na 
některého z diváků. Kromě zakoupených 

se objevilo mnoho ručně vyrobených draků 
z papíru či látky. Pár draků bylo vysloveně 
patriotických. Jejich námětem byly domi-
nanty města Velké Meziříčí, zámek, most, 
rozhledna a další. Výroba zabrala někte-
rým dlouhé hodiny, jiní tvořili po chvílích. 
„Měla jsem čas po večerech před spaním,“ 
podotkla majitelka draka z Jabloňova.
Co do počtu soutěžících byl letošní ročník 
úspěšnější než loňský. Odborná porota 
měla plné ruce práce s více než stovkou 

přihlášených. Při hodnocení ji zajímalo 
především to, zda se na výrobě draka po-
dílely i děti, potažmo členové rodiny a ne-
méně důležité bylo, aby drak vzlétl a létal. 
V první kategorii rodičů s dětmi soutěžilo 
šedesát draků, na prvním místě se umís-
tila Anna Voborná, na druhém Tadeáš Svo-
boda a třetí patřilo Monice Kružíkové. Do 
kategorie od osmi do třinácti let se přihlá-
silo třicet čtyři soutěžících a zlato si odnesl 
Denny Navrátil, následován Adélou Svo-
bodovou na druhém a Filipem Vidlákem 
na třetím místě. V kategorii nad čtrnáct let 
bylo sedm přihlášených, třetí místo obsa-
dila Radka Uchytilová, druhé Vít Hadraba 
a zvítězil Radek Svoboda. Všichni vítězové 
obdrželi medaile, barevné dorty v podobě 
draků a ceny od sponzorů. 
Bohatý doprovodný program nabídl opé-
kání špekáčků, malování na obličej, teto-
vání, skákání v pytli, hod a střelbu na cíl. K 
poslechu zahrála kapela Stetson a zatan-
čily Kosatky z pořádající Dózy – střediska 
volného času. Výcvik malých plemen psů 
předvedli členové Agility Velké Meziříčí. 
Celým soutěžním odpolednem provedl Jiří 
Doležal.

Požár ve velkém sále Jupiter clubu a eva-
kuace asi sto dvaceti studentů ze Světlé, 
kteří tam zrovna byli na kulturní akci. Ta-
kový byl scénář zářijového cvičení profesi-
onálních i dobrovolných hasičů.
Je osm hodin ráno a studenti Hotelové 
školy Světlá a Střední odborné školy řeme-
sel usedají do sedaček velkého sálu Jupiter 
clubu. Začíná promítání filmu o padesáti 
letech organizované kultury ve Velkém 
Meziříčí. Během několika minut se z jeviště 
začne valit kouř a z reproduktorů se ozve 
hlášení o požárním poplachu. Požární hlíd-
ka Jupiter clubu rychle vyhodnotí, že nejde 
o malý požár, který by zvládla vlastními 
silami. Na místo tak okamžitě vyrážejí ha-
siči. Přijíždějí tři jednotky profesionálních i 
dobrovolných hasičů z Velkého Meziříčí a 
dobrovolných hasičů z Měřína. Zatím pro-
bíhá evakuace osob únikovými cestami. 
Vše se odehrává v klidu. Když hasiči roz-
víjejí hadice a zajišťují vše potřebné, sál už 
je prázdný. „Evakuace osob trvala minutu a 
čtyřicet vteřin. To je velmi pěkný čas. Pro-
běhla naprosto ukázněně, což by v reálu 
asi vypadalo trochu jinak,“ informoval On-
dřej Novák, velitel směny velkomeziříčské 
stanice profesionálních hasičů.
„Naše prověřovací požární cvičení pro-

běhlo tak, jak mělo. Připravuje se půl roku 
předem. Děláme k tomu výpočty doby pří-
jezdu, rozvinutí hadice, prvního výstřiku z 
proudnice a podobně. Zásah byl naprosto v 
pořádku. Jsem rád i za to, že u cvičení byla 
přítomna škola. Diváci – žáci se dozvědě-

li, jak se mají v podobné situaci chovat,“ 
zhodnotil po ukončení cvičení velitel zá-
sahu Stanislav Kratochvíl ze stanice HZS 
Velké Meziříčí, který je zároveň starostou 
místních dobrovolných hasičů.

Hasiči cvičili zásah při požáru v Jupiter clubu

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

K obloze se vznesli draci s obrazy z města

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

Jitka Kočí

Martina Strnadová
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TexT a foTo MarTina STrnadová

Martin Veselý z Velkého Meziříčí je studentem 
Fakulty sportovních studií na Masarykově 
univerzitě Brno. A je parkourista, správně 
traceur, tělem i duší. Parkouru, neboli 
umění pohybu, propadl v dětství, když tuto 
francouzskou disciplínu u nás ještě skoro nikdo 
neznal. Za pár dnů mu bude dvaadvacet a stále 
parkourem žije. Není to pro něj jen fyzická 
aktivita, ale i životní filozofie. Parkour má v sobě 
překvapivě něco třeba i ze skautingu nebo od 
hasičstva. A Martin je odmala také skautem. 

BUĎ SILNÝ 
ABYS BYL 
UŽITEČNÝ
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FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Lze o vás říct, že jste průkopníkem par-
kouru ve Velkém Meziříčí?
Ano. Ve Velkém Meziříčí jsem s ním začal 
spolu s Honzou Uchytilem jako první, ještě 
na základní škole. Postupně se k nám při-
dali další.
Máte nějakou parkourovou skupinu?
Jmenuje se Escape Familly. Někdy v roce 
2010 měla třináct členů, teď pět, z nichž 
aktivně trénujeme jenom my dva s Hon-
zou. Ale i tak máme občas nějaké společné 
vystoupení. Teď se tady najdou i další děc-
ka od osmi do dvanácti let, která to zkouší 
a někdy s námi chodí skákat.
Při vyhledávání informací o parkouru 
jsem objevila ještě pojem free running, 
což by měla být nějaká jeho obdoba. Je 
rozdíl mezi parkourem a free runningem?
Rozdíl je hlavně v pojmenování. Parkour 
má v sobě hodnoty, heslo – buď silný, abys 
byl užitečný. Tak ho definoval jeho zakla-
datel David Belle, který svoji myšlenku 
začal rozvíjet asi tak před třiceti lety. Free 
running je volný. Každý si ho dělá sám pro 
sebe a podle svého, neřeší filozofii.
Takže parkour není jen zábava a frajeřina?
Ne, jde v něm o to, aby se člověk dokázal 
zachovat dobře v krizové situaci. Pracoval 
na sobě tak, aby svoje tělo dokázal využít 
k něčemu užitečnému.
Jak dlouho se parkouru věnujete?
Devět – deset let. Když jsem někdy v roce 
2007 začínal, byl tady u nás v republice 
parkour ještě v kolébce.
Kde jste tenhle sport objevil?
Omylem, náhodou na internetu. 
A zalíbilo se vám to…
Okamžitě. A začal jsem to zkoušet. Fyzic-

ký základ jsem měl, takže jsem se do toho 
pustil rovnou. Skákal jsem v garáži, přes 
zídky atd. A pak jsem začal dělat salta a 
těžší věci, všechno to šlo tak nějak samo.
Bez vedení někoho zkušenějšího?
Ano, všechno jsem si našel na internetu. 
Trénoval jsem hlavně do písku, do trávy, do 
tělocvičny jsem nechodil. Hodně jsem pa-
dal, tak jsem se docela omlátil. A pak už mě 
to ani moc nebolelo.
Ten fyzický základ vám dal nějaký sport?
Sportoval jsem odmala. Chodil jsem do 
gymnastiky a potom do atletiky, kterou 
trénuji dosud.
Atletiku děláte tady ve Velkém Meziříčí?
Dělal jsem. Teď kvůli škole bydlím v Brně, 
takže ve Velkém Meziříčí už jen občas za-
jdu na trénink, závody nestíhám. Spíš tré-
nuji sám. Musím se trochu šetřit. Byl jsem 
přetrénovaný a praskl mi meniskus. Od té 
doby tolik neběhám. 
V jakých atletických disciplínách jste zá-
vodil a jakých úspěchů dosáhl? 
Běhal jsem 100 m, 200 m, skákal do výšky 
a před tím zraněním jsem trénoval na čtyř-
stovku. V ní jsem měl fakt dobře našlápnu-
to. A pak přišlo to zranění…
Ve stovce jsem býval do desátého místa na 
MČR. Taky jsem běžel v národní části Zla-
té tretry v Ostravě. Krajské přebory jsem 
většinou vyhrával.
Ještě v nějaké jiné disciplíně se vám da-
řilo?
Je ještě jedna zajímavost, kterou jsem dě-
lal – westernové ovládání lasa. Točíte la-
sem a různě jím proskakujete, děláte s ním 
triky. V této disciplíně jsem vyhrál mistrov-
ství Evropy.

A pak jste propadl parkouru. Kolik času 
jste tréninku věnoval na začátku, než jste 
se do toho dostal, a kolik teď?
První rok nebo dva jsem trénoval každý den 
tak čtyři hodiny. Přišel jsem ze školy a šel 
trénovat, každý den. A teď tak dvakrát nebo 
třikrát týdně asi 2 hodiny. Snažím se dělat 
hlavně fyzickou přípravu nebo posilovat.
Co na to říkali rodiče?
Říkali a vlastně říkají doteď, ať se na to vy-
kašlu. Ale už se s tím smířili. 
Začátky asi musely být drsné, měli 
strach?
Tolik drsné zase ne. Vždycky jsem přemýš-
lel o tom, co dělám, abych se nezranil. Za-
čínal jsem postupně, lehčími technikami a 
ty těžší jsem přidával tehdy, až jsem na ně 
měl. Neriskuju.
Ale nějaká ta zranění přece byla…
Jasně, ale to spíš z nepozornosti. Třeba 
jsem si nezkontroloval, zda tráva neklouže, 
dopadl jsem špatně, přisedl si nohu a nalo-
mil kotník. Nejhorší zranění byl ten menis-
kus, pak jsem měl přetržený vaz v koleni, 
rozbitou hlavu, nic vážnějšího. Za poslední 
tři roky se mi nestalo krom nějakého nara-
žení vůbec nic.
Kde trénujete?
Teď hlavně v Brně. Tam je postaveno plno 
hřišť speciálně pro parkour – asi šest a 
právě se otvírá i nová hala. Ta hřiště mě ale 
moc nebaví. Nejraději trénuji čistě venku, 
po zídkách…
Parkour patří do města?
Dá se samozřejmě dělat všude, ale základem 
jsou ulice. Vznikl ve městě. Když někdo chce 
skákat jenom v tělocvičně, tak samozřejmě 
může, ale podle mě už to není parkour.
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Jaká průprava pro parkour je ta nejdůle-
žitější?
U parkouru nejde o svaly, ale o zpevnění 
celého těla. Hodně dobré je na to lezení 
po stěně, nebo posilování vlastní vahou 
na hrazdě apod. Činky k tomu nejsou tře-
ba. Atletika je na to fakt dobrá, člověk se 
zrychlí, naučí běhat, a to se hodí. I ta gym-
nastika. Gymnasta když přejde na parkour, 
půjde mu to hned všechno samo. Parkour 
může ale dělat úplně kdokoliv.
No to asi ne…
Fakt, ten talent není až tak třeba. Dá se to 
vydřít. Znám plno takových lidí. Třeba ka-
marád z Brna má 110 kg a skáče taky.
Dělají parkour i holky?
Ano, ale moc jich tady není.
Proč myslíte, že to tak je? Chybí jim pro 
to něco?
Myslím, že ne, jsou naopak víc ohebné, 
můžou dělat různé triky, jiné než kluci. Tře-
ba v Anglii jsou holky, které dělají parkour 
na srovnatelné úrovni jako tady u nás kluci. 
U nás je spíš asi vůbec nenapadne, že by 
parkour mohly dělat. Mají pocit, že je to vy-
loženě klučičí aktivita.
Pořád v parkouru objevujete nějaké nové 
věci?
Většina základních parkourových technik 
je daná. Skoky z místa, po rukou, salta. U 
skoků se dá prodlužovat vzdálenost, kte-
rou skočíte. Představte si třeba skrčku 
přes kozu – zpočátku jsem skočil jen metr 
za kozu, teď doskočím 3,5 m. Nebo z ga-
ráže na garáž na vzdálenost tři metry, teď 
přeskočím ze zídky na zábradlí pět metrů 
daleko. U salt se lze posouvat jakkoliv. Dě-
lat nové variace, vymýšlet vlastní pohyby. 
Udělat salto dozadu, do toho vložit vrut, 
přidat přemety dozadu, různě se točit na 
zábradlí apod. Spojit různé věci dohroma-
dy.
Jak se v té rychlosti v prostoru orientu-
jete? Stíháte sledovat, kde zrovna jste a 
kam dopadnete?
To je všechno o tréninku. Když skáču sal-
to dozadu, přesně vím, kde v jakou dobu 
jsem. A když se náhodou něco stane a 
padal bych, udělám to tak, aby se mi nic 
nestalo. Zpočátku jsem taky nevěděl, 
ale až těch salt naskáčete tisíce, pak už 
víte. Okem dokážu odhadnout vzdále-
nost, kterou zvládnu přeskočit, vím, kam 
dopadnu. Když je člověk psychicky vy-
rovnaný, v klidu, většinou udělá všechno 
správně. K úrazu dojde tehdy, když člo-
věk dostane strach, zazmatkuje a všech-
no si pořádně nerozmyslí. Důležité je být 
soustředěný.
Zazmatkujete někdy?
Moc málo, ale občas se to stane. Hodně a 
dlouho trénuji nějaký trik a pak se hrozně 
moc chci naučit nějaký jiný, který z toho 
původního vychází. A pak se znovu zpát-
ky vrátím k prvnímu. To se mi začne motat 
všechno dohromady…

