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Osm milionů půjde 
na opravy silnic
Rozbité místní komunikace 
projdou přes sezónu 
opravami povrchů.

Filozofický festival  
vzbudil nadšení
Podle návštěvníků patří 
letošní ročník k nejlepším 
v dvanáctileté historii.

Kino je jedničkou  
v České republice
Naše digitalizované kino 
dostalo ocenění za loňský 
pracovní výkon.

Připomínáme 
sokolský slet 
Paní Jitka Rousová shro-
máždila fotografie o soko-
lech v Meziříčí.
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IVA BITTOVÁ
otevřela kulturní léto
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souhrn událostí uplynulého týdne
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V dopravě je potřeba přednostně řešit dokončení velkého obchvatu města od Třebíče 
a parkování v centru města. Říká to aktualizovaná koncepce dopravy ve Velkém Meziříčí, 
kterou v červnu schválili zastupitelé.
Souhrn problémů v dopravě ve městě s možnostmi jejich řešení vypracoval odbor do-
pravy a zastupitelé návrh dostali k vyjádření ještě před zasedáním zastupitelstva. Sami 
pak stanovili pořadí problémů. Některé je možné řešit pouze se spoluúčastí Kraje Vyso-
čina, další může řešit město samo.
Prioritou, kde je nutná spoluúčast kraje případně dalších subjektů, je dokončení velkého 
obchvatu města od Třebíče, tedy přemostění Františkova a napojení přes okružní kři-
žovatku nahoře na Karlově k nájezdu na dálnici. Půjde o investici Kraje Vysočina ve výši 
450 milionů korun.
Zatím je doprava vedena zejména centrem města ulicemi Karlov, Sokolovská, Novosady, 
kde dochází ke krátkodobým kolapsům. Dokončení obchvatu dopravě v centru ulehčí. 
Zatím už je vykoupeno 95 procent pozemků potřebných pro stavbu. Cílem města je vy-
koupit zbytek, odprodat je kraji a spolupracovat s ním na přípravě podkladů k vydání 
stavebního povolení do konce roku 2018.
Jako hlavní prioritu v dopravě v působnosti samotného města pak zastupitelé zvolili 
parkování v centru. Řidiči mají problém najít místo k zaparkování na náměstí. Vyřeší 
ho parkování v bývalém areálu Svitu, kde zatím nyní vznikla pouze provizorní odstavná 
plocha kvůli stavbě mostu na Třebíčské.
Mezi dalšími dopravními problémy k řešení je stavba okružní křižovatky u Billy, zpřístup-
nění bývalého areálu Svit mostem přes Balinku, výstavba cyklotrasy spojující Balinské 
údolí a Nesměř či JZ obchvat města, tedy propojení silnic II/360 a II/602 s vyústěním 
u Jestřábce.
Aktualizovanou koncepci dopravy se všemi problémy i návrhy jejich řešení včetně míry 
priority najdete na webu města.

Demonstrace na obranu ústavních a demokratických hodnot proběhla v úterý 5. června 
také v našem městě. Na Náměstí se sešlo zhruba 15 lidí, kteří se připojili k celostátní pe-
tiční akci Milion chvilek - Za slušného premiéra a slušnou vládu. Bez StB a KSČ(M).

Zastupitelé schválili koncepci 
dopravy ve městě

Lidé protestovali proti vládě
-kid-
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Obnova fresek v rytířském sále velkome-
ziříčského zámku je příkladem bezchybné 
péče o památky a může být vzorem pro 
ostatní podobné případy. Po své návštěvě 
zámku to Velkomeziříčsku řekla náměst-
kyně hejtmana pro kulturu Jana Fischero-
vá.
Restaurování fresek získalo v letošním 
ročníku krajské ceny Zlatá jeřabina Čestné 
uznání náměstkyně hejtmana pro oblast 
kultury, památkové péče, cestovního ru-
chu a mezinárodních vztahů Jany Fische-
rové za významný přínos v oblasti hmot-
ného kulturního dědictví. „Také proto jsem 
chtěla freskovou výzdobu vidět na vlastní 
oči. Jde skutečně o příkladnou spolupráci 
majitelů zámku s městem, muzeem i ve-
řejností a chci všem zúčastněným za tento 
úžasný počin poděkovat,“ uvedla Fische-
rová.
Kromě prohlídky rytířského sálu viděla 
náměstkyně hejtmana v doprovodu spo-
lumajitele Jana Podstatzkého celý areál 
zámku, který prochází v posledních letech 
důkladnou obnovou.

Fischerová: Fresky jsou příkladem pro ostatní

Na sportovišti za Základní školou Školní pokračuje výstavba tribu-
ny, na niž již město obdrželo z ministerstva školství dotaci v plné 
výši, což je 19 milionů korun. Začít už by měla i oprava povrchů hři-
ště, neboť 20. června firma převzala staveniště.
Stavba tribuny pro zhruba dvě stovky sedících diváků má být ho-
tova nejdéle do konce listopadu, ale podle informace z radnice to 
bude spíš dřív. V objektu tribuny budou i šatny, umývárny a sociální 

zařízení, bufet a venkovní posezení. Na hřišti bude položena nová 
umělá tráva a tartanový ovál projde opravou a dostane nový ná-
střik. Plocha bude osvětlena čtyřmi velkými stožáry osazenými v 
každém rohu sportoviště. 
Po dokončení stavby je plánu ještě výstavba opěrné zdi a oplocení 
ze strany od budovy školy. Hovořili o tom radní přímo na místě při 
prohlídce stavby.

Stavba tribuny na hřišti za školou pokračuje

-mars-

-kid-

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Na opravy komunikací ve Velkém Meziříčí 
půjde ještě letos víc než osm milionů. Nejvíc 
peněz vezme rekonstrukce ulice Nábřeží.
Zastupitelé vyčlenili peníze na opra-
vy komunikací ve městě. Celkem jde 
o 8.026.000 korun. „Nejvíc peněz padne 
na rekonstrukci ulice Nábřeží. Bude to víc 
jak pět milionů korun,“ říká vedoucí odbo-
ru výstavby Antonín Kozina a odhaduje, 
že práce by mohly začít koncem července. 
Na Nábřeží dojde k rekonstrukci silnice, 
výstavbě čtyřmetrového oplocení fotba-
lového hřiště, kolem nějž budou parkovací 
místa. Podél protipovodňové stěny vznik-
ne chodník a cyklostezka.
Jako další k opravě vybrala rada města ko-
munikace na Krškově ulici. Půjde o vjezdy 
k bytovým domům a prostory před vchody, 
kde jsou rozbité povrchy a propadlé kanály.
Hlavním zdrojem peněz na letošní opravy 
komunikací jsou částky určené v základ-
ním rozpočtu na projektové dokumentace 
na dokončení obchvatu a náměstí a přileh-

lé ulice. „Projektovou dokumentaci na ná-
městí už letos určitě nestihneme a peníze 
zatím leží nevyužité. Kdyby bylo třeba, je 

možné na to uvolnit peníze z neúčelové 
rezervy,“ vysvětlil starosta Josef Komínek.

Město opraví silnice za osm milionů korun
Martina Strnadová

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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5. 12. 2017 Podepsána veřejnoprávní 
smlouva o provedení stavby. Jedním z pod-
kladů smlouvy bylo závazné stanovisko or-
gánu památkové péče ze dne 16. 11. 2017.

30. 1. 2018 Krajský úřad, odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu zrušil 
závazné stanovisko orgánu památkové 
péče ze dne 16. 11. 2017.

6. 3. 2018 Krajský úřad, odbor dopravy 
a silničního hospodářství zahájil přezkum-
né řízení veřejnoprávní smlouvy ze dne 
5. 12. 2017.

6. 3. 2018 Město Velké Meziříčí podalo stíž-
nost na postup odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu ke grémiu ředitele 
krajského úřadu.

16. 3. 2018 Město Velké Meziříčí se 
odvolalo proti rozhodnutí odboru kultury 
a památkové péče krajského úřadu ze dne 
30. 1. 2018. Kraj dne 26. 3. 2018 odvolání 
postoupil na Ministerstvo kultury ČR, odbor 
památkové péče.

25. 5. 2018 Krajský úřad, odbor dopra-
vy a silničního hospodářství zrušil část 
veřejnoprávní smlouvy ze dne 5. 12. 2017 
(parkoviště a rekonstrukce ulice na levém 
břehu - směrem k městu), a to z důvodu 
zrušení podkladového závazného stanovis-
ka památkové péče (ze dne 16. 11. 2017).

25. 5. 2018 Krajský úřad, odbor dopravy 
a silničního hospodářství zastavil přezkum-
né řízení části veřejnoprávní smlouvy ze 
dne 5. 12. 2017 (týká se samotného mostu, 
provizorních lávek a rekonstrukce části ulice 
Třebíčská mimo památkovou zónu).

20. 6. 2018 Orgán památkové péče vydal 
nové podkladové stanovisko a byla uza-
vřena nová veřejnoprávní smlouva na dříve 
zrušený rozsah stavby.

21. 6. 2018 Nová veřejnoprávní smlouva 
ze dne 20. 6. 2018 nabyla účinnost, dále až 
tohoto dne nabylo právní moci rozhodnutí 
odboru dopravy a silničního hospodářství 
krajského úřadu o zrušení části smlouvy 
předchozí (vydané 25. 5. 2018).

Veřejnoprávní smlouva byla podepsána 
loni v prosinci, jedním z jejích podkladů 
bylo i kladné stanovisko městských pa-
mátkářů. V lednu ovšem toto stanovisko 
zrušil krajský úřad. Město se odvolalo, kraj 
věc na konci března postoupil minister-
stvu kultury.
V květnu pak krajský úřad část veřejno-
právní smlouvy (tu, která se týkala silni-
ce a části parkoviště v rozsahu městské 
památkové zóny) zrušil. V červnu pak na 
tuto část proběhlo nové stavební řízení 
s doplněným novým stanoviskem památ-
kářů a byla uzavřena nová veřejnoprávní 
smlouva.
„Lze tedy konstatovat, že při provádění 
stavby v každém okamžiku Město Velké 
Meziříčí jako stavebník mělo na celý roz-
sah stavby účinnou veřejnoprávní smlou-
vu o provedení stavby,“ shrnul celý průběh 
starosta Komínek a dodal: „Zároveň se os-
tře ohrazuji proti některým tvrzením, kte-
rá říkají opak, a dále pak nařčením z toho, 
že bych zatajoval informace. Jestliže pro-
bíhá poměrně složitý úřední proces, jehož 
součástí jsou odvolání města (viz infogra-

fika na této straně), nemůže po mě ani 
po nikom jiném nikdo soudný chtít, abych 
neuzavřenou věc nějak komentoval. Neje-
nom, že bych mohl neférovým způsobem 
ovlivnit průběh rozhodování, ale zároveň 
bych také mluvil o něčem, co může dopad-
nout úplně jinak. Vždy jsem se držel zása-
dy, že neuzavřenou věc nekomentuji, ale 
informuji o ní až po jejím skončení a jas-
ném výsledku. A u této zásady zůstanu.“
Stavba nového mostu přes Balinku začala 
převzetím staveniště v polovině května. 
Stavební firma pak vybudovala dvě pro-
vizorní lávky pro pěší a od 17. května pak 
most uzavřela. Od 11. června starý most 
zmizel a dnes už se budují piloty pro nové 
pilíře na obou březích. Stavba má podle 
smlouvy skončit 15. listopadu.
Nový most přes Balinku podle radnice při-
spěje významným způsobem ke zvýšení 
bezpečnosti provozu v daném místě. Na 
mostě vznikne nejen dostatečně široký 
prostor pro současný průjezd dvou vozidel 
vedle sebe, ale oddělí se i provoz cyklistů 
od vozidel. Chodci pak budou mít možnost 
využít dostatečně široké chodníky.

Nový most přes Balinku měl i přes všechny 
úřední komplikace v každém okamžiku platnou 
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby. 
Jednoduše řečeno: nikdy, ani na vteřinu, stavba 
neprobíhala v rozporu s předpisy. Upozornil na 
to starosta Josef Komínek s tím, že se důrazně 
ohrazuje proti všem tvrzením, která uvádějí opak.