Co na parkour říká veřejnost? Pohoršuje 
někoho?
Dřív, když jsme začínali, tak jsme docela 
mívali problémy. Lidé někde nereagovali 
moc dobře. Ale teď, když je parkour zná-
mější, už je to lepší. Už tolik neříkají, že je 
to vandalismus. Třeba i starší lidé se někdy 
zastaví a pochválí nás.
Však vy nic neničíte…
Samozřejmě že ne. Naopak, kde skáčeme, 
tak si to tam ještě uklidíme, aby se nám nic 
nestalo. Když se něco rozpadá, tak na tom 
taky neskáčeme.
Jsou nějaké parkourové soutěže, závody?
Jsou. Třeba Red Bull Art of Motion na řec-
kém Santorini. Skáče se tam po střechách. 
Na akci se sjede strašně moc lidí. Soutěžící 
se mohou kvalifikovat online nebo na mís-
tě. Berou pětadvacet závodníků z celého 
světa, takže se tam dostane jen špička. 
Pak jsou další soutěže třeba v Itálii. I v Čes-
ku býval Artmoving, taková menší parkou-
rová soutěž. Teď Vodka 42 sponzorovala 
asi sedm závodů po ČR. A absolutní vítěz 
má zaručený týdenní pobyt právě na tom 
řeckém Red Bull Art of Motion.
Zúčastnil jste se něčeho?
Zatím mi to nikdy nevyšlo, byl jsem vždyc-
ky někde pryč.
A plánujete?
Určitě, můj sen je dostat se do toho Řecka.
Co pro to musíte udělat?
Musím natočit svoje video a poslat jim je. 
Oni je vyvěsí na internet a pak z těch všech 
vybírají, co se jim nejvíc líbí. Takže je to jen 
o tom jejich pohledu. Není to úplně objek-
tivní. V parkouru nejsou prvky, jako v gym-
nastice, které by se daly nějak ohodnotit. 
Takže se hodnotí styl, plynulost pohybu a 
všechno dohromady. Jde i o to, jak je člo-
věk známý. Je hrozně těžké se tam dostat, 
takže čím je člověk po světě známější, tím 
má větší šanci.
Co tedy zatím v parkouru považujete za 
svůj největší úspěch?
Asi to, že pořád skáču – tak dlouho a pořád 
mě to baví. I při škole trénuji děcka v inBa-
lance Brno. Máme jich fakt hodně. Jsme 
na to tři hlavní trenéři plus dalších deset. 
Chodím je trénovat každý den tak hodinu 
až dvě.
A váš hlavní cíl? 
Chtěl bych se mu věnovat co nejdéle. A do 
budoucna se jím živit jako trenér.
Parkour je váš životní styl?
Určitě. Kdekoli jsem, dívám se kolem sebe 
a pořád se mi v hlavě promítá, co bych kde 
mohl skočit. Parkour je se mnou zcela pro-
pojený. Nedokážu ho vymazat. I kdybych 
neskákal, tak bych pořád dělal parkour. 
Stačí se řídit těmi jeho hodnotami, prosa-
zovat je.
Které to jsou pro vás?
To původní heslo zakladatele a pak sluš-
nost, řád, pravidla. V podstatě ctít skaut-
ské principy. 
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Okrsek č. 1
volební místnost: Základní škola, Oslavic-
ká 20, VM
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v uli-
cích: Bezručova, Demlova, Jižní, Markova, 
Oslavická, Pionýrská, Školní, Zdenky Vor-
lové

Okrsek č. 2
volební místnost: Základní škola, Oslavic-
ká 20, VM
v ulicích: Čermákova, Emilie Zachardové, 
Mírová, Zelený kout, Habrová, Jedlová, 
Domov pro seniory č. p. 2160

Okrsek č. 3
hlasovací místnost: Kapitol, a. s., Třebíč-
ská 510/22, VM
v ulicích: Družstevní, Hornoměstská, Malá 
stránka, Na Vyhlídce, Nad Plovárnou, Nad 
Tratí, Nádražní, Pod Hradbami, Třebíčská, 
V Jirchářích, chaty č. ev. 1214 a 1265

Okrsek č. 4
hlasovací místnost: HŠ Světlá a SOŠŘ, 
Hornoměstská 395/36, VM
v ulicích: Arch. Neumana, Františky Strá-
necké, Hliniště, Jana Zahradníčka, Jihlav-
ská, K Novému světu, K Rakůvkám, Ke 
Třem křížům, Krátká, Lesní, Loupežník 
– samota, Luční, Na Pískách, Nad Lalův-
kou, Nad Sýpkami, Nová říše, Obůrka, Pod 

Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, 
Skřivanova, Sluneční, Smrková, Sportov-
ní, Strmá, Střední, Tichá, U Elektrárny, U 
Statku, U Světlé, Uhřínovská, Za Horou, 
Zahradní, Záviškova, Zelená, chaty č. ev. 
36, 52, 92, 104, 106, 687, 1153, 1314, 
1338

Okrsek č. 5
hlasovací místnost: Jupiter club s. r. o., Ná-
městí 17, VM
v ulicích: Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, Ko-
menského, Kostelní, Lipnice, Mlýnská, 
Moráňská, Nábřeží, Náměstí, Novosady, 
Ostrůvek, Pod Strání, Podhradí, Poříčí, 
Poštovní, Příkopy, Radnická, Rozkoš, U 
Bašty, U Cihelny, U Vody, U Zlatého křížku, 
V Podloubí, V Potokách, Vrchovecká, Zá-
mecká, Zámecké schody

Okrsek č. 6
hlasovací místnost: Školní jídelna, Poš-
tovní 3, VM
v ulicích: Bezděkov, Čechova, Sokolovská

Okrsek č. 7
hlasovací místnost: Základní škola a Prak-
tická škola, Poštovní 3, VM
v ulicích: Boční, Gen. Jaroše, Karla Pánka, 
Kolmá, Krškova, Na Výsluní, Nad Gymná-
ziem, chaty č. ev. 98, 649, 960, 1160, 1312 
a 1356, dům č. p. 2176

Okrsek č. 8
hlasovací místnost: Základní škola, Soko-
lovská 470/13, VM
v ulicích: Františkov, K Buči, K Novému ná-
draží, Karlov, Křenice – samota, Křižní, Na 
Spravedlnosti, Nad Kunšovcem, Nad Pilou, 
Nad Sv. Josefem, Nesměř – samota, Nová, 
Příční, Slepá, U Tržiště, Ve Vilách, chaty č. 
ev. 43, 965, 1209 a 1318

Okrsek č. 9
hlasovací místnost: Kulturní dům, Hrbov 
34, VM
v obcích: Hrbov, Svařenov

Okrsek č. 10
hlasovací místnost: Základní škola a ma-
teřská škola, Lhotky 42, VM
v obcích: Dolní Radslavice, Kúsky, Lhotky

Okrsek č. 11
hlasovací místnost: Základní škola a ma-
teřská škola, Mostiště 50, VM
v obci: Mostiště

Okrsek č. 12
hlasovací místnost: Občanský výbor, Olší 
nad Oslavou 102, VM
v obci: Olší nad Oslavou

VOLEBNÍ OKRSKY PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 20. A 21. ŘÍJNA 2017

POZOR! Změna volební místnosti u okrsku č. 8!

Vítězstvím družstva Hrbov-Svařenov skončil zářijový, už dru-
hý ročník velké soutěže místních částí Velkého Meziříčí O pohár 
místostarosty.
„Perfektní akce, bylo vidět, že jsou spokojení všichni účastníci, od 
malých po velké,“ řekl po skončení soutěže Velkomeziříčsku mís-
tostarosta Josef Komínek. „Děkuji nejen soutěžícím družstvům, ale i 

jejich fanouškům a všem, kdo se na pořádání jakkoliv podíleli,“ dodal.
Na druhém místě letošního ročníku skončilo družstvo pořádají-
cích Mostišť, třetí bylo družstvo Lhotky-Kúsky-Dolní Radslavice 
a čtvrtí pak reprezentanti Olší nad Oslavou.
Pořadatelství příštího, třetího ročníku soutěže si na místě vylo-
sovaly Lhotky-Kúsky-Dolní Radslavice.

Soutěž místních částí vyhrál Hrbov-Svařenov

-kid-
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„Vážím si toho, že v naší asociaci se sdru-
žují lidé, majitelé významných památek, 
kteří zdědili rodinná sídla, i ti, kteří si zám-
ky koupili. Všechny nás spojuje silný pocit 
odpovědnosti k našemu kulturnímu dě-
dictví, a proto se snažíme pečovat o naše 
skvosty co nejlépe, aby byly zachovány pro 
další generace,“ uvedla prezidentka Jana 
Germenis-Hildprandt.
Soukromí majitelé hradů a zámků se se-
tkávají pravidelně jednou za rok na zám-
ku některého z členů asociace. Hlavními 
partnery asociace jsou Ministerstvo kultu-
ry ČR a Národní památkový ústav, jejichž 
zástupci se valných hromad pravidelně 
zúčastňují. „Cílem setkání je podělit se o 
zkušenosti, problémy spojené s péčí o kul-

turní památky i o to, co se podařilo. Letos 
jsme například obdivovali famózní restau-
rované fresky na zámku rodiny Podstatz-
kých-Lichtenstein,“ informovala tajemnice 
Asociace majitelů hradů a zámků Kateřina 
Smetanová.
„Freskami v našem rytířském sále byli 
všichni zcela nadšeni. A celkově byli velmi 
spokojeni s organizací setkání, s prostře-
dím. Ve Velkém Meziříčí se jim prostě líbi-
lo,“ potvrdil hostitel Jan Podstatzký-Lich-
tenstein.
Asociace ve Velkém Meziříčí projednala 
mimo jiné zapojení soukromých objektů 
do akcí Evropského roku kulturního dědic-
tví 2018, jenž bude věnován mezinárodní 
prezentaci kulturního dědictví. Asociace je 

členem European Historic Houses Associ-
ation, která v rámci programu organizuje v 
květnu 2018 Evropský víkend otevřených 
historických sídel, jehož se členové asoci-
ace zúčastní. V České republice bude mít 
název Naše historie, vaše dědictví.
„Výkonná rada asociace též prezentovala 
akce připravované pro své členy i přízniv-
ce, například koncerty nebo komentované 
prohlídky výstav,“ doplnila Kateřina Sme-
tanová. V odpoledním programu proběhly 
volby prezidenta, viceprezidenta a výkon-
né rady Asociace majitelů hradů a zámků. 
Členové potvrdili ve funkcích prezidentku 
Janu Germenis-Hildprandt, majitelku zám-
ku Blatná, a viceprezidenta Petra Svobodu, 
majitele zámku Úholičky.

Velkomeziříčský zámek rodiny Podstazkých-Lichtenstein 
o posledním zářijovém víkendu hostil valnou hromadu 

Asociace majitelů hradů a zámků České republiky.
TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

Majitelé hradů a zámků 
jednali v Meziříčí

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

V září roku 1987 usedli do lavic teh-
dy nově postavené budovy Zá-
kladní školy Oslavická v Čechových 
sadech první žáci. A celé čtvrtsto-

letí probíhá jejich výuka pod vedením ředi-
telky Dagmar Suché. „Z celého srdce bych 
chtěl poděkovat především jí, protože je to 
hlavně ona, která tlačí naši školu dál,“ řekl 
úvodem starosta Radovan Necid.
K oslavám výročí se sešly stovky hostů, 
žáků, učitelů, rodičů i zástupců zřizovate-

le města Velké Meziříčí, či Kraje Vysočina. 
„Vítám mezi námi bývalé i současné za-
městnance a žáky, také rodiče, protože už 
k nám chodí druhá generace,“ připomněla 
ředitelka Dagmar Suchá. 
Ti všichni si mohli prohlédnout prostory 
školy, která za ta léta prošla mnohými mo-
dernizacemi, výměnou oken i zateplením, 
opravou kuchyně i kotelny. Poslední vy-
lepšení, kterého se Oslavická dočkala, byla 
nedávno dokončená revitalizace nádvoří 

za dva miliony korun. Právě tam se ode-
hrávala část programu – taneční vystou-
pení žákyň. Posléze deštivé počasí zahnalo 
účinkující i návštěvníky do tělocvičny, kde 
se představili sportovci s ukázkami gym-
nastiky. Poté si hosté mohli prohlédnout 
celou školu s třídami prvního i druhé-
ho stupně, nově vybavenými odbornými 
učebnami, pracovny a dílny, tělocvičny, 
zrcadlový sál či družinu, zavítat mohli i do 
relaxačního parku v sousedství školy.