Nový most přes Balinku 
roste v souladu s předpisy

JAK ŠEL ČAS:

DEMOLICE starého mostu začala 11. června

-red-
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TexT PeTros MarTakidis

foTo MarTina sTrnadová

Letošní ročník Evropského festivalu filozofie potvrdil 
stabilní, výbornou úroveň akce. Velkomeziříčsku to po 
ukončení festivalu řekla místostarostka Jiřina Jurdová, 

která festivalové akce už léta pravidelně navštěvuje.

„Témata byla vybrána skvěle a ročník byl 
opět vynikající,“ doplnila Jiřina Jurdová. 
Letošní již dvanáctý ročník byl v rámci 
připomínky 100. výročí založení Českoslo-
venska věnován obecnému tématu Dějiny 
a budoucnost. Během osmi festivalových 
odpolední a večerů vystoupilo 24 před-
nášejících. Ti se věnovali nejen například 
vzniku Československa, osobnostem první 
republiky, soužití národů v nově vzniklém 
státě, ale i problematice občanského akti-
vismu či budoucnosti státu a technologií.
„Ohlasy od návštěvníků mám velmi příz-

nivé. Nevyskytl se žádný organizační pro-
blém a lidé odcházeli spokojeni,“ řekl ředi-
tel festivalu Milan Dufek s tím, že celková 
návštěvnost letos dosáhla bezmála 4.000 
lidí. „Z toho 1690 lidí navštívilo přednášky 
a 2290 festivalových návštěvníků pak do-
provodné akce,“ spočítal Milan Dufek.
Festival filozofie s sebou vždy nese 
i množství doprovodných akcí kulturního 
programu. Letos na vyprodaném koncertu 
vystoupili sourozenci Ulrychovi, Horácké 
divadlo Jihlava přivezlo dvě představení 
(jedno z nich muselo být kvůli bouřce zruše-

Filozofická témata opět 
lákala stovky lidí

DĚJINY
A BUDOUCNOST

FOTOGALERIE A VIDEA NA
www.velkomeziricsko.cz
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FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz

no), další divadla nabídnul místní populární 
spolek Ikaros a divadelní spolek filozofic-
ké fakulty. Proběhla také velkomeziříčská 
premiéra filmů Kontra a Cornelia místní-
ho autora Radima Svobody a už tradiční 
doprovodná výtvarná výstava na zámku. 
Partnerský festival Concentus Moraviae 
přivezl do Velkého Meziříčí přednášku Mi-
loše Štědroně a Milana Uhde a koncert hu-
debních komiků Malá noční hudební můra.
Celkem tedy mohli lidé v rámci letošního 
festivalu filozofie navštívit 33 akcí.
Evropský festival filozofie ve Velkém Me-
ziříčí je největší akcí svého druhu v České 
republice. Svoji historii začal psát už v roce 
2007 jako mezinárodní projekt. O rok poz-
ději se jeho pořádání ujal velkomeziříčský 
Jupiter club s odbornými garanty: Filoso-
fickým ústavem Akademie věd České re-
publiky Praha a Filozofickou fakultou Ma-
sarykovy univerzity Brno.
Programový výbor festivalu stanovuje na 
každý ročník ústřední téma festivalu, kte-
ré zpravidla nějak reflektuje aktuální dění 
ve společnosti.

IVETA RADIČOVÁ, bývalá slovenská premiérka, vsbudila na festivalu svojí přednáškou největší 
ohlas.

JAVORY byly velkým tahákem letošního doprovodného programu.

OBČANSKÝ AKTIVISMUS se dočkal důkladné analýzy.

ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK:
YouTube #festivalfilosofie,
facebook @festivalfilosofie
PODROBNOSTI NA WEBU: festivalfilozofie.cz
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TexT a foTo MarTina STrnadová

120 LET
NA RYBÁCH

Místní organizace Moravského rybářského svazu Velké Meziříčí má 
za sebou více než stodvacetiletou historii. V době svého vzniku patřila 
mezi první české a byla snad i úplně první na Moravě. Nyní sdružuje asi 
dvanáct až třináct stovek členů z Velkomeziříčska, z nichž osm set je 
aktivních. Mezi nimi je i šedesát žen a sto až sto padesát dětí do patnácti 
let. Jejím novým předsedou je od letošního března Miloslav Vala.
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Jak dlouho rybaříte?
Začal jsem v šesti letech. Nejdřív jsem ab-
solvoval rybářský kroužek vedený panem 
Karlem Veselým, jako snad všichni místní, 
a získal jsem rybářský lístek. Členem sva-
zu jsem od roku 1992. Takže rybařím už 
skoro třicet let – s určitými časovými pře-
stávkami.
Co vás k sezení u vody přivedlo?
Určitě dobrodružství. Poprvé jsem k vodě 
zašel se svým sousedem Josefem Dole-
žalem, dnes členem rybničního odboru. 
Skvělé bylo na tom to napětí před zábě-
rem, než rybu zaseknete a zdoláte… Sa-
mozřejmě nesmí člověku chybět láska 
k přírodě a znalost nejen místních vod, 
ale hlavně života ryb, kdy dochází k roz-

množování, výtěru, za jaké teploty přijímá 
potravu a z toho všeho rybář odhaduje tu 
nejvhodnější chvíli, kdy rybu může ulovit.
Pamatujete si ještě na svůj první úlovek?
To víte, že ano, velice dobře. Svého prvního 
tržního kapra jsem chytil kousek pod na-
ším domem na stavu Na Beránce a s nále-
žitou poctou jsem ho nesl domů.
Nyní jste předsedou místního svazu ry-
bářů, zbyde vám vůbec ještě nějaký čas 
na to dobrodružství u vody?
To, že nyní dělám předsedu, je vyvrchole-
ním několika let strávených u svazu v čin-
nostech hospodáře, vedoucího rybničního 
odboru a dalších. Od roku 2011–12 se vě-
nuji svazu nejen po sportovní stránce, ale 
i co se týče rybochovných zařízení, chovu, 
organizování výlovů, nasazování našich 
násadových ryb do revíru. To znamená, 
že po dobu těch asi sedmi let šidím rodi-
nu o společně strávený čas. Ale nejenom 
mně toho volného času pro chození na 
ryby moc nezbývá. Stejně to mají všichni 
ostatní oddaní rybáři, kteří pracují ve funk-
cích, starají se o naše rybochovná zaříze-
ní a o šestadvacet chovných revírů. Dnes 
jsme rádi, když popíšeme jednu stránku 
docházky k vodě. Byly i doby, kdy jsme je 
popisovali všechny.

Co vás vtáhlo do práce ve svazu? Chcete 
něco zlepšit, změnit?
Určitě. Lidi jsou dnes příliš vytížení ve 
svých profesích a nemají touhu se ve svém 
osobním volnu něčemu dalšímu věnovat. 
A byla by velká škoda, kdyby organizace po 
stodvacetiletém působení ve Velkém Me-
ziříčí skomírala, nebo dokonce spěla k zá-
niku. Je proto nutné, aby každý, kdo k ní 
nějaký vztah má, ze svého volného času 
část ukrojil a věnoval ho organizaci. Jinak 
není možné její chod zajistit.
Děláte to všichni dobrovolně, ve volném 
čase?
Ano. V minulosti jsme sice měli dva za-
městnance, později jednoho a po jeho od-
chodu do důchodu vše zvládáme brigádně, 

protože musíme šetřit peníze. Hlavně na 
to, aby se svaz rozvíjel, abychom mohli 
nakoupit nemovitosti a vyrovnat křivdy 
z minulých let. Takže teď to zvládáme jen 
s partou nadšených rybářů.
Vaše příjmy jsou hlavně z členských pří-
spěvků a prodeje ryb?
Ano. Prodáváme pouze vánočního kapra. 
A pak dostáváme od hlavního spolku Mo-
ravského rybářského svazu Brno peníze 
na vysazení ryb pod podmínkou, že dodr-
žujeme tzv. dekrety, které nám nařizují, 
jaké ryby musíme do revíru vysadit. Díky 
tomu, že si skoro veškeré násady ryb do-
kážeme odchovat sami a nemusíme je na-
kupovat za tržní cenu, jsme schopni nějaké 
peníze ušetřit a využít je pro další rozvoj 
organizace.
Jaké druhy vysazujete?
Krom klasiky, jako je kapr, samozřejmě 
i dravce – štiku, candáta. Vysazujeme též 
reofilní, proudomilné ryby, kam patří jelec 
tloušť a ostroretka stěhovavá. Dokonce 
i chráněné druhy – mníka jednovousého, 
pro nějž máme udělenou výjimku v chovu. 
Z lososovitých druhů od pstruha potoční-
ho, pstruha duhového, sivena amerického 
až po lipana. Vysazujeme i úhoře, amura 
a parmu.

Dostali jste teď od města dotaci 150.000 
korun na opravu budovy. Jaké máte plá-
ny?
Budova byla postavena roku 1968 v ak-
cích Z, aby měli rybáři ve Velkém Meziříčí 
zázemí a rybochovné sádky. Od té doby ji 
svaz užíval. Po revoluci se zjistilo, že tento 
majetek není v jeho vlastnictví. Rybářský 
svaz si budovu od státu nevyžádal a tepr-
ve v roce 2015 se vše řešilo formou priva-
tizace. Nebylo správné, že nakonec rybáři 
museli státu zaplatit něco, co sami kdysi 
postavili. Po sáhodlouhých problémech je 
nyní budova konečně naše a my musíme 
řešit její havarijní stav včetně sádek. Bo-
hužel, nejsme vlastníky přívodu vody do 
sádek, takže musíme majetek nějakým 
způsobem transformovat tak, aby nebyl 
omezen chov ani jakákoliv činnost spolku. 
Musíme objekt dostat do takového sta-
vu, aby důstojně sloužil svému účelu a byl 
i vzhledem adekvátní historické hodnotě 
a tradici zdejšího spolku. Doufáme, že se 
nám to podaří. I proto jsme žádali město 
o peníze na zajištění statiky budovy a čás-
tečně na výměnu oken. Zbytek prací, nové 
rozvody vody, sociální zařízení, výměnu 
oken, případně opravu fasády, budeme 
hradit z našich vlastních rezerv. Město 
nám vyšlo velice vstříc a chceme za to po-
děkovat radě i zastupitelům. Rádi bychom, 
aby do konce roku byla tato investice znát. 
Vždyť v této budově probíhají celý leden, 
únor až březen dvakrát v týdnu výdeje po-
volenek, řeší se zde veškerá administrati-
va, které není málo.
Z dalších podstatných úkolů musíme řešit 
ještě problémy s pozemky a hlavně získat 
trvalé břemeno k užívání vody pro naše 
sádky.
Co všechno patří do pravidelné, celoroční 
činnosti svazu?
Ta činnost je opravdu celoroční! Na jaře 
začínáme s výlovy komorových rybníků, 
rozvozy násad, a to nejenom na sportovní 
revíry, ale opět k dalšímu chovu na pro-
dukčních rybnících. Než totiž ryby do na-
šich revírů vychováme do tržní hodnoty, 
trvá nám to tři až čtyři roky. Snažíme se to 
stíhat tak, aby rybáři mohli o Velikonocích 
vyrazit na ryby. Dále začínáme navážet 
z líhní váčkové plůdky, které rozvážíme do 
rybochovných zařízení pod Lalůvku 2 a na 
sádky za rybárnu a po dalších produkčních 
rybnících. Pak přichází na řadu sečení ko-
lem rybníků a korun hrází, musíme je udr-
žovat v provozuschopném stavu. V létě 
objíždíme rybníky a přikrmujeme ryby. 
V témže období nás začne trápit nedosta-
tek srážek, jak tomu v posledních letech 
bývá. Hospodaření se nám loni kvůli tomu 
snížilo o sedm hektarů. Některé rybníky 
vyschly a museli jsme v červenci přistou-
pit ke slovení a ryby převézt do jiných ryb-
níků. Co se týče pstruhového odboru, tak 
jsme dříve na spoustě potoků odchovávali 
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lososovitou rybu, dnes obhospodařujeme 
pouze jeden. Kvůli suchu musíme měřit 
kyslíkové deficity na rybnících a zjišťo-
vat, jak na tom voda je a zda je rybí ob-
sádka schopna přežít. Pstruhový revír je 
řeka Oslava od údolní nádrže Mostiště až 
po Eliášův jez v Nesměři. Na pstruhovém 
revíru provádíme odlov ryb elektrickým 
agregátem. Naposledy jsme tímto způso-
bem odlovovali ryby kvůli stavbě mostu 
u pošty a nyní i u Jelínkovy vily. Staráme 
se i o revíry mimopstruhové, kdy obhos-
podařujeme řeku Balinku a Oslavu, rovněž 
tři sportovní rybníky – Benetínský rybník 
u Oslavice a pronajatý máme rybník Nečas 
u Stránecké Zhoře, za ty se zasloužili pan 
Neužil s panem Štegnerem. Také obhos-
podařujeme rybník Těšík v Borech. Během 
léta probíhají opravy rybníků. Letos na-
příklad Lalůvky 4, kde jsme přestavovali 
celý přepad a stavěli nový most pro pěší. 
Na podzim nás čeká ten největší nápor. 
Od začátku září do konce listopadu téměř 
každou sobotu lovíme někdy dva, jindy tři 
rybníky, do toho někdy i ve všední dny. Zá-
věrem proběhne slovení vánočního kapra, 
odvoz na sádky a jeho prodej. Vydáme ko-
lem osmnácti metráků kapra a to množ-
ství se rok od roku zvyšuje.
Kolik lidí se na této celoroční práci aktiv-
ně podílí?
Těch, kteří svazu věnují opravdu každoden-
ní činnost, je zhruba šest. Na všech jmeno-
vaných celoročních činnostech se pak podílí 
dohromady třicet lidí. Třeba na výlovech 
někteří naši členové pracují už čtyřicet let – 

jako například Ota Šandera, Petr Pavlas, 
Vlasta Zapletal, z dalších pak Standa Chyt-
ka, Petr Chytka, Libor Vala, Jarda Hladík 
a Libor Kadlík. Nebo třeba pan Dostál, ten 
nám pomáhá i ve svých 78 letech. U pstru-
hařů je to Luboš Klimeš a Mirek Janák. Bez 
nich by to nešlo. Opíráme se o tyhle chlapy 
v letech a jsme jim za tuto činnost vděční. 
O dobrou propagaci naší činnosti se stará 
Bohumír Machát, o mládež již téměř 50 let 
Karel Veselý. Moc bych si přál, aby na tuto 
jejich tradici navázali další, kteří budou po-
kračovat v tom, co oni započali. Pevně vě-
řím, že mladých bude přibývat.
Stále se najdou děti, které se chtějí stát 
rybáři?
Ano, je jich však méně, než kdysi. Doba 
s sebou dnes nese jiná lákadla, která jsou 
pro děti mnohdy mocnější. Ale sám vidím 
na svých synech, že pokud dětem roušku 
přírody poodhalíte, tak v tom najdou ob-
rovskou zálibu. A není to jen v rybářství, 
děláme společně i myslivost a vidím, že 
pro syny to má obrovský přínos. Příroda je 
sice někdy krutá, ale je spravedlivá. A prá-
vě to dětem do života přináší větší rozhled 
a doufám, že je to i formuje.
Co říkáte na dnešní trend – chyť a pusť?
Doba se mění a myslím, že tahle současná 
tendence rybu chytit a zase pustit do vody 
je správná. Ale na druhou stranu ryba ko-
lem dvou kil, kterou vysazujeme, je urče-
ná k tomu, aby si s ní rybáři obohatili svůj 
jídelníček. Není dobré prosazovat pouze 
jednu variantu. Rybáři by to měli zhodnotit 
sami. Když chytnou rybu, která se dožila 

úctyhodného věku a rozměrů, je správné ji 
pustit, aby obohatila ojedinělým zážitkem 
i dalšího rybáře.
Už jste zmínil, že vás trápí sucho na rybní-
cích. Jaká je kvalita vody v řekách?
Určitě se kvalita vody v řekách změnila, je 
velice dobrá. Chemické znečištění se poda-
řilo eliminovat. Ale řeky se naopak zabah-
ňují. Dřív byly plné tůní, dnes ve stavových 
objektech dochází k obrovskému nánosu 
a eutrofizaci, hlavně vlivem způsobu ze-
mědělství. Způsob zemědělství není de-
vastující jen pro rybáře, ale i pro myslivce 
a pro nás pro všechny. Ruku v ruce s tím 
přichází sucho, kdy se snižují hladiny toků. 
Prostoru pro rybí obsádku je čím dál míň. 
Podívejte se na řeku Balinku, ta je v letních 
měsících skoro neprůtočná. Když k tomu 
připočteme rybožravé predátory, vydry, 
kormorána, a jejich chránění státem. Tak 
jsou úseky řek, které mohou být bez rybí 
obsádky. Já nemám nic proti vydře, ale 
všechno by mělo být v nějaké rovnováze. 
Obrovské škody na řekách a rybnících na-
dělá i bobr svými stavbami. Je na zvážení, 
zda je jejich početní stav v normě.
Co je pro rybáře za jejich dobrovolnou čin-
nost tou největší odměnou?
Když popustíme rybník a při prvním zátahu 
sítí zjistíme, že máme rybu pěkně narostlou, 
zdravou a jsme schopni nasadit ji do povodí 
pro sportovní rybáře. Největší odměnou je 
pro nás také, když i od řadových členů, kteří 
ani nevědí, kolik energie a potu nás tato čin-
nost stála, slyšíme pochvalu, nebo vidíme 
aspoň pochvalné gesto.
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První ročník Kávy od srdce měl obrovský úspěch. Skauti bez zkušeností, ale s velkým nadšením, proměnili faru ve Velkém Meziříčí 
v kavárnu, kde se obsluha po celý pouťový víkend nezastavila. Zákazníci si zde mohli posedět, vypít kávu v příjemném prostředí, či si 
vychutnat domácí zákusky a limonády. Díky všem podporovatelům, sponzorům a dárcům vydělali 160.000 Kč. Částka již nyní putuje 
k rodině Řezáčových, kteří se vyrovnávají s velmi těžkou autonehodou.
Speciální díky patří katolické farnosti Velké Meziříčí, Termosce, Krámku u Marušky, Ekocentru Baliny a všem, kteří pekli zákusky, 
propůjčovali kávovary, či se jakkoliv zapojili do organizace.
Děkujeme všem za účast a za vaše příspěvky a těšíme se na další ročník Kávy od srdce.

Skautská káva vynesla peníze potřebným

Hana Oulehlová

ATLETICKÉ SOUTĚŽE
27. května se na atletickém stadiónu v Bí-
lině konala atletika SH, jejím pořadatelem 
byl sportovní klub Nola Teplice. Z Velkého 
Meziříčí se těchto závodů účastnila trojice 
sportovců, Pavel Chovanec, Bohumír Dvo-
řák a Jaroslav Polívka, kteří startovali v ka-
tegorii W-M Open a disciplínách hodu oště-
pem a diskem, a vrhu koulí. B. Dvořák se 
zdravotních důvodů hod oštěpem vynechal.
Všichni tři sportovci se umístili na stupních 
vítězů. P. Chovanec vyhrál vrh koulí a v hodu 
oštěpem skončil na 2. místě, B. Dvořák ob-
sadil 2. místo ve vrhu koulí a 3. místo v hodu 
diskem, J. Polívka má dvě 3. místa jak ve 
vrhu koulí, tak v hodu oštěpem.
Tyto sportovce čeká 24. června Mistrov-
ství ČR SH a snad tyto úspěchy zopakují.

INTEGROVANÝ ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
Další sportovní akcí meziříčského klubu 
bylo pořádání 1. a 2. kola ČSOB Leasing 
Cupu integrovaného závěsného kuželníku, 
které bylo započítáno do celorepublikové 
soutěže.
Tento turnaj se již posedmé konal na Vy-
sočině, a to v Centru Kociánka pracovišti 
Březejc 2. a 3. června. Turnaje se zúčastni-
lo 11 družstev v počtu asi 43 sportovců. Tři 
družstva byla z HSC VM (pořadatel turna-
je). Po oba dva dny se za krásného počasí 
bylo na co koukat. 1. kolo vyhrálo družstvo 
ze Staré Paky Pačáci, 2. místo domácí HSC 
VM a 3. místo také domácí družstvo Kra-
konoši, ve druhém kole se na 1. a 2. místě 
nic nezměnilo, 3. místo obsadilo družstvo 
DPK ze Staré Paky.

Turnaj měl i svého vítěze z obou kol v jed-
notlivcích. Neuvěřitelných 264 shozených 
kuželek a 1. místo do 18 roků si odvezla 
Ivetka Barvíková družstvo DPK. V katego-
rii nad 18 roků vyhrál člen družstva Pačáci 
Miloš Secký.
Sportovní klub děkuje kolektivu zaměst-
nanců Kociánka Březejc za poskytnutí 
veškerého zázemí pro uspořádání turnaje, 
podavačům u kuželníku, všem sponzo-
rům, městu Velké Meziříčí, Kraji Vysočina, 
MŠMT, Wiegel CZ žárové zinkování, Maso 
Žďársko, Pivovaru Jihlava, obci Vídeň, ha-
sičům z Vídně za zapůjčení stanu a všem 
ostatním, kteří nás v tomto sportu pod-
porují.
Mediálním partnerem je Velkomeziříčsko.

-hsc-

Handicap Sport Club před létem žil aktivitou

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Z nevyužitého dvorku bude hřiště
Na dvoře za tělocvičnou základní školy na Komenského ulici vzniká prostor pro venkovní vyžití žáků. Úprava bude stát celkem 
dva miliony korun.
Na dvorku vznikne víceúčelové hřiště 16x8 metrů a běžecká dráha s tartanovým povrchem. K dispozici dětem bude i horolezecká 
stěna, tenisová stěna s basketbalovým košem, mobilní stolní tenis, dětský koutek se skluzavkou, houpačkami a prolézačkou, jenž 
bude na umělé trávě, nebo odpočinkový kout s lavičkami. -mars-

Báječnou akci na oslavu patnáctého výročí otevření Základní ško-
ly Školní ve Velkém Meziříčí a konce školního roku uspořádali uči-
telé pro své žáky. Již podruhé se k nebi vznesly stovky barevných 
balonků naplněných heliem, které nesly dopisy se jmény žáků a 
prosbu, aby ten, kdo balonek najde, se ozval škole zpět.
„V dopise uvádíme jméno žáka a žádáme, aby se nálezce ozval do 
školy s informací, kam balonek doletěl,“ uvedl ředitel školy Petr 
Blažek a dodal: „Nechybí informace, že jsme sbírali starý papír, 

abychom mohli takovou akci udělat. Rádi bychom věděli, kolik ba-
lonků kam doletělo.“ „Dostali jsme informace z Prahy i Karlových 
Varů, ale také až Maďarska a Slovenska,“ dodala Lenka Dohnalová.
Nafouknutí balonků, jejichž pořízení stálo šest tisíc korun, pro 
každého žáka, všechny učitele a všechny zaměstnance školy za-
bralo týmu pod vedením paní učitelky Petry Čermákové téměř 
dvě a půl hodiny. Jejich hromadné vypuštění pak vyvolalo hlasité 
nadšení u všech zúčastněných. Jitka Kočí

Oblohu nad školou zaplnily balónky

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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Ředitelka Základní školy Oslavická 
Dagmar Suchá, Mateřské školy 
Božena Suchánková a Základní 
a mateřské školy Mostiště Jitka 

Hublová ve svých funkcích k půli prázdnin 
končí. V ředitelském křesle je od srpna vy-
střídají Eva Bednářová, Zdeňka Požárová 
a Jitka Dobrovolná. Všechny tři končící ře-
ditelky budou pro školy nadále pracovat. 
„Moc si vaší práce vážíme a věříme, že 
budete svým nástupkyním nápomocny 
a předáte jim svoje cenné zkušenosti,“ řekl 
D. Suché, B. Suchánkové a J. Hublové sta-
rosta a dodal, že za jejich vedení byly školy 
ve skvělé kondici a věří, že tomu tak zůsta-
ne i nadále.
Ředitelky připomněly některé těžké chvíle, 
kdy se potýkaly s organizačními změnami, 

úbytkem dětí a s tím souvisejícím propou-
štěním nadbytečných pracovníků, novin-
kami v zákonech i nedostatkem peněz či 
narůstající administrativou.
Božena Suchánková vede sloučený sub-
jekt všech mateřských škol ve městě od 
jeho vzniku v roce 2003. „Řídit tak vel-
ký subjekt není jednoduché, organizační 
struktura je náročná, ale z mého pohledu 
je to ekonomicky výhodnější a jednání se 
zřizovatelem o opravách, údržbě a provo-
zu je jednodušší,“ uvedla Božena Suchán-
ková. Jako krizový rok jmenovala 2004, 
kdy ubylo dětí, došlo na propouštění a zru-
šení školky na Poštovní. Nyní se situace 
změnila a školky nabírají dvouleté děti, což 
s sebou nese problémy jiného rázu. „Osob-
ně si nemyslím, že je dobře dávat tak malé 

Končící i nové ředitelky 
škol ve městě 
přijaly pozvání na 
radnici. Od starosty 
Josefa Komínka 
a místostarostky 
Jiřiny Jurdové slyšely 
poděkování za 
dlouholetou práci 
a přání zdaru v nových 
funkcích.