Velkomeziříčskou Základní školu Oslavická, jinak 
také „školu s úsměvem“, navštěvují žáci už třicet let. 

Oslavy výročí proběhly v pátek 22. září.

Školu na Oslavické 
žáci navštěvují už třicet let

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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TexT Jiřina Kácalová

foTo Jiří MichlíčeK

Jeli reprezentovat naše město za zdejší 
ZUČ, soubor Horáčan, Spolek žen. Spo-
lu s nimi se jel představit také Taneční 
orchestr ZUŠ. Po dlouhé cestě, dobré 

večeři a trochu složitějším ubytování je 
od následujícího dne všechny čekal velice 
zajímavý program, který pro ně chorvatští 
přátelé připravili. Byli uvítáni představiteli 
města Tisno na radnici, prohlédli si měs-
to, knihovnu, sportovní areál, vydali se ke 
svatyni Karavaj. Podvečer trávil Horáčan 
a Spolek žen v Betině, jedné z částí Tisna. 
Tam ženy s chorvatskými přítelkyněmi 
tvořily výšivky z korálků a zdobily kachlíky, 
vyměnily si dárky. Horáčan i soubor chor-
vatských žen zazpívaly a zatancovaly. 
V pátek si všichni z nabízených programů 
vybrali zájezd na přírodní památku Vran-
sko jezero.
Večer Spolek žen trávil v Jezeře, další části 
Tisna. Byl přítomen prezentaci nové knihy 

o zdejší folklorní tradici a nadšen atmosfé-
rou, která se při prezentaci knihy vytvořila, 
hlavně nádherným zpěvem tamních žen – 
tria a zejména septeta.
V sobotu někteří trávili prohlídkou měs-
ta Tisna, ti odvážnější na plachetnicích. 
Sobotní večer byl vlastně vyvrcholením 
celého pobytu. ZUŠ koncertovala v Tisně, 
Horáčan a Spolek žen byly Jezeře, kde na 
náměstí, v bezprostřední blízkosti moře 
právě vrcholily Tradiční dny dalmatské 
kultury. Mužské, ženské i smíšené sou-
bory tančily a zpívaly a náš Horáčan se 
mezi nimi rozhodně neztratil a dobře naše 
město reprezentoval. Spolek žen se tam 
také neztratil. Pro účinkující i obecenstvo 
připravil občerstvení: naše tradiční oblo-
žené chlebíčky a drobné české cukroví. To 
ženy napekly už doma. Chlebíčky připra-
vovaly ten den odpoledne. Byly potěšeny, 
že po chvilce rozpaků občerstvení začalo 

před očima mizet. Ti, co ochutnali, se vra-
celi, na ty, co dlouho váhali, bohužel nic 
nezbylo.
Poslední den pobytu zase všichni vyjeli na 
výlet. Tentokrát do Šibeniku, Pak už přišla 
společná večeře, poděkování, předání dár-
ků a trochu smutku, že to tak uteklo.
Počasí nám neobyčejně přálo, moře bylo 
teplé a tak jsme do něj vlastně každý den 
v našem volném čase vlezli. Byly to krásné 
čtyři dny v krásné krajině, mezi dobrými 
a bezprostředními lidmi. O nás se zejmé-
na obětavě staral Karlo a Mirela, za to 
jim nepřestaneme být vděčni. Poděkovat 
chceme i Jiřímu Michlíčkovi, na něj jsme 
se obraceli, když něco trochu zaskřípalo. 
Vždycky pomohl.
A byla tu noc z neděle na pondělí s řádnou 
bouřkou a lijákem. A ráno nástup do auto-
busu a dlouhá, ale klidná cesta domů. Hva-
la a do skorog videnja, Tisno!

Ráno ve středu 20. června vyjel z Velkého Meziříčí plně 
naložený autobus. Jeho cílem bylo partnerské chorvatské 
město Tisno. Sedělo v něm 54 natěšených a jistě i několik 

vyděšených pasažérů velmi rozdílného stáří – 26 rodu 
ženského, 28 rodu mužského.

Meziříčské spolky 
byly v chorvatském Tisnu

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Hledáte gynekologa?
Nová

GYNEKOLOGICKO PORODNICKÁ
ambulance

ve Velkém Meziříčí
v prostorách bývalé „Polikliniky Kablo“ 

za Kauflandem
možnost volby lékařky či lékaře

vítáme klientky všech zdravotních pojišťoven
provádíme ultrazvukovou diagnostiku

urogynekologická poradna (při problémech 
s udržením moči a souvisejících obtížích) včetně 

navazující operační léčby atestovaným urogynekologem
pro naše i u nás neregistrované pacientky

jsme nositeli mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2008

Hledáte gynekologa?
Kontakt: 776 682 971 www.sottner.cz

www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Hornoměstská 2171/37 
(vedle Finančního úřadu) 
Velké Meziříčí 594 01

725 947 516

e-mail: velmez@pks.cz

tel: 605 073 658
www.kamnarstvi-ar.cz

kancelář: Pod Hradbami 9, Velké Meziříčí

Realizujeme
• krbové obestavby
• kachlová kamna
• kachlové sporáky
• prodej a montáž 

krbových kamen
• poradenství 
• 3D vizualizace
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EURODECK, s.r.o. 
Závist 21

594 01 Velké Meziříčí

Mob: 739 09 46 15
E-mail: info@eurodeck.cz

www.eurodeck.cz

Výrobce: Dřevěných oken 
Dřevohliníkových oken 
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

Příjme do výroby 
Truhláře

obsluha obráběcího CNC stroje
 

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

Iveta Šavelová
mobil: 
+420 724 274 181, 
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz

Vážení klienti,
UZÁV�RKA INZERCE

DO LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZI�Í�SKA
JE JIŽ 16. 10. 2017.

Máte-li zájem o umíst�ní inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.

PLASTIA_Jarmark_inzerce_87x123mm.indd   1 14.9.2017   15:03:14

Správní rada Domácího hospice Vyso�ina o.p.s.
vyhlašuje výb�rové �ízení na pozici 

�editele/�editelky – statutárního zástupce organizace.

Požadavky:
• minimáln� vyšší odborné vzd�lání – VOŠ;
• manažérské schopnosti a komunika�ní dovednosti;
• � exibilita, odolnost v��i stresu, vysoké pracovní nasazení; 
•  �idi�ské oprávn�ní skupiny „B“, schopnost 

a ochota �ídit služební motorové vozidlo.

P�edpoklady:
• ob�anská a morální bezúhonnost;
•  praxe v pozici vedoucího zam�stnance nebo výkon praxe 

v délce minimáln� 5 let;
• znalost problematiky hospoda�ení neziskových organizací;
•  uživatelská znalost opera�ního systému 

MS Windows a MS Of� ce.

Nabízíme:
•  pracovní pom�r na dobu neur�itou 

s p�edpokládaným nástupem leden 2018;
•  plný pracovní úvazek s místem výkonu práce 

v Novém M�st� na Morav�;
• zodpov�dnou práci v neziskové organizaci s dobrým jménem;
• možnost profesního a osobnostního r�stu.

Podrobné informace k výb�rovému �ízení jsou k dispozici na: www.hhv.cz.
Uchaze� doru�í p�ihlášku v písemné podob� se všemi požadovanými p�ílo-
hami tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozd�ji dne 10. �íjna 2017 do 13:00 
hod na adresu: Domácí hospic Vyso�ina, o.p.s., Vratislavovo nám�stí 115, 
592 31 Nové M�sto na Morav�.
Obálku ozna�te textem: VÝB�ROVÉ �ÍZENÍ.

Správní rada Domácího hospice Vyso�ina, o.p.s.
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Jsou chvíle v životě každého z nás, kdy je 
potřeba se na chvíli trošičku pozastavit 
a uvědomit si, jak ten čas letí. Ve středu 
20. září se v plné svěžesti, zdraví a chuti do 
života dožil krásného životního jubilea 70 
let bývalý hráč Velkého Meziříčí, vlastně 
brankář, ale byly i zápasy kdy hrál v poli, pan 
Václav Kučera. Jeden z nás, kteří máme rádi 
sport v jakékoliv podobě, nejen kopanou a hokej, ale i orientační 
běh a cyklistiku, a kterému by to nikdo, kdo jej známe, nehádal.
V roce 1969 začínal jako útočník v Měříně, potom přes tým Netína 
ve svých 35 letech přestoupil jako brankář do Velmezu, kde 
zakončil svoji závodní kariéru. Je neuvěřitelné, že v 55 letech ještě 
odchytal 13. listopadu 2002 v Jabloňově proti Měřínu (2:2), svůj 
poslední mistrovský zápas. A dne 19. 11. 2016 si také úspěšně 
zachytal v brance Velmezu na „Turnaji v hale hráčů nad 60 let“. 
Jedna z jeho mnoha rarit sportovního života je, že ve svých 53 
letech nastoupil v útoku za náš B tým mužů v Radešínské Svratce, 
a také, že mu při rozchytání před zápasem na hřišti v Jabloňově 
zlomil jařmový oblouk spoluhráč.
Takže Václave, k Tvému významnému životnímu jubileu jménem 
výboru klubu FC VM a také jménem spoluhráčů, kamarádů a také 
mým, Ti přejeme do dalších let vše nejlepší, hlavně zdraví a hodně 
radosti nejen z kopané, ale i z Tvých dětí, vnoučat a pravnučky 
Emy. A ještě něco. Ať Ti ta Tvoje životní vitalita vydrží co nejdéle.

FC VM a Otto Doležal

Společenská kronika

Blahopřání

Dne 17. září se dožila vzácných 
devadesáti let 
paní Marie Urbanová. 
Za všechnu péči a starostlivost děkují 
a do dalších let hodně pevného zdraví 
přejí dcery s rodinami. 

V srpnu jsme si připomněli nedožité 
90. narozeniny jejího manžela, 
pana Josefa Urbana. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Život je cesta, na které ztrácíme ty, 
které jsme milovali. 

Dne 23. září uplynulo 30 roků, kdy 
utichlo srdce 
paní Emilie Šellové z Velkého Meziříčí 
ve věku nedožitých 57 let.  
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Rodiny Janečkova a Rosova

Dne 2. října uplynulo 25 let, kdy navždy 
odešla ve věku 78 let 
paní Marie Krčálová z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodiny Janečkova a Kleščova

Dne 25. 9. 2017 uplynulo  
10. výročí úmrtí 
paní Anežky Šoukalové. 

Dne 14. 8. 2017 jsme si připomněli  
16. výročí úmrtí jejího manžela, 
pana Josefa Šoukala z Oslavice.
Děkujeme za tichou vzpomínku.  
Syn Josef a dcera Anežka s rodinami

Dne 2. října to bylo dlouhých 10 let,  
kdy nás opustila naše drahá maminka 
a babička, 
paní Františka Navrátilová. 
S láskou stále vzpomínají dcera Růžena 
a vnučky Marcela a Lucie. 

Marie Vokounová, Komenského, Velké Meziříčí, nedožitých 
84 let, 10. 9. 2017
Mons. František Hrůza, Blízkov, 94 let, 17. 9. 2017
Bohumila Machátová, Mostiště, 64 let, 27. 9. 2017

Odešli z našich řad

Dne 2. 10. 2017 jsme vzpomněli  
5. výročí úmrtí
paní Marie Chaloupkové ze Lhotek. 
S láskou vzpomíná  
a za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 15. 9. s paní 
Marií Vokounovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina
Za život a kněžskou službu Mons. Františka Hrůzy jsme podě-
kovali při slavení mše svaté 22. září. Děkujeme za vaše modlitby. 
Farníci z Měřína

PODĚKOVÁNÍ

Utichlo srdce, uběhl čas, 
vzpomínku v srdci má každý z nás. 
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PRODÁM
• Obýváková stěna, délka 
4,5 m,  2x šatník. Výška 2 m, 
hloubka 60 cm. Celé s nástavci. 
Ořech leštěný, hezký + televizní 
skříňka se dvěma dvířky. Cena 
13.000 Kč. Tel.: 605 178 302.
• Litinové truhlářské stroje a 
dvoukolovou káru za traktor. 
Tel.: 604 171 964.
• Nabízím větší množství kva-
litní ornice. Region Velkomezi-
říčsko. Tel.: 724 444 468.
• Polohoupací křeslo sv. barvy 
a křeslo Cuba ekokůže. Cena dle 
dohody. Tel.: 606 880 826.
• Koženou béžovou belgickou 
sedací soupravu, používaná, 
vhodná pro chalupu nebo pod 
pergolu, kde neprší. Velmi lev-
ně. Tel.: 731 057 034.
• Konzumní brambory – LAU-
RA, ADÉLA. Odběr od konce 
září. Objednávky na tel. 728 
172 617, Ostrov nad Oslavou. 
• Posilovací nářadí, které je 
vhodné díky malé zastavěné 
ploše na domácí cvičení nebo i 
pro menší posilovny. V případě 
zájmu můžu zaslat fotky a po-
drobnější informace na váš e-
-mail. Tel.: 776 798 182.

KOUPÍM
• Simsona 3.000 Kč, Jawu, Sta-
dion, Pařez 5.000 Kč. Tel.: 736 
741 967.
• Srovnávačku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl, možno i 
nekompletní, torzo apod., také 
samostatné díly. Tel.: 608 773 
933.
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, vo-
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na pistole, plechové 
– dřevěné muniční bedýnky, 
zásobníky do zbraní, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací ob-
lečení, vatované kabáty, vyzna-
menání, vojenské nášivky, mas-
ky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. z 
vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. 
Za nabídky předem děkuji. Tel.: 
776 776 007.

• Vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950: německé, sovětské, 
rumunské, italské a české ar-
mády. Pro potřebu plánované 
výstavní expozice VELKOME-
ZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 
1939–1945. Například výstroj 
z bývalé Bekovky Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe 1/
XVII (nyní Motorpal): vysouvací 
nože i poškozené a součástky k 
nim; tropické klobouky; blůzy, 
košile, kalhoty, kraťase písko-
vé, zelené a modré barvy; čepi-
ce, kšiltovky a lodičky; okované 
boty s koženou podrážkou, 
holínky, 12ti-dírkové kanady 
boční i přední šněrování, boty 
kombinované s plátnem nízké i 
vysoké; skládací příbory; chleb-
níky, ruksaky, tašky, brašny, 
batohy z telecí kůži, pytle; 
oranžové bakelitové dózy; 
ochranné brýle; kukly a ušanky; 
chrániče kolen; plynové masky; 
polní lahve; helmy; celty; obou-
stranné maskované vaťáky; 
prošívané vaťáky, hliníkové 
nádoby na vodu, várnice, ka-
nystry, polní lopatky; lékárnič-
ky, ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio-technika; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s koži-
chem, výstroj se zipy značky 
Zipp, Rapid, Elite, Ri-Ri;  výstroj 
s cvoky značky Prym, Stock; 
rukavice, pásky přezky, řemín-
ky, postroje; muniční bedýnky 
plechové dřevěné; nášivky; vy-
znamenání a medaile; zbytky z 
techniky jako pásy, kola, sou-
částky, tachometry a přístroje, 
optiky, puškohledy, dalekohle-
dy, nářadí, zbraně a části zbra-
ní, dýky, šavle a bodáky, svítil-
ny, baterky, karbidky; náboje a 
nábojnice; knoflíky; nitě a kusy 
látek;  dokumenty, pohlednice a 
pracovní knížky adresované na 
Bekovku , fotografie z období 
protektorátu Velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období pro-
tektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně poško-
zené! Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.
• Staré hračky: plechové, 
dřevěné, retro autíčka Ško-
da 1203, 105,120 atd. šlapací 
autíčka Moskvič a jiné značky. 
Staré plechové trojúhelníkové 
krabice na olej Mobiloil, Shell 

atd. Staré pivní lahve s odli-
tým nápisem pivovaru např.: 
Gross Meseritscher, L. Heide a 
jiné pivovary. Stará jízdní kola, 
veterány, motocykly a veškeré 
součástky k nim ...dále zajistím 
vyklizení vašich půd, sklepů 
atd. Děkuji za nabídky, které 
pomohou rozšířit sbírku a plá-
novanou expozici. Volejte, nebo 
stačí prozvonit a zavolám zpět, 
na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Pronajmu nový byt, 150 m2 
v rodinném domě, samostat-
ný vchod, k dispozici kuchyň-
ská linka, posilovna, prádelna, 
zahradní krb, pěkný výhled do 
kraje. Lokalita Křižanov – Šibe-
ník. Tel.: 603 864 550.
• Pronajmu garáž na ul. Gen. Ja-
roše. Tel. po 17. hod: 732 803 492.
• Hledám podnájem ve Velkém 
Meziříčí. Tel.: 799 517 413.
• Pronajmu byt 2+1 plně za-
řízený na ul. Krškova, 2. patro 
bez výtahu s balkonem a skle-
pem. V bytě se nekouří. Volný 
od 1. 10. 2017, nájemné 7.000 
+ 3.000 inkaso + dvě vratné 
kauce. Tel.: 775 628 222.
• Hledám dům se zahradou. 
Nabídněte. Děkuji. Tel.: 774 340 
338. 
• Byt v Nám. nebo okolí. Nejlépe 
směr Brno. Tel.: 722 012 297.
• Prodám stavební pozemek 
ve VM cca 1 500 m2, cena 800/
m2 + DPH, kompletní sítě, klid-
ná část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme krásný dům 4+kk 
se zahradou v Bystřici n. P. 
Cena 4.7 mil. Více info na tel. 
608 271 522.
• Pronajmu rodinný dům 4+1 
ve VM, garáž, zahrada 1 000 
m2. Tel.: 605 054 470.
• Koupím pozemek nebo za-
hradu ve VM nebo v okolí. Ho-
tově. Tel.: 605 054 470.
• Prodáme stavební pozemek 
nedaleko VM, cena 410 Kč/m2, 
voda, elektřina. Více informací 
na 731 457 371.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve VM nebo 
blízkém okolí. Platba hotově.  
Tel.: 608 271 522.
• Prodáme krásný stavební 
pozemek v Olešné u Nového 
Města n. M. Dobrá investice! 
Tel.: 608 271 522.
• Prodám stavební pozemek 
v Křižanově. Cena 628 Kč/m2. 
Tel.: 731 457 371.

Soukromá 
inzerce

NEBANKOVNÍ PŮJČKY:
Půjčky před výplatou 

do 5.000,-Kč
Stačí OP nebo ŘP.

Půjčky na zástavu nemovitostí, 
vyplácení exekucí a výkup 

nemovitostí. 

tel.: 731 457 371 S
C
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Zahradní centrum 
v Budišově

Ing. Ladislav Molnár

od poloviny října 
zahajujeme prodej 
ovocných stromků, 

drobného ovoce 
a růží

Tel. 568/875 403, 736 484 435
Otevřeno: po–pá 9–17 hod.

so 8–12 hod.
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Město Velké Meziříčí 
vyhlásilo veřejnou soutěž 
o nejvhodnější nabídku na 
prodej bytu č. 10  
o velikosti 3+1 na adrese 
Hornoměstská 105/63. 
V blízkosti domu jsou 
obchody, dětské hřiště, 
koupaliště. Podmínky 
soutěže jsou zveřejněny na 
úřední desce Městského 
úřadu Velké Meziříčí 
Lhůta pro podání nabídek 
končí 9. 10. 2017.
Více informací podá: Odbor 
správy majetku a bytů, 
Ing. Magdaléna Kašparová, 
Náměstí 79/3, 594 13 Velké 
Meziříčí, tel. 566 781 230.

DOUČOVÁNÍ

Anglický jazyk – dlouhole-
tá zkušenost ze zahraničí. 
Výuka, doučování, příprava 
k maturitě, tlumočení a pře-
klady. Bc. Pavla Čacho: ang-
lictinacacho@seznam.cz, 
733 600 452.

• Doučování němčiny a anglič-
tiny, mám VŠ pedagogického 
směru, praxi v oboru. Tel.: 737 
439 784.

RŮZNÉ
• Pracující důchodce, 62 let, 
hledá ženu z Velkého Meziříčí 
a okolí, 50-60 let, k vážnému 
seznámení. Tel.: 733 255 448.
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V grantovém programu podpory sportu 
na rok 2018 ve Velkém Meziříčí je pět mi-
lionů čtyři sta tisíc korun. Z toho 4,7 mi-
lionu korun je určeno mládeži a 700.000 
Kč dospělým.
Sportovní oddíly a kluby, aktivně působící 
na území města a místních částí, mohou 
podávat žádosti o finanční podporu své 
činnosti od 9. do 31. října 2017. 
Všechny informace a dokumenty k Výzvě 
jsou umístěny na webových stránkách 
města v sekci Dotace sportovním oddí-
lům.

Do konce října 
mohou sportovci 
žádat o grant

SAFETY FIRST
Přijďte se podívat na výsledky 
mezinárodního školení
Dánsko, Litva, Španělsko, Slovensko, 
Itálie, Chorvatsko, Polsko a ČR (Velké 
Meziříčí)
Poskytování první pomoci, vytváření 
bezpečného prostředí
Hlavním školitelem bude dánský 
hasič Dennis Ottosen, certifikovaný 
evropský školitel první pomoci.
Výsledky projektu budou představeny 
veřejnosti   
v pátek 6. 10. 2017 v 15 hodin
dětské dopravní hřiště 
(mokrá varianta sál hasičské 
zbrojnice)

Předání cen vítězům soutěže 
ROZKVETLÉ MĚSTO

prezentace 
EKOLOGICKÉ STOPY MĚSTA 

DISKUSE OBČANŮ 
se starostou města 

Radovanem Necidem 
a Mgr. Josefem Novákem, PhD., 

ředitelem CI2, o.p.s., 
se uskuteční ve 

ČTVRTEK 5. ŘÍJNA OD 16.00 
V LOUTKOVÉ SCÉNĚ

Rada Kraje Vysočina schválila konkrétní znění pravidel pro poskytování dotací na vý-
měnu kotlů na pevná paliva v domácnostech na Vysočině. I druhá vlna kotlíkových do-
tací bude štědrá, Kraj Vysočina od Ministerstva životního prostředí získal pro fyzické 
osoby 230,8 miliónu korun. „Žádosti začneme přijímat 20. října a předpokládáme, že 
uspokojíme více než dva tisíce dalších žadatelů,“ odhaduje náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal. V Novém Městě na Moravě od-
startovala série informačních schůzek, které proběhnou v patnácti městech regionu.
„Dotace jsou v případě Kraje Vysočina z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 
ČR opět určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 
za nízkoemisní kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, 
plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla, podpora na výměnu zdroje tepla bude 
poskytnuta pouze v případě, že je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nespl-
ňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5,“ dodává Pavel Pacal s tím, že podmínky jednotlivých 
krajů na čerpaní dotací se nicméně mohou lišit, proto je důležité bedlivě sledovat infor-
mace z regionů.
Ve druhém kole mají žadatelé na Vysočině možnost získat dotaci ve výši až 120 000 
korun. Použít ji mohou na pořízení zdroje vytápění ze seznamu dotovaných výrobků 
vč. jeho instalace v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu 
a úpravy spalinových cest. „Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, jako 
například dílčí výměnu oken nebo zateplení střechy. Z tohoto důvodu se tyto úpravy 
staly neuznatelným nákladem. Lidé v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším mají 
navíc nárok na bonus 7 500 korun. V případě Vysočiny jsou dle rozhodnutí ministerstva 
zvýhodněny obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Pacov, Ledeč nad Sázavou a 
Hradec,“ doplňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.  
Pro žadatele je zásadní informace, že datum uznatelných nákladů bylo ze strany Mi-
nisterstva životního prostředí ČR stanoveno od 15. července 2015. Kotel je nutné v 
nemovitosti udržet v provozuschopném stavu nejméně do konce roku 2025. Pokud má 
žadatel více nemovitostí, které splňují pravidla pro získání dotace, může podat žádosti 
o dotaci i na tyto nemovitosti, tj. majitel více nemovitostí může podat více žádostí.
Stejně jako u první vlny rozdělování kotlíkových dotací naplánoval Kraj Vysočina infor-
mační schůzky, informace je možné získat na patnácti místech, kam dorazí administrá-
toři budoucích žádostí. Informační schůzka ve Velkém Meziříčí proběhne v Jupiter clubu 
12. října od 13 a od 16 hodin. 
Konzultace ke Kotlíkovým dotacím ZDARMA poskytuje středisko EKIS, Náměstí 4, Vel-
ké Meziříčí, tel. 731 060 447.

V Jupiter clubu bude schůzka 
ke kotlíkovým dotacím

ČESKÁ KOMORA 
ARCHITEKTŮ

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy nominovaných 
děl na Českou cenu za architekturu 2017 ve Velkém Meziříčí. 

Vernisáž se bude konat 
ve čtvrtek 5. října 2017 od 17:00 
na nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí 
ve spolupráci s rodinou Podstatzky-Lichtenstein. 
Na výstavu pak budete moci zavítat až do 5. prosince 2017.

V rámci vernisáže výstavy České ceny za architekturu 
2017 se budete moci zúčastnit prohlídky nově objevených 
a restaurovaných gotických fresek příběhu sv. Markéty.