Ředitelkám škol 
poděkoval starostaTexT a foTo MarTina sTrnadová

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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děti do školky, ale snažíme se rodičům 
vyjít ve všem vstříc,“ řekla Suchánková.
Jitka Hublová je ředitelkou školy v Mos-
tištích také od roku 2003. Pro ni přineslo 
sloučení základní a mateřské školy ne-
malé komplikace. „Začátky byly krušné. 
Je důležité mít dobré vedoucí učitelky,“ 
podotkla. Jako ředitelka malé školy ne-
může například dvouletým dětem vyčle-
nit samostatnou třídu ani vlastní chůvu. 
„Takže máme v jedné třídě dohromady 
dvouleté a sedmileté děti, což je velmi 
náročné,“ dodala Hublová.
„A to my se potýkáme s opačným pro-
blémem, máme v základní škole děti 
šestnáctileté, dokonce až sedmnácti-
leté,“ navázala Dagmar Suchá, která je 
ve své funkci nejdéle ze všech, víc než 
šestadvacet let. Prodlužování věku, kdy 
děti chodí stále ještě do základní školy, 
způsobuje narůstající počet odkladů. Při-
bývá osmiletých prvňáků. Ale přesto je 
ředitelka ráda, že v poslední době se stav 
dětí, které navštěvují ZŠ Oslavická, vrátil 
do normálu. „Po otevření třetí základ-
ní školy jsme se třináct let potáceli, než 
se škola srovnala. Klesl nám počet dětí 
o osmdesát, padaly výpovědi, ale vyhráli 
jsme. Nyní máme opět plných osmnáct 

tříd,“ popsala problémy Suchá a poděko-
vala zřizovateli za to, že v nejhorších letech 
školu podržel. Vyzdvihla i skvěle dostupné 
zázemí, které školy mají v podobě sporto-
višť v Čechových sadech, dopravního hři-
ště atd.
Nové ředitelky prostředí škol, do kterých 
nastupují, vesměs znají. Jitka Dobrovolná 
v Mostištích učí už pětadvacet let, takže 
ví o všech problémech, které bude třeba 
řešit. „Máme přeplněnou družinu, ta po-
třebuje trochu odlehčit,“ jmenovala jeden 
z nich.

Eva Bednářová i Zdeňka Požárová se vra-
cejí do škol, kde před lety učily. Takže ani ty 
nejdou do neznáma. „Školky i zahrady jsou 
krásně opravené, mají dobrou sestavu zku-
šených i mladších učitelek. Ráda budu nava-
zovat na rozpracované věci,“ hodnotí Zdeň-
ka Požárová s tím, že mapuje, co bude třeba 
vylepšit, což je budova školky na Sportovní. 
Eva Bednářová se zase hodlá zaměřit na 
osvětlení a také školní jídelnu. „Je to pro mě 
výzva,“ podotkla. Velkým problémem škol 
do budoucna je inkluze, na tom se shodly 
všechny tři nové ředitelky.
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Se sokolským pozdravem NAZDAR
Jitka Rousová

Moje maminka byla od mládí 
členkou Sokola. Již v roce 1938 
cvičila na X. jubilejním sletu. Za 
protektorátu Čechy a Morava 

v roce 1941 byl Sokol nacisty rozpuštěn 
a jeho majetek zabaven. Po skončení 2. 
světové války v květnu 1945 byla spolu 
s Československem obnovena Českoslo-
venská obec sokolská. Záhy byla znovu 

zahájena činnost sokolských tělocvič-
ných jednot a sokolských žup. Tehdy jsem 
vstoupila do žactva tělocvičné jednoty So-
kol ve Velkém Meziříčí i já.
Ve vzpomínkách mám sokolskou osadu 
v Oslavě, bylo to roku 1947. Starší byli uby-
továni ve stanech a my mladší v opuště-
ném statku. Denně jsme ráno v sokolských 
krojích vztyčovali vlajku a večer ji ukládali 

za zpěvu sokolských písní. S vedoucími 
Neumanovou, Jarošovou, Kohoutovou, 
Trčkovou jsme se věnovali především 
sportovním aktivitám. Vařila nám paní Ru-
dová, které jsme podle služeb vypomáhali. 
Atmosféru té doby, myslím, dobře vysti-
hují i fotografie z mého archivu.

Sté výročí vzniku Československé republiky sokolové 
uctí XVI. všesokolským sletem. Sokolové se vždy hlásili 

k ušlechtilým myšlenkám jako sounáležitost, vlastenectví, 
úcta, odvaha a statečnost. Sokolský slet se stává též živým 

poselstvím obnovy sokolských a legionářských tradic.foTo archiv auTorky

V roce 1947 sokolové 
tábořili u Oslavy

NA TRŽIŠTI při cvičení před sletem 1947.
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MAMINKA AUTORKY na sokolském sletě 1938 a 1948.

SOKOLSKÁ OSADA na Oslavě v roce 1947.

SOKOLKY v Meziříčí v roce 1949.

SOKOLKY na výstavě arch. Neumana v roce 1999.
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Ve čtvrtek 28. června 2018 by oslavil své 
70. narozeniny 
pan Pavel Bednář z Velkého Meziříčí. 
Dne 9. dubna jsme vzpomněli 19. výročí 
jeho úmrtí. 
Stále vzpomínáme.

Vzpomínáme

Odešli z našich řad

Přijď za mnou do mých snů, 
já budu snít po mnoho dnů, 
zde budem všichni šťastně žít, 
jen ještě chvilku tě tu mít!

Dobrý člověk – neumírá 
a v našich srdcích žije dál. 
On vlastně nikam neodchází, 
jen zůstává od nás opodál. 

Dne 12. 7. 2018 uplyne druhý smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná dcera, sestra a vnučka 
Vilma Běhalová, DiS.
S láskou vzpomínají a všem ostatním za 
tichou vzpomínku děkují maminka Vilma, 
sestra Alžběta a babička Anežka.

„Očím ses ztratila, v srdcích jsi zůstala...“

Dne 19. 7. 2018 uplyne již 35 let od 
tragické smrti naší drahé dcery, sestry 
a maminky, 
paní Zdeny Minaříkové, roz. Makovské.
V tomto ruce jsme také vzpomněli 
5. smutné výročí, kdy od nás odešla naše 
drahá manželka, maminka a babička, 
paní Zdeňka Makovská.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina. 

Emilie Minaříková, Kolmá, Velké Meziříčí, 90 let, 6. 5. 2018
Vladimíra Buryšková, Třebíčská, Velké Meziříčí, 87 let, 6. 6. 2018
Růžena Halešová, Masarykovo náměstí, Křižanov, 88 let, 
20. 6. 2018
Ivo Hašek, Aubrechtové, Praha 10, Záběhlice, 57 let, 27. 6. 2018

Dne 30. 7. 2018 to bude 5 let, kdy nás 
navždy opustil náš syn, bratr, vnuk 
a kamarád 
Vilém Jahoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. července uplyne dvanáct let, kdy zemřela 
paní Zdeňka Kuřátková z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.  
Děkuje rodina Teplých a dcera Zdenka.

TEO
odrostlejší štěně křížence čer-
ného labradora, hodný hravý 
pejsek

NELA
kříženec černého labradora, 
čtyřletá, hodná, nekonfliktní, 
ráda aportuje

Městský psí útulek děkuje obchodu Svět zvířat za dary pro naše 
pejsky. 

Čekají na vás

Studovala na Karlově univerzi-
tě v Praze a v letech 1937-1939 
na pařížské Sorbonně. V letech 
1939-1950 pracovala v Českoslo-
venském rozhlase, později v růz-
ných kulturních zařízeních v Karlo-
vých Varech, v Praze a v Jihlavě. Ve 
Velkém Meziříčí působila nejdříve 
v Domě osvěty (1957-1961), pak 
jako ředitelka muzea a současně 
jediná odborná pracovnice (1961-
1971).
Byla autorkou řady rozhlasových 

her, v Meziříčí napsala velké množství článků do regionálního 
tisku, ve kterých propagovala naše město. Kromě toho vydala 
samostatné publikace: Latinská luteránská akademie ve Velkém 
Meziříčí, Zámek a museum ve Velkém Meziříčí, Františka Strá-
necká, Povídávalo se u nás (pověsti z Velkého Meziříčí a okolí).
Hodně času věnovala práci s mládeží. Jejím kroužkem 
mladých historiků prošel například i její ná-
stupce ve funkci ředitele muzea – 
Bohuslav Mikulášek.

MARIE BENEŠOVÁ 
(40 let od úmrtí) 
*11. 12. 1911 Předměřice nad Labem 
† 17. 7. 1978 Jihlava 

Výročí 2018:

Chcete vědět 
o letošních 
výročích slav-
ných velko-
m e z i ř í č s k ý c h 
rodáků víc? V 
i n f o r m a č n í m 
centru na radni-
ci získáte zdarma 
speciální materiál, 
který město letos 
vydalo. 

výročí

rodáků

rodáků2018
2018
2018
2018
2018

Město Velké Meziříčí

Karel FrantišeK tepper (töpper)

* 20. 10. 1682 Chrudim  

† 14. 11. 1
738 Velké Meziříčí

Narodil se v Chrudimi a tam se i vyučil u 

malíře J. V. Kubaty. Později se usadil ve Vel-

kém Meziříčí, kde se roku 1707 oženil s An-

nou Terezií Pacherovou, dcerou pozdějšího 

vrchnostenského hejtmana Františka To-

máše Pachera. V lednu 1715 si Tepper zakoupil dům na 

náměstí vedle fortny (čp. 86) a stal se velkomeziříčským 

měšťanem. V domě žil až do své smrti v listopadu 1738, 

za prací však musel vyjíždět.

† 280

VladiMír čech 

* 25. 10. 1848 peruc 

† 5. 7. 19
05 reichenhall, Bavorsko

Narodil se 25. 10. 1848 v Peruci, jeho otec 

byl hospodářským správcem. Do Velkého 

Meziříčí přišel Vladimír roku 1875 jako uči-

tel Rolnické školy. Později se oženil s Annou 

Mácovou a ve mlýně jejího otce Antonína na 

Ostrůvku č. p. 300 (dnes součást Agromotoru) si roku 

1888 zřídil továrnu na výrobu páleného hliněného zbo-

ží. Vyráběl především kamnové kachle. Roku 1890 však 

továrna vyhořela a už nebyla obnovena.

Stejně jako jeho známější bratr, spisovatel Svatopluk 

Čech, byl také Vladimír literárně činný. Kromě nauč-

ných článků psal pod pseudonymy i básně a beletrii. 

Od roku 1879 byl vydavatelem časopisu Květy
, jehož re-

daktorem byl jeho bratr Svatopluk. Od roku 1899 se stal 

sám redaktorem a Květy
 se pak tiskly v Šaškově tiskár-

ně v Meziříčí. Tiskl zde také svůj časopis Svědo
mí.

Byl aktivním členem Sokola, od jeho obnovení v roce 

1889 až do své smrti byl starostou místní sokolské jed-

noty. Za své zásluhy byl jmenován čestným měšťanem 

Velkého Meziříčí. V letech 1901–1905 byl starostou měs-

ta a v průběhu funkčního období zemřel dne 5. 7. 1905 

v lázních Reichenhall. Pohřben byl na meziříčském Mo-

ráňském hřbitově.

Velkomeziříčský okrašlovací spolek, jehož byl místo-

předsedou, na jeho počest vybudoval roku 1905 Čecho-

vy sady v údolí, kde se rád procházel. Podle něj je pojme-

nována i ulice Čechova.

* 170

Pracoval pro církevní i světské vrchnosti, pro které vytvo-

řil především fresky a votivní obrazy. Jeho díla bychom 

našli na různých místech Moravy – Jihlava (kostel sv. Ig-

náce), Jaroměřice nad Rokytnou (kostel sv. Markéty), 

Žďár nad Sázavou, Polná, Olomouc, Velehrad i jinde. Zná-

mý je také cyklus jedenácti obrazů znázorňujících příjezdy 

císařů do Brtnice v Sále vjezdů na zámku v Brtnici.

V našem městě se dochoval obraz Nejsv. Trojice ve stejno-

jmenném kostele na Moráni i obraz sv. Floriána v kostele 

svatého Mikuláše na Náměstí. K jeho dílu v okolí můžeme 

připočítat také nástropní fresku sv. Antonína Paduánské-

ho v kapli v Ronově či obraz Nanebevzetí Panny Marie 

v Netíně. Snad je i autorem fresky sv. Jakuba v kostele 

v Osové Bítýšce.

Výročí rodáků 2018 
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Soukromá 
inzerce
PRODÁM
• Patrovou postel, mrazák pul-
tový, ždímačku, pračku z roku 
1950, je ve dřevě. Tel.: 774 185 
844.
• Nové dámské elegantní elek-
trokolo – černé, retro, s kože-
nými doplňky – prodám se sle-
vou. Tel.: 608 802 606.
• Starší funkční automatickou 
pračku Whirlpool, na 5 kg prá-
dla. Jednoduchá obsluha, cena 
1.000 Kč. Tel.: 604 134 469.
• Rohovou hnědou pohovku, 
levou, rozkládací, s úložným 
prostorem. Nová, 50 % sle-
va – cena 7.000 Kč. Rozměr 
235x175 cm. Tel.: 731 057 034.
• Válendu s úložným prosto-
rem zachovalou, cena 1.350 Kč. 
Zachovalou sedací soupravu + 
2 křesla, cena 2.000 Kč. Kon-
ferenční stolek mahagon, cena 
500 Kč. Funkční automatickou 
pračku Zanussi, cena 950 Kč. 
Dvoudvéřovou šatní skříň, cena 
500 Kč. Tel.: 732 871 390.
• Škodu Favorit 136L, červené 
barvy, rok výroby 1989, pohon 
BA/LPG, TK 09/2018. Výbava: 
centrál, střešní okno, rádio, 
tažné zařízení, 2 sady kol. Eko 
poplatek neplacen. Tel.: 724 
030 673. 

KOUPÍM
• Hoblovku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. Tel.: 608 
773 933.
• Starší kotel na tuhá paliva 
Dakon DOR 25 MAXI nebo Da-
kon DOR 28. Tel.: 606 207 361.

• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, 
vojenské helmy, kožené vojen-
ské řemeny, opaskové přezky, 
kožená pouzdra na pistole, 
plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, 
maskovací oblečení, vatované 
kabáty, vyznamenání, vojenské 
nášivky, masky, vojenské če-
pice, brigadýrky, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, staré fo-
tografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z vaší půdy, sto-
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. Tel.: 776 776 
007.
• 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 odlitým 
nápisem pivovaru např.: Gross 
Meseritscher, L. Heide a jiné pi-
vovary. Stará jízdní kola do roku 
cca 1945, veterány, motocykly 
a veškeré součástky k nim..., 
dále zajistím vyklizení vašich 
půd, sklepů atd. Děkuji za na-
bídky, které pomohou rozšířit 
sbírku a plánovanou expozici. 
Volejte, nebo stačí prozvonit a 
zavolám zpět, na tel. 732 400 
672.
• 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, ho-
línky, 12dírkové kanady boční i 
přední šněrování, boty kombi-
nované s plátnem nízké i vyso-
ké; skládací příbory; chlebníky, 
ruksaky, tašky, brašny, batohy 
z telecí kůži, pytle; oranžové 
bakelitové dózy; ochranné brý-
le; kukly a ušanky; chrániče ko-
len; plynové masky; polní lah-
ve; helmy; celty; oboustranné 
maskované vaťáky; prošívané 
vaťáky, hliníkové nádoby na 
vodu, várnice, kanystry, polní 

lopatky; lékárničky, ešusy; ho-
dinky; kompasy; rádio-tech-
nika; letecké bundy, kalhoty a 
kombinézy s kožichem, výstroj 
se zipy značky Zipp, Rapid, 
Elite, Ri-Ri;  výstroj s cvoky 
značky Prym, Stock; rukavice, 
pásky přezky, řemínky, postro-
je; muniční bedýnky plechové 
dřevěné; nášivky; vyznamená-
ní a medaile; zbytky z techni-
ky jako pásy, kola, součástky, 
tachometry a přístroje, optiky, 
puškohledy, dalekohledy, nářa-
dí, zbraně a části zbraní, dýky, 
šavle a bodáky, svítilny, bater-
ky, karbidky; náboje a nábojni-
ce; knoflíky; nitě a kusy látek;  
dokumenty, pohlednice a pra-
covní 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.
NEMOVITOSTI
• Prodám stavební pozemky 
ve VM a v Křižanově. Více info 
na tel. 608 271 522.
• Prodáme rodinný dům 3+1 se 
zahrádkou a stodolou ve Vel-
kém Meziříčí. Více info na tel. 
608 271 522.
• Koupím pozemek nebo za-
hradu ve Velkém Meziříčí nebo 
v okolí. Hotově. Tel.: 604 354 
977.
• Koupím obyvatelný byt nebo 
menší rodinný dům ve Velkém 
Meziříčí nebo blízkém okolí. 
Tel.: 608 271 522.
• Pronajmu byt ve VM, 2+1, na 
ulici Kolmá. Tel.: 736 424 887.
• Koupíme dům ve Velkém Me-
ziříčí a okolí 20 km, opravy ne-
vadí. Tel: 737 669 542.
• Hledám ke koupi byt. Pokud 
možno s balkonem. Tel.: 732 
369 404.

DOUČOVÁNÍ
• Doučím, naučím německý 
nebo anglický jazyk. VŠ vzdělá-
ní pedagogického směru, praxe 
v oboru. Tel.: 737 439 784.

DARUJI
• Darujeme 
pouze do 
dobrých ru-
kou rotvajle-
ra kříženého 
s vlčákem. 
Je cvičený, hodný, hravý a maz-
livý. Stáří 6 let. Byl u špatného 
pána a my si ho bohužel nechat 
nemůžeme, protože náš pes se 
s ním nesnese. Více informací 
na tel. 731 457 371. 

facebook 
@velkomeziricsko

IT Technik
Náplň práce: správa IT prostředí zákazníků, stanice a periférie 

servery a úložiště, virtualizace, síťové prvky 
OS a aplikace serverů

Další informace: info@falcocomputer.cz, GSM: 777 101 707

www.falcocomputer.cz
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V průběhu měsíce května zrealizovala naše ZŠ ve Lhotkách 
z příspěvku dotace Kraje Vysočina na podporu naplňování a pro-
pagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 a ve spolupráci 
s agenturou SE.S.TA projekt Škola tančí.
Je založen na mezioborové spolupráci profesionálních umělců 
a škol a jeho cílem je ukázat dětem možnosti, jak lépe pochopit 
určitý školní předmět a zároveň poukázat na umění jako podstat-
nou součást života. Prostřednictvím tance a pohybu se žáci 2. a 3. 
ročníku v pěti dopoledních blocích snažili lépe pochopit matema-
tiku, konkrétně geometrii v prostoru a v rovině. Zakončením pro-
jektu bylo odpolední vystoupení pro rodiče.

Začátkem května byla na Hotelové škole Světlá a Střední odbor-
né škole řemesel Velké Meziříčí uvedena do provozu dílna pro 
měření geometrie osobních a dodávkových automobilů. Bude 
sloužit pro výuku žáků oboru Mechanik opravář motorových vo-
zidel.
Dílna byla nově vybavena čtyřsloupovým zvedákem pro auto-
mobily až do délky 5 metrů a novým diagnostickým a měřícím 
zařízením. Celková hodnota nového vybavení činila asi 605.000 
Kč. Celá částka byla poskytnuta v rámci projektu IROP.
Současně byla osázena zelení část stráně u „staré dílny“ na od-
borném výcviku. I tato akce byla v plné výši 30.000 Kč hrazena 
z prostředků IROP.

V základní škole v Mostištích pořádáme každý rok projektové 
dny, které jsou u dětí velmi oblíbené. V úterý 26. června jsme se 
vydali na cestu do pravěku.
Hned ráno se to před školou hemžilo množstvím pravěkých lov-
ců a dívek. Po rozdělení do družstev (kmenů) jsme se přesunuli 
na hřiště za školou, kde jsme strávili celé dopoledne. Soutěžili 
jsme v netradičních disciplínách, jako je hod mamutím chobo-
tem, hledání dinosauřích vajec, hod oštěpem na cíl, sběr obilí 
a další. Poté jsme se posilnili opečeným špekáčkem, samozřej-
mě z mamuta, a hned jsme se pustili do dalšího klání. Luštili jsme 
pravěkou abecedu, vyrobili jsme si náhrdelník z kostí a zubů pra-
věkých zvířat, tkali jsme plátno a vařili na ohni luštěniny. Do-
zvěděli jsme se, jak se pravěcí lidé živili, dorozumívali a oblékali, 
jak se chránili před nebezpečím, kde bydleli a další zajímavosti. 
Na závěr proběhla volba miss a mistra pravěku. Rozhodování 
bylo velmi těžké. Všichni měli krásné kostýmy, za což patří velké 
poděkování maminkám, které si daly opravdu na výrobě oděvu 
záležet. Kromě mnoha nových poznatků a veselých zážitků jsme 
si všichni odnesli domů pěkné dárky a sladké dobroty. Děkuje-
me našim sponzorům a už teď se těšíme na další projektové dny 
v novém školním roce.