Vernisáž: 5. října 2017 od 17:00
Výstava: 5. října – 5. prosince 2017
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„Souhlasíte s tím, aby město Velké Meziří-
čí udělalo veškeré možné kroky k zahájení 
projektové přípravy obnovy Náměstí a při-
lehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězné-
ho návrhu jednokolové projektové archi-
tektonicko-urbanistické soutěže vyhlášené 
dne 7. 4. 2016 městem Velké Meziříčí?“ To 
je přesné znění otázky, o které budou oby-
vatelé města a místních částí hlasovat. 
O rozhodnutí vyhlásit referendum o úpravě 
náměstí požádala krajský soud občanská 
iniciativa Za Náměstí VM. Ta v létě shro-
máždila potřebný počet podpisů (1888) pod 
návrh na vyhlášení referenda pro městské 
zastupitelstvo. Zastupitelstvo na svém 
zasedání 5. září referendum nevyhlásilo, 
když pro bylo deset zastupitelů, jeden proti 
a jedenáct se zdrželo hlasování. Občanská 
iniciativa se pak obrátila na soud, který po-
dle zářijového rozhodnutí referendum na 
termín parlamentních voleb vyhlásil. 
„Možnost občanů vyjádřit se formou míst-
ního referenda k otázkám rozvoje své 
obce, pod který navržená otázka nepo-

chybně spadá, představuje jejich ústav-
ně zaručené politické právo a za splnění 
zákonných podmínek mají občané na vy-
hlášení místního referenda právní nárok,“ 
uvedl v rozhodnutí předseda senátu David 
Raus. „Vyhlášení referenda v nyní posuzo-
vané věci není v rozporu s § 7 písm. d) ani 
písm. e) zákona o místním referendu, če-
hož se někteří zastupitelé údajně obávali; 
otázka položená v místním referendu ani 
případné rozhodnutí v místním referendu 
podle zdejšího soudu nejsou v rozporu s 
právními předpisy ani se nejedná o případ, 
kdy se o položené otázce rozhoduje ve 
zvláštním řízení,“ doplnil David Raus. 

Zmocněnec iniciativy Za Náměstí VM To-
máš Bílek podle svých slov rozhodnutí 
soudu vítá. „Mám radost, a to i z rychlosti 
samotného řízení,“ řekl Bílek. 
„Zajímá mě odůvodnění soudu, které si 
nejprve přečtu. Potom zvážím další kroky,“ 
řekl k dnešnímu rozhodnutí soudu Velko-
meziříčsku zastupitel Stanislav Rosa.
Proti rozhodnutí krajského soudu je mož-
né podat do dvou týdnů kasační stížnost k 
Nejvyššímu správnímu soudu. 
Vyhlášení referenda soudem ve Velkém 
Meziříčí předcházela architektonická sou-
těž na úpravu centra města. Ta skončila v 
červenci roku 2016. Vítězný návrh soutěže 
brněnského architekta D. Mikuláška a jeho 
týmu zastupitelstvo ale v červnu 2017 od-
mítlo a zároveň odmítlo i návrh starosty 
Radovana Necida na vyhlášení místního 
referenda o tomto návrhu. 
Zhruba o měsíc později pak vznikla občan-
ská iniciativa Za Náměstí VM, která začala 
shromažďovat podpisy pod návrh na vy-
hlášení referenda. 

Kromě volby poslanců budou lidé ve Velkém Meziříčí 
20. a 21. října rozhodovat v referendu o budoucí 
podobě náměstí. Krajský soud v Brně vyhlášení 

referenda městu nařídil.

Soud městu nařídil 
referendum o náměstí

ZMOCNĚNEC iniciativy Tomáš Bílek na jednání zastupitelstva 5. září

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

PLNÝ TEXT 
USNESENÍ SOUDU ZDE
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KDY SE BUDE REFERENDUM KONAT?
Místní referendum se bude konat sou-
časně s volbami do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky: v pátek dne 
20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 
hodin a v sobotu dne 21. října 2017 v době 
od 8:00 do 14:00 hodin.
JAKÁ OTÁZKA BUDE POLOŽENA V MÍST-
NÍM REFERENDU?
Otázka zní: „Souhlasíte s tím, aby měs-
to Velké Meziříčí udělalo veškeré možné 
kroky k zahájení projektové přípravy ob-
novy Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém 
Meziříčí dle vítězného návrhu jednokolové 
projektové architektonicko-urbanistické 
soutěže vyhlášené dne 7. 4. 2016 městem 
Velké Meziříčí?“
KDO JE OPRÁVNĚN HLASOVAT V MÍST-
NÍM REFERENDU?
V místním referendu je oprávněna hlaso-
vat každá osoba, která má právo volit do 
zastupitelstva obcí. Tedy občané hlášeni k 
trvalému pobytu ve Velkém Meziříčí a jeho 
místních částech, kteří nejdéle druhý den 
hlasování dosáhnou věk 18 let. 
VE KTERÉM HLASOVACÍM OKRSKU BUDU 
HLASOVAT?
Rozdělení území města do jednotlivých 
hlasovacích okrsků je stejné, jako pro volby.
JAK ZÍSKÁM HLASOVACÍ LÍSTEK PRO 
MÍSTNÍ REFERENDUM?
Hlasovací lístky nebudou vhazovány do 
poštovních schránek (jako v případě voleb), 
hlasovací lístek si každý vyzvedne až v hla-
sovací místnosti.
JAK BUDE PROBÍHAT HLASOVÁNÍ?
Po příchodu do hlasovací místnosti každý 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
(platným občanským průkazem, cestovním 
dokladem). Poté mu okrsková komise vydá 
hlasovací lístek a úřední obálku a oprávně-
ná osoba se odebere do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacího lístku, kde označí 
hlasovací lístek, vloží jej do úřední obálky a 
tu vhodí do hlasovací schránky.
JAK OZNAČÍM HLASOVACÍ LÍSTEK?
Hlasovací lístek se označí vepsáním křížku 
do okénka vedle odpovědi ,,ano“ nebo ,,ne“. 
Pokud se oprávněná osoba chce zdržet 
hlasování, vloží do úřední obálky neozna-
čený hlasovací lístek a vhodí ho do hlaso-
vací schránky. K jiné úpravě hlasovacího 
lístku se nepřihlíží. Vzor hlasovacího lístku 
a způsob označení bude umístěn v každé 
hlasovací místnosti. 
MŮŽU HLASOVAT DOMA?
Ano, oprávněná osoba může hlasovat 
doma,  pokud o to ze závažných důvodů 
(zejména zdravotních) požádá – před za-
čátkem hlasování: kontaktujte MěÚ Vel-
ké Meziříčí, podatelna, tel.: 566 781 111, 
nebo Eva Krejsková, tel.: 566 781 170, 

nebo v době konání hlasování příslušnou 
okrskovou hlasovací komisi. V takovém 
případě oprávněnou osobu v místě bydliš-
tě navštíví 2 členové komise s přenosnou 
schránkou, do které vhodí označený hlaso-
vací lístek v úřední obálce (hlasovací lístek 
a obálku oprávněné osobě předají členové 
komise). Okrsková hlasovací komise se 
může s přenosnou hlasovací schránkou 
pohybovat pouze po území příslušného 
hlasovacího okrsku. 
 MŮŽU SI NECHAT VYSTAVIT HLASOVACÍ 
PRŮKAZ?
Oprávněná osoba může požádat o vydání 
hlasovacího průkazu počínaje dnem vy-
hlášení místního referenda, a to osobně 
na MěÚ Velké Meziříčí, správní odbor, Ná-
městí 14/16, Eva Krejsková, tel.: 566 781 
170, nebo písemným podáním opatřeným 
jejím úředně ověřeným podpisem. Písem-
né podání musí být doručeno nejpozději 
7 dnů přede dnem hlasování příslušnému 
městskému úřadu, osobně může opráv-
něná osoba o vydání hlasovacího průkazu 
požádat nejpozději 2 dny přede dnem hla-
sování. Městský úřad předá hlasovací prů-
kaz oprávněné osobě nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího 
průkazu s ověřeným podpisem oprávněné 
osoby, žádající o vydání hlasovacího prů-
kazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, 
jestliže o to požádá. 
JAK BUDE PROBÍHAT ZJIŠŤOVÁNÍ VÝ-
SLEDKŮ HLASOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFE-
RENDU?
Po skončení hlasování každá okrsková ko-
mise vyloučí neplatné hlasovací lístky a 
sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů 
odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto 
údaje zaznamená v zápisu o hlasování, kte-
rý odevzdá místní hlasovací komisi. Tato 
komise sečte všechny odevzdané hlasy v 
jednotlivých hlasovacích okrscích a všechny 
hlasy odevzdané pro jednotlivé odpovědi a 
výsledek zaznamená v zápise. Poté vyhlá-
sí výsledky místního referenda vyvěšením 
výsledků hlasování na úřední desce Měst-
ského úřadu Velké Meziříčí a současně je 
zveřejní na www. velkemezirici.cz.
KDY JE ROZHODNUTÍ V MÍSTNÍM REFE-
RENDU PLATNÉ A KDY JE ZÁVAZNÉ?
Rozhodnutí v místním referendu je platné, 
pokud se jej zúčastnilo alespoň 35% opráv-
něných osob a je závazné, pokud pro ně (pro 
konkrétní odpověď) hlasovala nadpoloviční 
většina oprávněných osob zároveň však 
alespoň 25% všech oprávněných osob.
KOHO MŮŽU KONTAKTOVAT V PŘÍPADĚ 
DALŠÍCH DOTAZŮ O MÍSTNÍM REFEREN-
DU?
Dotazy: Ing. Josef Švec tel. č. 566 781 150, 
Eva Krejsková tel. č. 566 781 170.

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
K REFERENDU

VÍTĚZNÝ NÁVRH Ing. arch. Davida Miku-
láška, Bc. Lindy Bouškové, Bc. Filipa Mu-
sálka vyhodnotila porota architektonické 
soutěže ve složení akad. arch. David Vá-
vra, Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, akad arch. 
Ladislav Kuba, Ing. Vladimír Sitta, Ing. 
Radovan Necid, Josef Komínek, Ing. arch. 
Olga Čermáková následovně:
HODNOCENÍ POROTY: Návrh kultivova-
nou formou bez okázalých gest reaguje 
na historický kontext náměstí. S prosto-
rem zachází citlivě, až s překvapivou sa-
mozřejmostí. Tento přístup ponechává 
prostoru žádoucí funkční flexibilitu. Jako 
jeden z mála návrhů se autor zamýšlí nad 
osudem stromů v delším časovém hori-
zontu. Se stromy zachází jako s neoddě-
litelnou součástí paměti místa. Návrh je 
důkazem toho, že veřejný prostor nepo-
třebuje být svázán korzetem permanent-
ních prvků včetně mobiliáře, aby si ucho-
val svůj občanský rozměr. 
Grafická kultivovanost návrhu má ale i 
stinné stránky. Není pochyb, že návrh 
oslovil téměř bezvýhradně porotu, ale 
bude tak i s veřejnou prezentací? Kritic-
ky je hodnocena terénní manipulace v 
předradničním prostoru. Vnášení nových 
překážek pro volný pohyb chodců, kterým 
nové schody bezpochyby jsou, považuje 
porota za zbytečné, a to i navzdory zkva-
litnění vchodu do radnice. Porota oceňuje 
předpokládanou recyklaci materiálu stá-
vající dlažby k novému využití. K uvážení 
je navržená velikost plochy velkoformá-
tové dlažby v prostoru před radnicí a její 
jednotný modul. Inspirativní je zacházení 
se světelnou scénou. 
DOPORUČENÍ: Porota doporučuje zvýšit 
počet parkovacích míst uvnitř náměs-
tí a umožnit omezený průjezd sdíleného 
prostoru viz podrobněji doporučení do-
pravního specialisty. Optimalizace počtu 
parkovacích míst musí být předmětem 
další etapy projednávání návrhu. Porota 
doporučuje omezit velikost plochy velko-
formátové dlažby v prostoru před radnicí 
a její jednotný modul.

O ČEM BUDEME 
V REFERENDU HLASOVAT?

Hlasování bude o tom, zda má město své 
centrum rekonstruovat podle návrhu ví-
těze architektonické soutěže. 

KOMPLETNÍ 
VÍTĚZNÝ NÁVRH ZDE
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V úterý 12. září 2017 ožilo náměstí opět kampaní Den zdraví. Ve 
stanovém městečku jste mohli ochutnat různé dobroty z mrkve, 
vyrobit si ručně máslo, změřit si tlak a tuk v těle, změřit si ky-
selost těla, něco hezkého si vytvořit, vyzkoušet si první pomoc. 
Dále si vybrat z nabídky regionálních produktů a získat spoustu 
informací nejen o mrkvi, ale jak o sebe pečovat, abychom předešli 
různým nemocem či je uměli rozpoznat. Během dne probíhal na 
pódiu program, který zaujal nejen děti, ale i dospělé. 
Představily se zde - Alpa, a. s., Český svaz včelařů, o. s., Velké 
Meziříčí, Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, EKO-KOM 
a. s., Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Vel-
ké Meziříčí, Chaloupky o. p. s. Velké Meziříčí, Jupiter club, spol. s 

r. o., Klub naděje Velké Meziříčí, Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi Velké Meziříčí, Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště, 
NESA denní stacionář Velké Meziříčí, Spolek žen Velké Meziříčí, 
Zahradnictví Rozmarínek, Základní škola a Střední škola Březejc, 
Základní umělecká škola, p. o., aj. Jídlo z mrkve bylo připraveno 
také ve školních jídelnách a v některých restauracích.
Město Velké Meziříčí tímto děkuje všem, kteří na akci spolupra-
covali. 

#ZDRAVÉ MĚSTO

Marie Štěpánková

Ve čtvrtek 14. září 2017 proběhl na náměstí 
již II. ročník Dne záchranářů, kde střípek své 
práce a techniku představily složky IZS:  Zdra-
votnická záchranná služba Kraje Vysočina, 
Hasiči Velké Meziříčí, Policie ČR a Městská 
policie Velké Meziříčí. Veřejnost tak mohla být 
při zásahu všech složek při simulaci nehody 

cyklisty s autem, uhašení požáru, zásahu při 
vzplanutém ohni u rozpálené pánve, ukázce 
způsobů hašení ohně, aj. a poté si hašení ohně 
mohli vyzkoušet i dobrovolníci z řad žáků. 
Dále tu s ukázkou vystoupila Policie ČR,  
oddělení služební kynologie, která před-
vedla ukázku přepadení a jak probíhá sa-

motný výcvik psů. Město Velké Meziříčí 
tímto děkuje všem, kteří na akci spolupra-
covali a prezentovali svoji činnost. Spon-
zorem hasicích přístrojů byla firma Vlas-
timil Dvořák, provozovna Petráveč, revize 
hasicích přístrojů. 

Marie Štěpánková

Den záchranářů

Den zdraví s chutí mrkve
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NázvoSloví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Díl 12: Kostel sv. Kříže – Špitálek

TexT Marie riPPerová

foTo MarTina sTrnadová

49.3540642N, 
16.0137983E

TexT eva Kočí valováDíl 15

#SERIÁLY

Každé pořádné středověké město mělo svůj špitál. Situován býval poblíž východní brá-
ny. Meziříčí nepochybně bylo řádným městem, protože poblíž Dolní brány, směřující 
směrem k východu, budova špitálu – útulku pro poutníky do Svaté země – stála.
Postupem času špitál změnil svoji funkci a stal se obydlím starých a nemohoucích ob-
čanů, jakousi formou domova důchodců. Součástí špitální budovy byl také kostel sv. 
Kříže, lidově nazývaný „špitálek“.  V dobách střídání konfesí plnil špitální kostel další 
úkol. Bohoslužby v něm měli vždy příslušníci náboženské menšiny ve městě.
Podobnou úlohu zastával i v době 1. světové války. Tehdy byli do města i okolí násilně 
přesídleni obyvatelé rakouského území v severní Itálii. Byly to většinou ženy s dětmi a 
staří muži. Spolu s nimi přišel do Meziříčí i kněz. Po dobu jejich nuceného pobytu míval 
pro ně bohoslužby v italském jazyce právě v budově špitálního kostela sv. Kříže.

V původní součásti městského špitálu 
za 1. světové války mívali bohoslužby 

italští uprchlíci.

ZÁVIST
LAVIČSKÝ RYBNÍK
Tento název je uveden v katastrální 
mapě, jinak je rybník všeobecně znám 
pod jménem Závistský. 
NA PÍSKÁCH
Protáhlé pole podél místního rybníku. 
Jméno dané podle jakosti půdy – nános 
písku z rybníka, který měl původně vyšší 
stav vody.
NA COUFALCE
Pastvina a pole za rybníkem, neodvodni-
telné, nyní les s názvem podle původního 
majitele pozemku Coufala. 
NEPŘÍZEŇ
Posměšný název části osady, která je 
oddělena rybníkem. 
SEJTOV
Protáhlý rybník na k. ú. Kochánov. Na 
mělčině roste tráva sítí – z ní se vyráběly 
sítě, koše atd. 
U HÁJENKY
Pole u bývalé hájenky, jméno nese od 18. 
století podle tamního stavení, které bylo 
do roku 1775 panskou hájenkou. 
U PARTYZÁNA
Nepravidelná louka a pole za cestou u lesa 
poblíž pomníku padlého partyzána z r. 
1943. Půda na louce mokrá, na poli dobrá. 
V JAMÁCH
Louky a pole u lesa, označované tak od mi-
nulého století. Byla zde kopána kamnářská 
hlína a prodávána meziříčským kamná-
řům, od té doby patrné jámy na pozemku.
ZA BOROVINKOU
Dříve les, pak pole mezi rybníkem a po-
lem s mokrou půdou. Pozemek nese ná-
zev od pol. 19. století, kdy páni vykáceli 
les a pozemek rozdělili na 15 dílů, každý 
musel pozemek obdělat a zúrodnit. Po-
zemek leží za borovým lesem. 

LAVIČKY 
DÍLY U KUČEREK
Pozemky v mírném svahu poblíž pozem-
ků Kučerky.
DÍLY U ZÁVISTI
Části pozemků s dobrou půdou, ležící u 
vsi Závist. 
HLINY U ZÁVISTI
Protáhlý klín pozemků s hlinitou půdou, 
ležící u vsi Závist. 
KUČERKY
Pozemky na dvou protilehlých stráních, 
název podle jména Kučery.
NA ACHTÍLKÁCH
Achtel – ve starší době jakási plošná 
míra, odtud tedy pozemky mající tuto 
výměru.
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Z redakční 
pošty

KDYBY PRAHA BYLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Minulý měsíc Praha ukončila architektonickou sou-
těž na dostavbu Kongresového centra. Soutěžilo 67 
architektonických kanceláří, odborná komise určila v 
anonymní soutěži vítěze. 
Kdyby Praha byla Velké Meziříčí, zastupitelé by svo-
lali konferenci, prohlásili, že se jim nejlepší návrh ne-
líbí, a sdělili prostřednictvím letáků, že budou jednat 
s druhým v pořadí. Pokud by si o dostavbě centra 
chtěli Pražané rozhodnout sami, dotyční zástupci by 
je začali okamžitě lustrovat, pokutovat, vyhrožovat 
paragrafy, urážet, zesměšňovat… Naštěstí Praha 
není Velké Meziříčí, a tak se bude velmi pravděpo-
dobně realizovat vítězný návrh od španělských ar-
chitektů.
Zpět k našemu náměstí. Přál bych si, abychom kon-
cem měsíce října v místním referendu – nařízeném 
Krajským soudem v Brně – postavili „vykolejený 
vlak“ společně zpátky na koleje. 
Velké Meziříčí potřebuje úpravu náměstí tak, aby-
chom se vyvarovali chyb a mohli se pyšnit tím nej-
lepším, nejen mezi rekonstruovanými náměstími v 
okolních městech (Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, 
Křižanov...). Proto byla vypsána anonymní architek-
tonicko-urbanistická soutěž a poté odborná komise 
vybrala z 16 návrhů, na kterých pracovalo 64 archi-
tektů, jednoznačně nejlepší řešení tohoto prostoru. 
Vítězný návrh nic uměle nepřetváří, vychází z při-
rozeného vývoje centra města za poslední staletí. 
Tento stav respektuje, dotváří a kultivuje. Umožňuje 
maximální variabilitu s výhledem na mnoho deseti-
letí dopředu.
Jak řeší náměstí druhý návrh? Především kácí další 
dvě zdravé 120leté lípy, které se už dávno měly ošet-
řit, zmladit a ořezat. Nově vysazuje stromy v blízkos-
ti fasád renesančních domů se sgrafity v místech, 
kde vedou všechny inženýrské sítě z těchto domů 
(strom má stejně velký kořenový prostor jako svoji 
korunu). Architekt zastiňuje stromy i radnici, lékárnu 
U Černého orla a Obecník. 
Žijeme na Vysočině a nevím, zda zastupitelé řešili 
s technickými službami úklid sněhu mezi stromo-
řadími. Za nejnešťastnější ideu považuji úhlopříčné 
rozdělení obdélníkového náměstí vozovkou, neboť 
vzniknou dva problémově využitelné trojúhelní-
ky. Následné vyznačení parkovacích míst barevnou 
dlažbou v těchto trojúhelnících bude vyžadovat při 
každé změně parkování předláždění. Sporné je rov-
něž přemístění památníku padlých bez znalosti tra-
gické události v historii města.
Závěrem chci poděkovat všem mladým z iniciativy 
Za Náměstí VM za jejich zájem o dění ve městě, za 
jejich odvahu, vytrvalost a aktivitu. Držím jim palce, 
protože tady už nejde jen o budoucí podobu náměstí, 
ale hlavně o mezilidské vztahy. 
Podpořme tedy společně 20. a 21. října nejlepší ná-
vrh náměstí pro aktivní život města!

Ing. Bořivoj Pejchal

Slovo 
zastupitele

Vážení spoluobčané,
to, že jsem rezignoval na 
funkci starosty v našem 
městě, určitě víte. Dlužím 
vám ale vysvětlení, proč se 
tak stalo.
Nejdůležitějším důvodem 
je změna v městské radě. 
Třináct zastupitelů odvola-
lo stávající městskou radu 
a nahradilo ji zástupci ze 
svých řad. Jedním z nových 
radních je ovšem komuni-
sta. Poprvé od roku 1989 
tak mají komunisté přímou 
účast v koalici našeho měs-
ta. V rámci demokratické-
ho procesu je to v pořádku. 
Ovšem nikdo nemůže chtít 
po členovi pravicové stra-
ny, aby se tohoto procesu 
účastnil. Kolegové z KDU-
-ČSL mají plné právo přivést 

komunisty po bezmála třiceti letech opět do rady našeho města, já u toho 
ovšem asistovat nemohu.
Druhým důvodem je pak fakt, že řízení našeho města tato „třináctka“ pře-
vzala už před rokem. Jejich zásah do složení městské rady byl jen vyvrcho-
lením tohoto skrytého procesu. Opět je to jejich právo, a moje právo je u 
toho nebýt.
Třetím důvodem je postup třinácti zastupitelů ohledně architektonic-
ké soutěže. Nejenže naprosto nerespektovali názor odborné poroty, ale 
vítěze soutěže navíc odmítli bez jakéhokoliv normálního důvodu. A jejich 
odmítnutí referenda, na které mají obyvatelé našeho města nejen morální, 
ale i zákonné právo, už pak bylo skutečnou ostudou, kterou musel napravit 
až soud.
Vážení obyvatelé města, z celého srdce děkuji vám všem za to, že jsem 
mohl být starostou Velkého Meziříčí. Byla to pro mne obrovská čest a na-
prosto skvělá zkušenost. Slíbil jsem, že svému nástupci předám město v 
lepším stavu, než jsem je přebíral, a věřím, že jsem svůj slib splnil.
Měl jsem ještě hodně nápadů, projektů a záměrů, ale bohužel se už na je-
jich realizaci a přímém řízení nebudu podílet. Ale řadu věcí jsme připravili 
a zejména v roce 2018 se dočkáte spousty zlepšení - nových dopravních, 
občanských a školských staveb a rekonstrukcí atd. Letos jich (z různých 
důvodů) moc nebylo a předpokládám tedy jejich realizaci v roce příštím. 
Zejména díky tomu, že očekávám vysoký přebytek městského rozpočtu z 
letoška, díky vyšším daňovým příjmům ze státního rozpočtu a z úsekové-
ho měření na dálnici. 
Mám k vám ještě osobní prosbu. Přijďte, prosím, 20 a 21. října k prvnímu 
referendu v našem městě. Máte jedinečnou možnost přímo se podílet na 
správě veřejných věcí. Mimo jiné máte ve svých rukou také důležitý vzkaz: 
Pokud budete v referendu hlasovat pro variantu ANO, hlasujete tím mimo 
jiné i pro odborný názor architekta Davida Vávry a jeho kolegů z odborné 
poroty a vyjádříte tím i podporu mně osobně i kolegům z bývalé městské 
rady.
Děkuji vám.

radovan necid, To Pravé Meziříčí
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TexT a foTo MarTina sTrnadová

Své první kroky v kurzu tance a spo-
lečenského chování, který pořádá 
Jupiter club a vede Taneční škola 
Starlet Brno, udělala stovka stu-

dentů středních škol. Vystřídalo je bez-
mála třicet párů dospělých a tanečníků v 
kurzu pro pokročilé. Všichni naslouchali 

radám a povelům zkušené lektorky Vlasty 
Buryanové, která ve Velkém Meziříčí kaž-
doročně učí tanci i etiketě desítky a desítky 
zájemců.
„Choďte pravidelně, zbytečně nevynechá-
vejte, neboť v každém kurzu se naučíme 
mnoho nového a pak by vám to chybělo,“ 

upozornila mimo jiné Vlasta Buryanová a 
vyzvala chlapce, aby s sebou příště přivedli 
pár kamarádů, neboť v kurzu tradičně pře-
važují dívky.
Taneční pro mládež vyvrcholí dvěma pro-
dlouženými. Bílá bude v pátek 3. listopadu 
a barevná v sobotu 2. prosince.

Bílé rukavičky a lodičky na podpatcích, lehká 
nervozita i natěšenost, hudba a povzbudivá 

slova taneční mistrové… Parket Jupiter 
clubu zaplnily páry mládeže i dospělých. 

Taneční začaly.