V pondělí 25. 6. se podařilo na naší škole ve Lhotkách ve spolu-
práci s MOST Vysočiny o. p. s. zrealizovat výukový program Bran-
ný den do škol. Pozvání přijaly také malotřídní školy z Laviček 
a z Rudy. Profesionální záchranáři a příslušníci ozbrojených složek 
z agentury ProgressRescue proškolili žáky i učitele, jak se chovat 
v krizových situacích při ohrožení zdraví nebo života ve škole či 
v běžném životě. Děti si v praktické části zkusily orientaci v teré-
nu, cvičnou střelbu, zástavu krvácení, základy resuscitace a další, 
v části teoretické měl přednášku hasič. Školení učitelů bylo zamě-
řeno především na problematiku aktivního útočníka. Celý branný 
den jsme ukončili ve třídě, kde jsme si zkusili prožít simulovaný 
realistický útok aktivního střelce v budově školy.Jitka Dobrovolná

Žáci vyrazili na cestu do pravěku

Eva Součková

Branný den ukázal základy 
resuscitace i orientaci v terénu

Na Světlé je nová dílna

Eva Součková

Děti se učily matematiku tancem

Milan Veber
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Začala výstava České ceny za architekturu

Nedělní pouťové odpoledne patřilo Zahradní slavnosti, která se konala v přilehlém par-
ku. Pro obyvatele nejen našeho domova a jejich rodinné příslušníky, ale i pro obyvatele 
domu s pečovatelskou službou si ji připravila „Ježíškova vnoučata“, která si toto naše 
přání vybrala už o Vánocích. Tým složený z mladých studentů připravil pro klienty nejen 
občerstvení, domluvil výbornou kapelu Lhotár, ale i dělal radost dobrou náladou a svou 
společností a zájmem. Součástí týmu byl i fotograf, který fotky zároveň pro zájemce na 
místě tisknul. Po příjemném odpoledni se mladí rozloučili květinami, které získali jako 
darem ze Zahradnictví Flouma.
„Je pěkné vidět nadšení mladých lidí, kteří mají chuť uspořádat program pro spoluobča-
ny dříve narozené. Věřím, že i oni měli z dnešní akce dobrý pocit a podnítí je to k dalším 
bohulibým činům,“ sdělila pracovnice terapií Lucie Jiříčková.
Aby hudební scéna v domově nezahálela, rozšířil se repertoár nástrojů. Nyní jsou k dis-
pozici nejen piana, ale i nová kytara, k jejímuž pořízení přispěla velkomeziříčská pro-
dejna hudebních nástrojů MusicData, které za to patří velký dík. Hudebních nástrojů 
mohou využívat i dobrovolníci, kteří jsou v domově vždy vřele vítání a jsou milým zpes-
třením všedních dnů. Kytaru jsme samozřejmě hned na pravidelném setkání s našimi 
obyvateli vyzkoušeli a ladilo nám to báječně. Kristýna Pokorná

Pouťovalo se i v Domově pro seniory

Městská knihovna Velké Meziříčí 
připravila pro širokou veřejnost celo-
prázdninovou venkovní hru, 
OBŘÍ ČLOVĚČE, NEZLOB SE! 
Připravena je v areálu zahrady knihov-
ny a hrát ji může až šest hráčů. 
Budete hrát s kbelíky, nebo se stanete 
figurkami vy?
Provozní doba: po, st, pá 7:30-16:30, 
čt 7:30-12:30, více info ve studovně 
knihovny.

-mk-

Místní akční skupina MOST Vysočiny 
v těchto dnech hodnotila podané žádosti 
do první výzvy Programu rozvoje ven-
kova a první výzvy v Operačním progra-
mu zaměstnanost. Celkem se přihlásilo 
třicet žadatelů s celkovým rozpočtem 
25.820.097 Kč.
Pro Program rozvoje venkova (PRV) prošly 
žádosti nejprve formálním hodnocením 
a poté obodováním. Po schválení Řídícím 
orgánem bude jasno, kolik peněz z přiděle-
né alokace 13.441.750 korun bude vyčer-
páno. Do šesti vyhlášených fichí bylo po-
dáno dvacet tři žádostí s celkovou částkou 
13.562.229 korun. Z toho v Zemědělské 
prvovýrobě 11 žádostí, v Podpoře zpraco-
vání zemědělských produktů 2, ve Stabili-
zaci podnikání v malých obcích a vytvoření 
podmínek pro podnikání 9 žádostí a v Les-
nictví 1. Neúspěšní žadatelé mohou svou 
opravenou žádost podat znovu příští rok, 
ve druhém kole výzvy.
Podobným průběhem hodnocení prochází 
žádosti z Operačního programu zaměst-
nanost. Jejich příjem skončil 31. května 
a alokovaná suma pro tuto první výzvu 
přesáhla osm milionů korun. Částka, kte-
rou žadatelé požadují, přesáhla alokaci 
o téměř čtyři miliony. Projekty budou nyní 
zaslány k posouzení na Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí, které vydá rozhodnutí 
o poskytnutí dotace do konce září tohoto 
roku. Nová výzva bude vypsána začátkem 
srpna tohoto roku.
MAS MOST Vysočiny dne 28. 6. 2018 vy-
hlásila výzvu v operačním programu IROP 
(„1. výzva MAS MOST Vysočiny -IROP-
-BEZPEČNÁ DOPRAVA“). Od uvedeného 
data do 7. 9. 2018 je výzva otevřená pro 
příjem Žádostí o podporu. Finanční alokace 
výzvy je 8 925 350,00 Kč, která je určená 
na podporu opatření k bezpečné dopravě, 
dopravních terminálů a k budování/rekon-
strukci účelových cyklostezek.
Podrobné informace budou uvedeny na 
webu www.masmost.cz.

O dotace se přihlásilo 
30 žadatelů

Zhruba sedmdesát lidí slavnostní vernisáží otevřelo výstavu prací, nominovaných na 
Českou cenu za architekturu. Výstava se koná ve Velkém Meziříčí už podruhé.
Na nádvoří bývalého luteránského gymnázia bude výstava 33 letos nominovaných děl 
přístupná do 18. října. Na vernisáži mohli účastníci slyšet přednášku architekta Mirka 
Vodáka o architektonických soutěžích. -kid-
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Příběh mužů z fotografie
Vzpomínka na sportovce, kteří se svobody nedočkali

TexT PeTr ZeZula

foTo archiv auTora

STUDNICE 1943. Zleva: Pavel Hradecký, Karel Dvořák, Vlastimil Železný, Cyril Musil, Jaromír Blecha.

Jaké osudy je čekají v osvobozené 
vlasti, zatím netuší. Dva z nich stači-
li ještě 4. února 1945 zvítězit XXVIII. 
Lyžařských závodech v Novém Městě 

na Moravě v kategorii II. třídy. Tehdy ještě 
nevědí, že jeden z nich obdrží v roce 1946 
Válečný kříž 1939, aby za tři roky v roce 
1949 byl odsouzen na dvacet let za pro-
tistátní činnost. Za stejné důvody v roce 
1955 i další dostane osmnáct let.
Je také mezi nimi olympionik z roku 1936 
z ZOH Garmisch -Parkenkirchen pátý ve 
štafetě ČSR a devátý na 50 km jako nejlep-
ší středoevropan. Kdo bude jednou z nich 
trenérem kanadské lyžařské reprezenta-
ce? Bude další z nich také účastníkem ZOH 
v roce 1948 ve Svatém Mořici ve Švýcar-
sku? A v jaké disciplíně bude soutěžit? Kdo 
z dalších bude mnohonásobným mistrem 
republiky v běhu a dvojnásobným držite-

lem Zlaté lyže? Kdo jako voják bude bojovat 
na Slovensku proti banderovcům? Který 
z nich se 24. března 1950 ocitne v „DAKO-
TĚ“ Douglas C-47 flotily ČSA, kterou une-
sou příslušníci RAF nejen z Brna, ale také 
z Ostravy a Bratislavy ve stejný den, a co 
se zlatem, které převážel z Brna do Prahy 
pro ústředí družstva Karát ve kterém pra-
coval? A ocitl se s dalšími 25 cestujícími 
na americkém vojenském letišti Erdingu 
u Mnichova? Kdo z nich spravoval zuby 
svým věznitelům?
Kdo se setkal na Hříběcích boudách v Kr-
konoších s králem komiků Vlastou Bu-
rianem, který v tzv. „vyhnanství“ hrával 
divadlo a za výtěžek postavil ve Strážném 
školu? Nikdo z nich ještě netuší, kdo se 
bude v pokročilém věku zúčastňovat běhu 
na 70 km Marcialonga v italských Dolomi-
tech a také Vasova běhu ve Švédsku a že 

jeho startovní čísla budou vystavena ve 
ski baru na Fajtově kopci. Jak si poradí další 
z nich v pracovním životě, když se ze dne 
na den stane z fabrikanta zametač špon 
u ponků? Jeden z nich bude novináři při-
rovnáván k Emilu Zátopkovi a navštíví ho 
Dana a Emil Zátopkovi v jeho bydlišti. Co 
je všechny vedlo k tomu, že tolik milovali 
sport a lyže?
To jen malý výčet neuvěřitelných životních 
příběhů kamarádů ze dvou fotografií. To 
vše by se vydalo do celé knížky. Když dovo-
líte, rád bych vás seznámil s těmito jednot-
livými životními příběhy, ale až od zářijo-
vého čísla. Srpnové vydání bude věnováno 
významné sportovní události na Velkome-
ziříčsku ve sportu, který se dostal do Čes-
ké databanky rekordů agentury Dobrý den 
Pelhřimov a jehož III. závod se uskutečnil 
v roce 1953, tedy před 65 lety.

V minulém čísle, v článku o Jaromíru Blechovi, 
je společná fotografie s kamarády na Studnicích 

v roce 1943. Existuje také druhá, kde si fotoaparát 
vyměnili Pavel Hradecký s Vlastíkem Milostným. 

O Jaromíru Blechovi a jeho tragické smrti se dozvědí 
až po osvobození.
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ŠEST TŘÍD DEVÁŤÁKŮ ze Sokolovské, Oslavické a Školní se v týdnu slavnostně rozloučilo se svojí základní školou. Absolventi za při-
hlížení rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů obdrželi poslední vysvědčení, vyslechli si přání všeho dobrého do další etapy života 
od ředitelů škol i vedení města a předvedli připravený program ve velkém sále Jupiter clubu.
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Město Velké Meziříčí, které realizuje 
projekt Zdravé město a místní Agen-

du 21, vyhlašuje soutěž

ROZKVETLÉ MĚSTO
Do soutěže se mohou přihlásit všichni 
obyvatelé města a jeho městských čás-
tí i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí.
KATEGORIE:
• květinová výzdoba oken, balkónů 
a lodžií
• květinová výzdoba předzahrádek,
které jsou viditelné přímo z ulice

Zhotovený fotosnímek výzdoby 
(i z mobilního telefonu) zašlete na 

zm@velkemezirici.cz
nebo osobně odevzdejte na Turistické 

informační centrum města Velkého 
Meziříčí s uvedením adresy vyfotogra-

fovaného místa
od 15. června do 15. srpna 2018.

Zveme všechny Medřičáky na Autoco-
lor Water Boulder Games neboli závody 
v lezení na rychlost nad vodou! Letos 
se jedná již o 4. ročník unikátních lezec-
kých závodů a v sobotu 14. 7. poměří 
síly dospělí a v neděli 15. 7. děti. Každý 
bude mít možnost vidět extrémní výkony 
nejlepších českých lezců. Začátek akce 
je v 10:00 a po celý den si mohou děti 
i dospělí vyzkoušet lezení s jištěním i bez, 
soutěž ve visení na kládě nebo si skočit 
z pořádné výšky do vody. Přijďte podpo-
řit lezecký oddíl Lezu v Mezu a užít si léto 
u vodní nádrže. -lvm-

Největší lezecký 
mejdan v ČR bude 
pod Fajťákem

V sobotu 4. srpna 2018 se na rybníku Zvonďáku v Jívoví bude konat další ročník tradič-
ních a oblíbených rybářských závodů. Hlavními pořadateli jsou Jaroslav Horký z Jívoví – 
tj. nájemce rybníka – a Stanislav Dočkal z Velkého Meziříčí.
Zápis účastníků začíná od 5:00, start závodů je stanoven na 6:00, konec bude přesně 
v poledne. Loví se na jeden prut - na plavanou, na položenou či natěžko. Povoleny jsou 
nástrahy rostlinného původu včetně boilies a extrudovaných kuliček či potravin, dále 
pak rousnice, různé žížaly a mouční červi. Prokrmování místa šrotem apod. bude mož-
né jen před samotným startem. Startovné činí 200 Kč, s možností odnést či odvézt si 
domů jednoho kapra ve stanovené délce. Pro nejlepší účastníky jsou připraveny po-
háry, hodnotné věcné ceny - a pro všechny navíc také bohatá tombola. Na místě bude 
nabízeno rovněž velmi vítané občerstvení, ať už k snědku, anebo k pití.
Obsádku rybníka představují hlavně kapři (i velcí, totiž i ti přes 60 a 70 cm!), líni, amuři 
a okouni.
Všichni zájemci o účast jsou srdečně zváni. Zúčastnit se pochopitelně mohou i děti a ti, 
kdo nemají rybářský lístek a povolenku. -vp-

V Jívoví se opět uskuteční rybářské závody

V průběhu noci 27. května 2018 došlo ve Velkém Meziříčí zejména v ulicích Demlova, Pi-
onýrská, Krškova, Kolmá, Nad Sv. Josefem k vloupáním do zaparkovaných vozidel a ke 
krádežím věcí z nich.
Věci na fotografiích pocházejí z krádeží téže noci. Avšak vozidla, ze kterých byly odcize-
ny, nebyla policií ustanovena, neboť majitelé vloupání nebo krádež neoznámili.
Policie proto žádá zmiňované majitele, u kterých v noci 27. května ve Velkém Meziříčí 
došlo k vloupání do auta, odcizení věcí a na fotografiích si je poznají, aby kontaktovali 
OOP Velké Meziříčí, tel.: 566 521 333, případně kriminalisty SKPV OOK Žďár nad Sáza-
vou, tel.: 601 374 888.

Policie: Nepoznáte tyto kradené věci?

Touto cestou srdečně zveme všechny zá-
jemce o pohyb, kteří by si rádi vyzkoušeli 
něco nového, strávili několik dní v přírodě 
a seznámili se s novými lidmi.
Instinkt zvířat se obecně zakládá na na-
lezení takových druhů činností, které 
v obecné rovině přináší lidem radost bez 
ohledu na to, zda je jejich součástí chvil-
kový nekomfort. Pod vedením instruk-
torů, kteří jsou mistry ve svém oboru, 
si vyzkoušíte nejen činnosti jako cvičení 
s vlastní vahou, vedený pobyt ve stude-
né vodě, dechové cvičení, ale čekají vás 
i procházky, cvičení, sauna, hry, hudba 
atd. Těšíme se na vás.
Kontakt: Miroslav Sokol Tel: 733 733 867 
instinkt.zvirat@gmail.com

-pčr-
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NázvoSloví
OSOBNOSTI
Díl 20:
Jiří Jaroš 
(1896–1943) – pomník
TexT Marie riPPerová

foTo Pavel sTuPka

49.3506447N, 
16.0345386E

TexT eva Kočí valováDíl 23

#SERIÁLY

Sotva stačil odmaturovat, už byl odveden do války. S vojenskou uniformou spojil celý 
svůj život. Z ruského zajatce se stal nejdříve srbský a později československý legionář. 
Po vzniku Československa pokračoval jako voják z povolání. Angažoval se i v legionář-
ském hnutí, byl redaktorem legionářského časopisu.
Po obsazení Československa německým vojskem byl plukovník Jaroš nucen rozpustit 
svoji znojemskou posádku a odejít do civilu. Okamžitě se zapojil do vojenské odbojové 
organizace Obrana národa, kde byl krajským velitelem pro oblast Velkomeziříčska, Tře-
bíčska a Moravskobudějovicka. Byl však zatčen a podroben krutým výslechům. Přesto 
se choval statečně a nikoho neprozradil. Nakonec byl odsouzen a v roce 1943 popraven 
za velezradu. V roce 1946 byl in memoriam povýšen na brigádního generála.

Velkomeziříčský rodák zemřel jako hrdina.

MOSTIŠTĚ
KŘÍBEK V LÍSKÁCH
Kopec, s lesem a pastvinou na neúrodné 
půdě, na kterém je lískový porost.
NÁDAVKY
Pozemky, které byly dány jako přídavky 
(navíc).
NA HÁDCE
Podle okolností – o pole se vedly spory, 
hádky.
NA HADERNÍKOVÝM KOPCI
Pozemek na kopci patřící haderníkovi – 
překupníkovi starých šatů.
NA DOLNÍM KLÍNKU
Pozemek mající tvar klínu a ležící níže.
NA HRTÁNKU
Hrtánit se – namáhat se, tedy pole, jehož 
obdělávání bylo namáhavé.
NA HORNÍM KLÍNKU
Pozemky mající tvar klínu, položené výše.
NA LINDÁCH
Pozemky ležící v místech, kde rostl topol 
bílý (= linda).
NA KOBYLÍ
Kobylí = ochranné dřevo ve vodě před 
mostními pilíři, tedy les, odkud se bralo 
dřevo pro tento účel.
NA KOREJI
Novější název pro místo mezi cihelnou 
a mlýnem, podle přezdívky občana, který 
zde jako jeden z prvních bydlel.
NA PRÁCHUVNI
Stávala zde prachárna (o ní zmínka 
r. 1695).
NA PŘÍČKÁCH
Pozemky ležící na pozemcích v kopci, 
příčně položených.
NA PŘÍHONĚ
Místo, kde se přiháněl dobytek na past-
vu.
NA ROZTRHANÝ
Místní část na levém břehu Oslavy, pů-
vod nejasný.
NA SMOLNÍKU
Louka, kde hojně roste smolnička.
NA STRACHOVNĚ
Nejasné, zřejmě vzniklo připojením pří-
pony -ov k osobnímu jménu Strach, tedy 
majetek Strachův.
NA STRÁŇCE
Pole na svahu, ležící na stráni.
NA ŠLEJŠÍRNI
Nejasný původ označení, od nepaměti.
NA TABULI
Zřejmě podle rovné plochy, na které po-
zemky leží.
NA ZÁBLATÍ
Podle místa, pozemky ležící za blátivým 
místem.

Seriál Město pod lupou najdete i v sekci Zajímavá 
místa ve městě turistického portálu Turistikavm.cz.
Zde je interaktivní mapa, která všechna místa 
seriálu obsahuje.
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Velký podíl na tom mají odchovanci 
velkomeziříčského fotbalu Mirek 
a Marek Malatovi a Filip Vošmera. 
Trenér Libor Smejkal i jeho asis-

tent Ladislav Němec se ke zdejším odcho-
vancům ostatně řadí také.
Libor Smejkal trénuje jihlavské dorostence 
(ročník 2001) dva roky. Letošní výsledek je 
zatím tím nejlepším v jeho trenérské ka-
riéře v Jihlavě, kde působí celkem tři roky. 
Jeho cílem do budoucna je stát se profe-
sionálním ligovým trenérem v dospělém 
fotbale. Předtím se však hodlá nadále vě-
novat mládeži. Momentálně studuje tre-
nérský kurz na mezinárodní licenci trenéra 
mládeže UEFA A v Praze a 9. října 2018 ho 
čekají závěrečné zkoušky.
Součástí studia byla i čtyřdenní stáž v Li-
verpoolu. „Zprostředkoval nám ji Vláďa 

Šmicer, který s Liverpoolem zvítězil v Lize 
mistrů v roce 2005. Díky němu jsme se do-
stali do míst, kam se člověk běžně nepo-
dívá,“ popisuje Libor Smejkal svůj zážitek 
z letošního dubna.
Oslovil ho zejména liverpoolský obrovský 
fotbalový areál, kde je deset hřišť vedle 
sebe. Každé mužstvo má svého analytika, 
kondičního trenéra, samostatného trené-
ra brankářů, zdravotníka atd. „Přínosné 
pro mě bylo poznat know-how chodu mlá-
dežnického klubu. Materiálně na anglický 
fotbal sice nestačíme, ale co lze aplikovat 
i u nás, je koncepce, detail práce s míčem,“ 
říká Smejkal.
Zaujalo ho i to, jak v Liverpoolu přistupu-
jí k hráčům. „Každý, kdo tam přijde nový, 
musí se do půl roku naučit vařit. Hráči do-
stávají průpravu do života, aby byli maxi-

málně samostatní,“ zmiňuje Smejkal to, co 
ho překvapilo. Krom praktických poznatků 
si přivezl i spoustu dalších zážitků. Navští-
vil společnou jídelnu hráčů a realizačního 
týmu, setkal se s brankářem Vítězslavem 
Jarošem, který přišel do Liverpoolu ze Sla-
vie, nebo se světovou fotbalovou hvězdou, 
dlouholetým hráčem Liverpoolu, repre-
zentantem Anglie Steven Gerrardem který 
vedl kategorii U18 a od nové sezóny bude 
trénovat Glasgow Rangers. A stihl navští-
vit i čtvrtfinále Ligy mistrů Manchester 
city proti Liverpoolu.
„Fotbal je tam o velký kus napřed, ve srov-
nání s námi,“ uzavírá Smejkal s tím, že je 
toho mnoho, co se od anglického fotba-
lu můžeme naučit. Třeba i to, jak důležitá 
je podpora trenérů mládeže, kteří nejen 
u nás ve Velkém Meziříčí chybí.

Trenér mládeže Libor Smejkal ml. dosáhl v letošní sezoně 
se svými jihlavskými svěřenci skvělého výsledku. Dovedl 
tým mladšího dorostu U17 FC Vysočina Jihlava k prvnímu 

místu v Moravskoslezské dorostenecké lize s postupem 
do první celostátní dorostenecké ligy. 

Trenér Smejkal ml. sbíral 
inspiraci v Liverpoolu

TexT MarTina sTrnadová

foTo archiv libora sMejkala

ETIHAD STADIUM v Manchesteru, zápas čtvrtfinále Ligy mistrů - Manchester City vs Liverpool 2. Libor Smejkal třetí zleva.
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„Ocenění získali především naši návštěv-
níci, kterým moc děkuji. Bez nich a jejich 
zájmu o filmy by žádná cena nebyla,“ řekla 
Velkomeziříčsku vedoucí kina Hana Svo-
bodová.
Podle Zuzany Černé ze společnosti CinemArt 
cenu uděluje a stanovuje ředitel společnosti 
Aleš Danielis. „Porovnáváme všechna kina 
svých kategorií v ČR, sleduje se počet před-
stavení, práce s propagací, počty diváků 
a další ukazatele,“ vysvětlila Černá.
„Je to potvrzení toho, že naše úsilí vedoucí 
nejprve k digitalizaci a následné moder-
nizaci kina má svá opodstatnění. V roce 
2014 se nám podařilo kino po více než 
roce nečinnosti digitalizovat a nabídnout 
tak našim divákům kvalitní obraz i zvuk. 
Digitalizace samozřejmě přinesla i širo-

kou nabídku filmové produkce, a to včetně 
rychlého uvedení filmových novinek,“ řekl 
ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.
Návštěvnost kina se pohybuje v průmě-
ru okolo šedesáti diváků na představení. 
Za tři a půl roku provozu digitálního kina 
mohli lidé vidět 750 představení, která na-
vštívilo 46 tisíc diváků. „Ocenění je i odmě-
nou za práci všech kolegů a kolegyň, kteří 
chod kina zabezpečují. Velké poděkování 
patří vedoucí kina Haně Svobodové,“ dodal 
Milan Dufek.
Letos Jupiter club připravuje další mo-
dernizaci kinosálu. Po výměně koberců 
a nouzového osvětlení bude následovat 
žádaná výměna křesel. Jupiter club podal 
na fond kinematografie žádost o finanční 
podporu v rámci grantové výzvy ve výši 

350 tisíc korun. „Od zřizovatele, města 
Velkého Meziříčí, máme na zajištění této 
akce částku 1,3 milionu korun. Věřím, že 
do konce srpna bude také vypsán dotační 
titul na klimatizaci veřejných budov. Ten by 
nám měl vyřešit jeden z našich palčivých 
problémů – klimatizaci kinosálu i koncert-
ního sálu. Pokud se tento problém podaří 
vyřešit, bude naše kino na dlouhá léta mi-
mořádně komfortní,“ uzavřel Milan Dufek.
CinemArt je největší filmová distribuční 
společnost v České republice. Zastupuje tři 
ze šesti nejsilnějších hollywoodských stu-
dií: Twentieth Century Fox, Universal a Pa-
ramount Pictures. Každoročně CinemArt 
uvádí do českých a slovenských kin přes 
padesát titulů. Distribuuje rovněž české 
a evropské filmy a věnuje se i koprodukci.