První taneční kroky 
byly v rytmu waltzu

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

Kulturní a společenské akce na měsíc říjen 2017                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Pondělí 9., 16., 23. a 30.10., velký sál 18.00
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ 2017
Pondělí 9., 16., 23. 10., velký sál 20.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ – ZAČÁ-
TEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ
Čtvrtek 5. 10., velký sál, 19.30 hodin
Koncert RENATA DRÖSSLER 
POCTA HANĚ HEGEROVÉ
Sobota 7. a 21. 10., malá scéna, 15 hodin
SŮL NAD ZLATO. Loutkové divadlo pro děti 
a rodiče.
Úterý 10. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku ŽIVOT V ČÍNĚ II. – JIŽNÍ 
ČÍNA. Přednáší Ing. Petr Dohnal
Čtvrtek 12. 10., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona podzim 2017/1. předsta-
vení VŠE O MUŽÍCH
Hrají: F. Blažek, M. Kramár, M. Slaný
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné.
Sobota 14. 10., velký sál, 19 hodin
Neděle 15. 10., velký sál, 18 hodin
Divadlo Ikaros ve spolupráci s Jupiter clu-
bem uvede: Hudební obrazy ze života Evy 
Perónové na motivy muzikálu EVITA
Úterý 17. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost po-
řádá přednášku ŽIVOT V ČÍNĚ III. – PEKING 
A OKOLÍ. Přednáší Ing. Petr Dohnal
Středa 18. 10., koncertní sál, 19 hodin
KRUH PŘÁTEL HUDBY
1. zahajovací koncert CIMBALLICA
F. Prechtl, L. Finsterlová – housle, A. Ba-
krlíková – violoncello, K. Holcová – cimbál, 
M. Tomeček - kontrabas. Platí abonentní 
předplatné. Vstupné: 200 Kč/150 Kč (děti, 
studenti, senioři)
Sobota 21. 10., velký sál, 18 hodin
Divadelní spolek Počátky A JE TO uvede 
hru POSLEDNÍ ÁRIE
Neděle 22. 10., velký sál, 15 hodin
Divadelní pohádka pro děti O STATEČNÉM 
KOVÁŘI MIKEŠOVI
Úterý 24. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku VELKOMEZIŘÍČSKO A 
ČESKÁ LITERATURA III. Přednáší Mgr. Ka-
rel Kotačka
Úterý 24. 10., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona podzim 2017/2. představení 
SKOŘÁPKA. Hrají: A. Mihulová, P. Nesvačilo-
vá. Platí permanentky. Jednotlivé vstupné.
Pátek 27. 10., velký sál, 19.30 hodin
Koncert THE BACKWARDS The Beatles re-
vival band
Úterý 31. 10., velký sál, 15 – 17.30 hodin
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ
Úterý 31. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku VELKOMEZIŘÍČSKO A 

ČESKÁ LITERATURA IV. Přednáší Mgr. Ka-
rel Kotačka
Připravujeme od 30. 10. 2017 TANEČNÍ 
KURZ PRO DOSPĚLÉ – POKROČILÉ. Více 
na www. jupiterclub.cz nebo tel. 566 782 
004, 724 399 474.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
10. 11. Koncert 4TET
11. 11. Koncert TRAKTOR 
12. 11. Koncert Venda a Verunka (TV Šlágr)
14. 11. Pořad Ivo Šmoldas, J. Rychterová 
„Páté přes deváté“
17. 11. Koncert TOMÁŠ KLUS
22. 11. Divadel. představení MANŽELSKÝ 
TROJÚHELNÍK
28. 11. Koncert JAKUB SMOLÍK

PROGRAM KINA NA ŘÍJEN
Sobota 7. 10. v 19.30 hodin
WIND RIVER
Nic není těžší než zjistit pravdu.
Stopař Cory Lambert objeví uprostřed 
zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo 
mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ují-
má agentka FBI Jane Bannerová, která do 
odlehlé indiánské rezervace Wind River 
přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na 
drsné podnebí, jež tam panuje. Na pomoc 
s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho 
a společně se snaží přijít na kloub záhad-
né smrti... Scénář a režie Taylor Sheridan. 
Hrají: J. Renner, E. Olsen. Akční, krimi, mys-
teriózní film USA 2017, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 107 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let
Neděle 8. 10. v 16 hodin
ESA Z PRALESA
Maurice se svými zvířecími přáteli tvoří 
bandu známou jako Esa z pralesa, která se 
snaží udržovat v džungli pořádek a sprave-
dlnost.  Animovaná rodinná komedie Fran-
cie 2017, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 97 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 8. 10. v 18.30 hodin
BLADE RUNNER 2049
Třicet let po událostech prvního filmu od-
haluje nový Blade Runner a důstojník lo-

sangeleské policie K  dlouho ukryté tajem-
ství, které je natolik zásadní, že by mohlo 
zcela rozvrátit poslední zbytky lidské spo-
lečnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pát-
rání po Rickovi Deckardovi, bývalém Blade 
Runnerovi losangeleské policie, který je už 
30 let nezvěstný. Hrají: H. Ford, R. Gosling, 
J. Leto. Akční sci-fi thriller USA 2017, české 
titulky.
Vstupné: 120 Kč, 163 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.
Středa 11. 10. v 19.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahrad-
nictví se odehrává na pozadí převratných 
událostí v letech 1947-1953. Scénář P. Jar-
chovský, režie P. Hřebejk. Hrají: J. Machá-
ček, K. Melíšková, A. Geislerová, G. Míčová, 
M. Fingr, L. Krobotová, M. Táborský. Dra-
ma Česko, Slovensko 2017.
Vstupné: 120 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný.
Pátek 13. 10. v 19.30 hodin, neděle 22. 
10. v 18.30 hodin
SNĚHULÁK
Brzy napadne první sníh, pak zabije znovu. 
Začne hon na vraha. Adaptace děsivého 
thrilleru Jo Nesbøa od režiséra filmu Jeden 
musí z kola ven. 
Harry Hole je na jedné straně výjimečně 
dobrý detektiv, vyšetřující zločiny v norské 
metropoli detektiv týmu, na druhé straně 
se však jedná o nezodpovědného alkoho-
lika s tolika prohřešky, že je už dál nechtějí 
přehlížet nejen jeho nadřízení, ale ani jeho 
přítelkyně Rachel, s níž se právě rozešel. 
Jediné, co stojí mezi ním a pitím, je případ, 
který by ho přivedl na jiné myšlenky. Ke 
smůle jedné ženy, která zmizela uprostřed 
noci ze svého domu a o pár dní později byla 
nalezena brutálně zavražděná, se Harry 
právě dočkal. Postavený sněhulák, který 
na místě činu zůstal jako jediné vodítko, 
naznačuje, že tenhle pachatel si chce hrát 
a že si dost možná už párkrát takhle hrál i 
v minulosti. Hrají: M. Fassbender, R. Fergu-
son, J. K. Simmons, Ch. Gainsbourg, V. Kil-
mer. Thriller USA 2017, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, mládeži přístupný od 15 
let
Čtvrtek 19. 10. v 19.30 hodin 
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ 
O lásce, o tvorbě, o svobodě. Netradiční ži-
votopisný film o ruské básnířce Anně Bar-
kovové (1901–1976).
Aneta Langerová v hlavní filmové roli ne-
spoutané ruské básnířky, která strávila 
přes dvacet dva let v sovětských lágrech 
a vyhnanství. Sovětské Rusko, rok 1921 - 
mladičká Anna má před sebou hvězdnou 

ZRUŠENO, vstupné vrací progr. oddělení
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Další akce

kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý 
bude největší ruskou básnířkou, která za-
stíní samotného Puškina. O pár let později 
už se ale tísní v nákladním vagónu, který 
směřuje do neobydlených stepí Kazach-
stánu. Nebude to její jediná cesta ani její 
jediný lágr. Drama Česko, Slovensko 2017, 
český dabing, titulky.
Vstupné: 110 Kč, 107 minut, mládeži pří-
stupný
Středa 25. 10. v 19.30 hodin, neděle 29. 
10. v 18.30 hodin
BAJKEŘI
Nevlastní bratři Jáchym a David společně 
s kamarádem Sašou tráví většinu času 
ve světě sociálních sítí. Největší životní 
problém je pak pro ně vybitý mobil nebo 
nefunkční wifi.  Na nátlak rodičů jsou do-
nuceni vydat se pod vedením Davidovy 
půvabné „macechy“ Terezy na dvouset-
kilometrový cyklovýlet. S překvapením 
zjišťují, že tam venku je skutečný svět, 
v němž život znamená víc než status na 
facebooku. Scénář Petr Kolečko. Komedie 
Česka 2017. Hrají: A. Mišík, E. Vágnerová, 
M. Suchánek, C. Buckingham, T. Matono-
ha, V. Hybnerová, V. Postránecký, D. Ba-
tulková, 
Vstupné: 120 Kč, 95 minut, mládeži pří-
stupný.
Čtvrtek 26. 10. v 19.30 hodin
ČÁRA
Jsou hranice, které překročíš jen jednou.
Kriminální thriller o pašerácích ze sloven-
sko-ukrajinských hranic získal na MFF v 
Karlových Varech Cenu pro Nejlepší režii. 
Režisér Peter Bebjak ukazuje podsvětí a 
život na samotné východní hranici Evrop-
ské unie, kde platí často vlastní zákony. 
Do svého napínavého a uhrančivého fil-
mu získal hvězdy jako je Andrej Hryc nebo 
Emílie Vašáryová. Krimi thriller Slovensko, 
Ukrajina 2017, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 108 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let

Sobota 28. 10. v 19.30 hodin
THOR: RAGNAROK
Thor je uvězněn na opačném konci vesmí-
ru bez svého mocného kladiva a je nucen 
pustit se do závodu s časem, aby se vrá-
til včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - 
zkázu svého domova a konec asgardské 
civilizace - který se snaží rozpoutat moc-
ný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. Hrají: 
Ch. Hemsworth, M. Ruffalo, A. Hopkins. 

Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy film 
USA 2017, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 115 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.
Neděle 29. 10. v 16 hodin
MY LITTLE PONY
Přátelství má mnoho barev. Animovaný 
film pro děti. Kanada, USA 2017, český da-
bing. Vstupné: 110 Kč, 99 minut, mládeži 
přístupný.

Dny otevřených ateliérů
7.-8. října 2017
Bořivoj Pejchal a Eva Pejchalová, malíři, U 
Bašty 1, Velké Meziříčí, www.borivojpejchal.cz
Martina Pospíšilová, keramika, vystavo-
vat bude u Petry Svobodové v atelieru PS-
-Art, Hornoměstská 395/36, Velké Mezi-
říčí, www.slunecnishop.cz
Petra Svobodová, šperkařka, Hornoměst-
ská 395/36, Velké Meziříčí, www.ps-art.cz
Tomáš Dufek, hudební nástroje, Dolní 
Radslavice 2, www.czechdidgeridoo.com
Hana Hladíková, textilní výtvarnice, La-
vičky 127, www.hannabrand.cz
Ludmila Pešková, patchwork, Netín 28, 
www.patchwork-lida.webnode.cz
Bedřich Řezáč, kovář, Tasov 174, www.
kovove-kralovstvi.webnode.cz
Anna Lidmila Dohnalová, malba, grafika, 
Kaple sv. Michala, Tasov, www.lidmila-
-dohnalova.cz
Výtvarná dílna ATM, keramika, Tasov 3, 
www.slepisi.eu
Marcela Doušková a Michal Kopřiva, 
malba, šperk, Růžová 318, Měřín, www.
marceladouskova.cz Aktuální informace 
k programu na: www.vysocina-kultura.cz

Moštování
Do 31. října 2017 do 12:00 
Vždy v sobotu 8-12 h, členové ČZS platí 2 Kč 
za 1 kg vymoštovaných jablek, ostatní 3 Kč. 

SPORT
Veřejné bruslení
7. října 14:15 – 15:45; 8. října 14:45 – 
16:15; 14. října 15:00 – 16:30; 15. října 14 
– 15:30; 21. října 14:15 – 15:45; 22. října 
14:00 – 15:30; 26. října 10:00 – 11:30; 
27. října 10:00 – 11:30; 28. října 14:00 – 
15:30; 29. října 13:15 – 14:45; vstupné: 
bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč, zimní sta-
dion, Vrchovecká 37, Velké Meziříčí 
HÁZENÁ
7. října 2017 9:00 - 13:30 Liga Vysočiny – 
turnaj mladší žákyně 
14. října 2017 11:00 - I. liga starší doros-
tenky – Sokol Poruba, 13:00 - I. liga ženy 
– HC Plzeň, 15:00 - II. liga starší doros-
tenci – HC Zlín, 17:00 - II. liga muži – SHC 
Maloměřice 

21. října 2017 18:00 3. kolo Český pohár 
muži  
22. října 2017 09:00 - 14:00 Liga Vysočiny 
– turnaj mladší žáci „B“ 
28. října 2017 11:00 I. liga starší doros-
tenky – Tatran Bohunice 
sportovní hala TJ Sokol, Sportovní 7, www.
hazenavm.estranky.cz
FOTBAL NA TRŽIŠTI
8. října 2017 10:15 Líšeň , muži A
8. října 2017 14:00 Okříšky, muži B 
28. října 2017 14:00 Bystřice n. Pern., 
muži B 
29. října 2017 10:15 FC VM – Prostějov, 
muži A
www.fcvm.cz
NKT KOLOBĚH VELKÉ MEZIŘÍČÍ
21. ŘÍJNA 2017 14:00 
Běžecko-cyklistický závod pro dvojici muž 
a žena na 25 km. Prezentace: do 13.30 
hod, pořadatel: Sportovní centrum Velké 
Meziříčí. Místo konání: Areál zdraví, Spor-
tovní 7, Velké Meziříčí (start i cíl) Startovné: 
200/osoba předem na účet, nebo na místě 
250/osobu. Registrace a více info na www.
scvm.cz. Sportovní 7, Velké Meziříčí 

40. GASTRODEN
tradiční gastronomická výstava

11. října 2017 
9:00 - 17:00 

Pořádá Hotelová škola Světlá a Střední 
odborná škola řemesel Velké Meziříčí. 
Program: Kulinářská akademie - Pro-
fesionální partnerské vaření spojené 
s prezentací provozoven odborného 
výcviku žáků školy - Podzimní trendy 
menu - s šéfkuchařem Janem Vaňkem 
- Pivo jak ho neznáme - s Bohdanem 
Vítkem, Jelínkova vila - Jak poznáte 
kvalitní víno - řízená degustace vína-
firmy Hradil - Káva - od surovin k ná-
poji a baristice s Ing. Romanem Stra-
kou - Cool vaření - s Rosťou a Pavlem 
- Kavárna a bistro termoska - zdravě a 
chutně 
Celostátní a regionální soutěže Ukaž, 
co umíš - nominační soutěž pro žáky 
středních škol pro finále celostátní 
soutěže Gastro Junior Brno – Bidfood 
Cup 2018 obor cukrář 
Co se u nás naučíš - soutěž pro žáky 
základních škol - San Benedeto del 
Tronto - pozvánka do Itálie, prezentace 
turistického regionu - Prezentace au-
tosalonu Horácké autodružstvo - Pod-
zimní výstava ovoce a zeleniny - Den 
otevřených dveří - přijímací zkoušky 
nanečisto 
U Světlé 36, Velké Meziříčí

www.svetlavm.cz
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Potoky, potůčky a bystřiny jsou pro krajinu kolem našeho 
města typické. Vodní toky nejenže dokreslují ráz údolí a 
kopců, ale v minulosti charakteristiku našeho kraje pří-
mo vytvořily a dodnes dotvářejí. Najděte v tajence názvy 

několika z nich.  
Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce velkomezi-
ricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či osobně do redakce, 
Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 23. října 
2017.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky známé velko-
meziříčské firmy Výtahy, s.r.o.  
Výherci z minulého čísla jsou Eva Tichá z V. Meziříčí, Josef Drlíček 
z V. Meziříčí a Věra Pojmanová z H. Brodu, pro které máme v re-
dakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: Velmi bohaté zoologické sbírky na 
zámku v Budišově.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny auTor KřížovKy vladiMír Pařil

NÁP.: YN, INEZ, 
ILOV, SCH, 

PTICA, LIU, NT, 
SPIN, LOL, PAP.

FRAN-
COUZSKÝ 

VOJEVŮDCE
PRODĚRAVĚT VELKÉ 

KOLO   MUŽSKÉ JMÉNO RUSKY 
PTÁK   ZKRATKA PRO

„PŘIBLIŽNĚ“

ZKRATKA 
UNIVER. 

KARLOVY

HOKEJ. TRENÉR 
OCELÁŘŮ 

TŘINEC 
(VLADIMÍR)

  6. TAJENKA SLOVENSKY 
OTROKÁŘI

KROUCEN 
(O TEXTILU)

HOVOROVĚ 
ROVNĚŽ

KOMBINO-
VANÉ 

HNOJIVO
     

ZNAČKA 
KILOPONDU

   
CUKNUTÍ

      POZICE        
ZKRATKA PRO 

MOBIL
ŠPANĚLSKÉ 
ŽEN. JMÉNO

VONNÝ                    

ŠKRABÁK 
PLUHU

       
LATINSKÁ 
PŘEDL. „K“

1. TAJENKA                
PRIMITIVNÍ MÍČ

           
5. TAJENKA

HRABAVÝ 
PTÁK Z ČELEDI 

BAŽANTO-
VITÝCH

             

ČÁSTI 
POMALÝCH 
PLAVIDEL 
(PRAMIC)

             

ZKR. LETNÍ 
AKTIVITY 

STUDENTŮ
     

POLE/LOUKA O 
SAMOTĚ

     

SLÁNSKÉHO 
INICIÁLY

    V POŘÁDKU     SLEČINKA PO 
VDÁNÍ SE

DOPIS VE 
STARÉ CYRILICI 

(RUMUN.)3. TAJENKA HYBNOST 
KVANT. ČÁSTIC

ŘECKÝ 
BAJKAŘ        

HL. MĚSTO 
ALBÁNIE 4. TAJENKA FRANCOUZ-

SKÝ RAPPER     UMÍSTĚNÍ METÁLY        

ZNAČENÍ 
NA VYPÍNAČI 

VYP./ZAP.
   

OZNAČ. 
MARKETING. 
NADLINKOVÉ 
KOMUNIKACE

     
TISKOVÁ 

AGENTURA 
POLSKA

     
PERSIE

       
RÉVA

ZKR. PRO 
SEVERNÍ 

TERITORIUM 
(AUSTRÁLIE)

   

JM. ČÍN. POLIT. 
ŠAO-ČCHIHO

     

VALDŠTEJNŮV 
GENERÁL

       
ŘÍMSKY 999

   
NADZEMNÍ 

ČÁST VYŠŠÍCH 
ROSTLINMAĎARSKÝ 

VELETOK
ŘÍMSKÁ 
DVOJKA ŽAL

  SPZ OKR. 
ŽĎÁR N. S.

PATŘÍCÍ MALÉ 
TEREZE

           
ETANOL

     
INICIÁLY 

REŽISÉRA 
PASSERA

   
CHATOVACÍ 

ZKR. (SMÍCH) OLEJNINA

SLOVANSKÝ 
KMEN 

V ČECHÁCH 
(HOVOROVĚ)

             

VÝRAZ PRO 
„JEDNO-“

       
NAŠE VLAST

   
SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

VLAST 
SLOVÁKŮ

ZKRÁPĚNÍ             2. TAJENKA                

PLACENÝ 
POTLESK

            PYTLÁCKÉ 
NÁSTRAHY

     
HOKEJISTA 

KOMETY BRNO 
(MARTIN)
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V září se v Břeclavi konalo za deštivého 
podzimního počasí Mistrovství ČR žac-
tva. K účasti se z našeho oddílu nominoval 
nebývale velký počet atletů -  Ivo Březka 
(tyč), Sára Pavlidu (60 m), Věra Podrábská 
(1 500 m), Tereza Lišková (oštěp) a štafe-
ta děvčat na 4x 60 m (Vendula Puzrlová, 
Eliška Mašterová, Zuzana Rašovská a Sára 
Pavlidu).
Zvláště soutěž tyčkařů velmi negativně 
ovlivnil silný déšť, který se opět spustil 
přesně ve chvíli, kdy tato technická dis-
ciplína začala. Ivo Březka (r. 2002) přesto 
skočil svůj nejlepší osobní výkon 296 cm 
a vybojoval výborné 10. místo - nejlepší 
umístění našich atletů.
Sára Pavlidu (r. 2005) startovala v nej-
kratším sprintu jako nejmladší účastnice, 
výborným časem 8,23 s obsadila v rozbě-
hu 5. místo, do finále mezi nejlepších osm 
zatím nepostoupila a celkově jí patří 14. 
místo. Věra Podrábská (r. 2003) zaběhla na 
své oblíbené trati 1 500 m svůj 2. nejlepší 
čas a obsadila 13. místo. Tereza Lišková 
(r. 2003) v hodu oštěpem svým pokusem 
dlouhým 32,26 m vybojovala celkové 14. 
místo. Stejná příčka patří a štafetě děvčat 
na 4x 60 m (Puzrlová, Mašterová, Rašov-
ská Pavlidu), štafeta zaběhla čas 31,85 s a 

obsadila mezi 24 štafetami 14. místo. Pro 
Iva Březku to byl poslední šampionát v žá-
kovské kategorii. Děvčata budou mít mož-
nost startovat na žákovském mistrovství 

i příští rok, Sára Pavlidu ještě další 3 roky. 
Tímto závodem skončila hlavní sezóna pro 
naše atlety v kategoriích staršího žactva, 
dorostu, juniorů a dospělých. 

Na mistrovství ČR se dařilo Ivu Březkovi

HOKEJ
Hokejová přípravka Horáckého hokejového klubu 
VM přijímá holky i kluky ročníku 2009 a mladší. Ná-
bor v úterý a čtvrtek v 15.30 hodin, více informací 
na telefonních číslech 602 785 644, 702 126 946.
FOTBAL
Zájemci se mohou přihlásit na jakémkoli z tréninků. 
Více informací Zdeněk Veselý, 737 320 599, email: 
zdenal.vesely@seznam.cz
ATLETIKA
Nábor dětí probíhá celoročně. Hlásit se mohou 
především zájemci ročníků narození 2004, 2005, 
2006, 2007. Podrobné info na www.atletikavel-
mez.cz. 
Taekwon-do ITF 
Zájemci jsou zváni na tréninky, které pravidelně 
probíhají v ZŠ Oslavická každou středu od 18:00 
do 19:30. Kontakty: tomas.kuba@tkd.cz; 603 846 
208, www.tkd.cz. 
KARATE
Nábor: mládež a děti od 6 let: každé pondělí a stře-
du od 18.00 do 19.00 hodin, cvičit mohou i rodiče 
s dětmi. Dospělí: každé pondělí a středu v době od 
20.00 - 21.00 hodin, sebeobrana a reálné karate 
(karate bez pravidel) pro začátečníky i pokročilé. 
Tělocvična na ulici Bezděkov (ZŠ Sokolovská).
HÁZENÁ
Pravidelné tréninky dívky pondělí a středa 15.00 – 
19.30 hodin, chlapci úterý a čtvrtek 16.00 – 17.30 
hodin ve sportovní hale „za Světlou“.

Nábor do sportovních oddílů:

Od 11. do 13. 9. 2017 se 
Brno opět stalo cent-
rem dění evropských 
atletických talentů. 
Proběhl zde XII. ročník 
Evropských dětských 
atletických her EKAG 
2017. Letos již 12. roč-
ník největšího žákov-
ského závodu v Evropě 
přilákal na start více jak 
1 800 mladých talentů z 
15 států.
Mladí atleti závodili ve vybraných disciplínách v rámci svých ročníků 2002-
2006. Vynikajícím výkonům vévodil vyrovnaný český rekord Adély Novotné z 
TJ LIAZ Jablonec n/N v kategorii starších žákyň časem 7,60 s. 
Na EKAG startovalo 16 meziříčských atletů. Nejúspěšnější z našich atletů 
byla vítězka sprintu na 60 m děvčat r. 2005 – Sára Pavlidu. Sára obhájila své 
loňské vítězství a je to pro ni již 2. zlatá medaile z těchto her.
Tereza Lišková obsadila výborné 4. místo v hodu oštěpem v osobním rekordu 
34,52 m. Doma má z minulých ročníků 2014-2016 3. medaile – vše z hodu 
míčkem. V běhu na 1 500 m si Věra Podrábská výrazným zlepšením nejlep-
šího osobního výkonu na 5:08.76  vybojovala 6. místo. Do finálových bojů 
postoupil i přes kolizi na 9. překážce Ivo Březka. Naražený kotník mu – bohu-
žel – ve finále na 100 m překážek ani ve skoku do výšky nedovolil startovat.

Sára Pavlidu obhájila 
loňské vítězství

Atletika VM

Atletika VM



REFERENDUM

PŘIJĎTE 
A ROZHODNĚTE
O NÁMĚSTÍ

V našem městě se koná historicky první

20. a 21. října 2017 
Využijte přímou demokracii!

Sami, bez politiků.

www.zanamestivm.cz

• Zachování lipového háje – zeleného srdce města.
• Úcta k odkazu předků.
• Dostatek parkovacích míst na náměstí a ve Svitu.
• Efektivní a bezpečné dopravní řešení.
• Variabilita společného veřejného prostoru.
• Recyklace materiálů – ekonomické i ekologické řešení.

Návrh Davida Mikuláška, Lindy Bouškové a Filipa Musálka 
byl jednomyslně vybrán odbornou porotou. Nejlepší návrh lze 
úspěšně dopracovat v dalších stupních projektové dokumentace
dle požadavku zadavatele, Zastupitelstva Velkého Meziříčí.

FAKTA K VÍTĚZNÉMU NÁVRHU NÁMĚSTÍ:
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