Velkomeziříčské kino získalo od společnosti 
CinemArt ocenění za vynikající obchodní spolupráci 

za rok 2017. Jde o prestižní cenu, udělovanou 
každoročně jednomu kinu své kategorie na základě 

počtu diváků, představení a podobných kritérií.
TexT PeTros MarTakidis

foTo MarTina sTrnadová

Kino v Jupiter clubu bylo 
loni nejlepší v Česku
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SERVIS

Kulturní a společenské akce na měsíc červen 2018 tel. 
566 782 004, 566 782 001
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

Podium na náměstí, vstup zdarma!
(v případě nepříznivého počasí se některé 

akce přesouvají do velkého sálu)

Sobota 7. 7. , 20.00
AMARYLIS Irská klasika

Neděle 8. 7. , 20.00
POUTNÍCI

Pátek 13. 7. , 20.00
BOHEMICA Známé i autorské skladby, in-
strumentální skladby

Sobota 14. 7. , 20.00
KOŇABOJ Folklor rock, stylově k Čecho-
moru či Fleretu

Neděle 15. 7. , 20.00
GINGER HEAD Instrumentální kapela hra-
jící vlastní tvorbu

Pátek 20. 7. , 20.00
4PSI Český bigbít

Sobota 21. 7. , 20.00
X -TET Vokální skupina z Jindřichova Hrad-
ce

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ:
Pondělí 23. 7. , 22.00
ŠPUNTI NA VODĚ
Úterý 24. 7. , 22.00
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Středa 25. 7. , 22.00
BAJKEŘI
Čtvrtek 26. 7. , 22.00
ANDĚL PÁNĚ 2

Středa 25. 7. , 17.00
SKJERN SALONORKESTER Dánský orchestr

Pátek 27. 7. , 20.00
ONE SPIRIT

Sobota 28. 7. , 19.00
STETSON Místní country kapela

PROGRAM KINA NA ČERVENEC

Středa 4. 7. ve 20.00
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Každé mínus má své plus.
Hvězdně obsazený film volně navazující na 
legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie 
a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se 
chystají provést na velkolepé kostýmní gala 
přehlídce celebrit v newyorském Metropo-
litním muzeu. Hrají A. Hathaway, S. Paulson, 
S. Bullock, C. Blanchett, Rihanna. Kriminální 
komedie, USA 2018, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 110 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 5. 7. ve 20.00
JSEM BOŽSKÁ
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krás-
ná, jak se sama cítí. Renee je běžná žena 
s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce ko-
lísavým sebevědomím. Má kámošky, má 
práci, občas i kluka, občas i na delší dobu, 
ale když se podívá do zrcadla, vidí jenom to 
nejhorší. Znáte to asi taky. Při jedné z jízd 
ve fitku, kde na rotopedu marně stíhá nižší 
váhu, spadne a praští se do hlavy. Pro jis-
totu hned dvakrát. Když se pak probere, 
zjistí, že kouzla a spravedlnost přeci jen 
existují. Stala se z ní totiž neodolatelná 
krasavice, najednou vypadá jako božská 
supermodelka. Celý život se od základu 
změní. V hlavní roli A. Schumer. Romantic-
ká komedie USA, 2018, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 120 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Pátek 6. 7. v 19.00
ANT–MAN A WASP
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá 
o snímek Ant -Man a Wasp, který je novou 
kapitolou o superhrdinech, kteří se umě-
jí zmenšovat. Po událostech filmu Cap-
tain America: Občanská válka musí Scott 
Lang čelit následkům svých rozhodnutí 
nejen jako superhrdina, ale i otec. Sotva 
se mu podaří najít rovnováhu mezi osob-
ním životem a povinnostmi, které má jako 
Ant -Man, objeví se Hope van Dyneová 
a Dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. 
Scott musí znovu obléci zmenšovací ob-
lek, naučit se bojovat po boku Wasp a po-
moci jí odhalit tajemství z minulosti. Hrají: 
P. Rudd, E. Lilly, M. Pena, W. Goggins, B. 
Cannavale, J. Greer, M. Pfeiffer, M. Dou-
glas. Akční, dobrodružný film, USA 2018, 
český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
120 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 8. 7. v 18.00
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Od tvůrců filmu Nekonečný příběh.
Na všechny čeká více než podivuhod-
né dobrodružství. Jim se jako malý ocitl 
v Jasmánii, malém ostrovním království. 
Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce 
Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. 
Tahle nerozlučná trojice jednoho dne po-
slechne volání dálek a vydávají se do světa. 
Jejich cesta je zavede do Mandaly. Tam se 
dozví, že císařova dcera Li Si byla unesena. 
Nešťastný panovník je požádá o pomoc při 
její záchraně. Stopy ztracené princezny je 
vedou přes moře a hory až do bájného dra-
čího města Žalmánie. Netuší, že jejich dob-
rodružné pátrání zdaleka nekončí. Čeká je 
mnoho zkoušek, nebezpečných překážek 
a tajuplných hádanek. Dobrodružný, rodin-
ný, fantasy film pro děti, Německo 2018, 
český dabing.
Vstupné: 110 Kč, 110 minut, mládeži pří-
stupný.

Středa 11. 7. ve 20.00
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Dobrodružné drama je inspirováno sku-
tečným příběhem dvou svobodomyslných 
lidí, kteří se po náhodném setkání nejdří-
ve zamilují, a potom spolu prožijí největší 
dobrodružství svého života. Nezapome-
nutelný příběh o nezdolnosti lidského du-
cha a vše překonávající síle lásky. Hrají S. 
Woodley, S. Claflin. Akční, romantické dra-
ma USA 2018, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 99 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 12. 7. ve 20.00, sobota 14. 7. ve 
20.00, sobota 21. 7. ve 20.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Tragikomedie Dana Svátka podle autobio-
grafické knihy Josefa Formánka.
Děj filmu přiblíží příběhy úspěšných chlapů, 
kteří se přes dno láhve dostali na samotné 
dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta 
vzhůru. Na válečné stezce s chlastem po-
tkává Josef třeba Honzu, bývalého repre-
zentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího 
závodu světa – Ironmana. Úředník a geniál-
ní matematik Milan zase věří, že je vyslan-
cem z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo 
hrál v německém gay pornu a svůj příběh 
má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou 
nevlastní dcerou až příliš daleko. Všichni 
z různých důvodů chlastali ve velkém sty-
lu první ligu, někdo sám doma, jiný jako 
tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné 
primářky a v pevném režimu teď společně 
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Další akcepoznávají, jak lehké bylo opojnému alkoholu 
propadnout a jak naopak těžká je cesta ze 
závislosti ven. Hrají: J. Dušek, D. Švehlík, M. 
Šoposká, O. Malý, I. Franěk, J. Plesl, S. Bab-
čáková a další. Vstupné: 120 Kč, 93 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Pátek 13. 7. v 18.00, neděle 15. 7. v 18.00, 
neděle 29. 7. v 18.00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ 
DOVOLENÁ
Na tuhle dovolenou Drákula jen tak neza-
pomene. Ve filmu se s naší oblíbenou ro-
dinkou strašidel vydáme na výletní parník, 
kde si má Drákula zaslouženě oddechnout 
od práce v hotelu. Drákulův doprovod si 
užívá klidnou plavbu a s radostí využívá 
vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, 
od strašidelného volejbalu po exotické ex-
kurze a opalování při Měsíčku. Když však 
Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do zá-
hadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá 
strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit 
strašidla po celém světě, stane se z dovo-
lené snů noční můra. Animovaný rodinný 
film, USA 2018, český dabing. Vstupné: 
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 87 minut, 
mládeži přístupný.

Středa 18. 7. ve 20.00
MRAKODRAP
Akční thriller, po němž si začnete vážit 
slova „přízemí“. Dwayne Johnson, s pře-
hledem největší akční hrdina současnosti, 
vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní přežil 
skleněné peklo a zachránil rodinu. Perla 
je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpeče-
ná budova na světě. Přesto její majitelé 
najmou velezkušeného bezpečnostního 
experta Willa Sawyera, aby to oficiálně 
potvrdil. Jenže pak začne v budově hořet 
a o technickou závadu se rozhodně nejed-
ná. A to stále ještě není všechno. Thriller 
USA 2018, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 
103 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 19. 7. ve 20.00
UTOYA, 22. ČERVENCE
72 minut, které otřásly Evropou. Děj filmu 
zachycuje masakr na letním táboře Svazu 
dělnické mládeže na ostrůvku u Osla v létě 
2011. Skutečnou tragédii, při níž přišlo 
o život sedm desítek převážně mladých 

lidí, režisér E. Poppe zpracoval jako drama 
natočené v reálném čase bez hudby a stři-
hu – vytrvale sleduje mladou Kaju, která 
se snaží bezhlavé střílení přežít a zároveň 
najít v chaosu a panice svou mladší sestru. 
Snímek vznikl na základě reálných svědec-
tví, scénář filmu je založen na hloubkových 
rozhovorech s přeživšími a snaží se co nej-
věrněji zachytit pocity mladých, kteří byli 
v moment útoku na ostrově. Popisuje udá-
losti z jejich perspektivy a skládá hold je-
jich odvaze. Drama, thriller, Norsko 2018, 
české titulky. Vstupné: 90 Kč, 90 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Neděle 22. 7. ve 20.00, sobota 28. 7. ve 
20.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Největší letní filmová pohoda se vrací. 
A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádko-
vého ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA 
a herci, kteří si s chutí zopakovali velko-
lepý řecký mejdan. Je to přesně deset let, 
co muzikál Mamma Mia! zboural kina po 
celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ 
podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té 
doby sní věčný sen o pokračování. Sice to 
trvalo relativně dlouho, zato v pokračování 
Mamma Mia! Here We Go Again dostanete 
hned dva příběhy v jednom! S tím prvním 
se vrátíme do časů, kdy byla Donna čers-
tvou absolventkou univerzity, chtěla po-
znávat svět a netušila, že brzy narazí na tři 
civilizované mladíky a jeden necivilizovaný 
řecký ostrov a totálně se jí změní život. 
Druhý příběh se odehrává přesně deset 
let po událostech prvního dílu, kdy zces-
tovalejší a moudřejší Sophie plánuje vel-
kolepé znovuotevření rodinného hotelu na 
Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou 
všichni „obvyklí podezřelí“, včetně troji-
ce jejích charismatických tatínků. Hrají M. 
Streep, L. James, A. Seyfried, P. Brosnan, 
C. Firth, S. Skarsgård. Muzikál USA 2018, 
české titulky. Vstupné: 130 Kč, 114 minut, 
mládeži přístupný.

Neděle 29. 7. ve 20.00
CHATA NA PRODEJ
Chatu prodáš, příbuzných se nezbavíš.
Komedie o tom, co všechno se může stát, 
když se o víkendu sejde svérázná rodi-
na na poslední rozlučce s chatou. Rodiče 
totiž prodávají starou chatu, pro kterou 
už nemají využití, a před předáním chaty 
novému majiteli se matka rozhodne uspo-
řádat poslední rodinnou slezinu. Zbytek 
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadše-
ní, tahle setkání bývají vždy dost náročná. 
Naděje na idylický víkend na samotě u lesa 
není pro nikoho z rodiny příliš veliká. Režie 
T. Pavlíček. Hrají: I. Chýlková, D. Vávra, T. 
Voříšková, J. Bárdos, J. Synková, J. Kačer, J. 
Strejcovský, M. Pitthan, V. Kopta. Komedi-
ální drama, Česko 2018. Vstupné: 120 Kč, 
80 minut, mládeži přístupný.

VÝSTAVY
Asie ve sbírkách velkomeziříčského mu-
zea
12. července - 19. srpna
Představí se rozmanité předměty ukryté 
v depozitáři muzea, které mají návaznost 
na oblast Orientu. Vystaveny budou nejen 
japonské laky, ale také porcelán či výrobky 
z kovu. Otevírací doba: denně kromě pon-
dělí od 9 do 17

SPORT
Turnaj v malé kopané Lhotky 2018
7. července 8.30
SK Sokol Lhotky srdečně zve na 6. ročník 
tradičního turnaje v malé kopané O putovní 
pohár obce Lhotky. Přihlásit se lze na tele-
fonních číslech 721 253 524, 728 366 964 
nebo na e -mailu: xmusil.m@seznam.cz. 
Uzávěrka přihlášek do 5. července.
OSTATNÍ
Prázdninový výlet do kraje blanických 
rytířů
11. července 6:30
Pořádá DÓZA – středisko volného času Vel-
ké Meziříčí. S sebou vstupné pro děti 160 Kč, 
200 Kč/doprava (hradí se při přihlášení). 
On -line přihlašování na www.dozavm.cz/akce

Hudební festival Fajtfest
12.–14. července
Na programu Emmure (USA), King 810 
(USA), Crystal Lake (Japonsko), Get The 
Shot (Kanada), Betraying The Martyrs 
(Francie), Oceans Ate Alaska (Anglie) 
a další. V prodeji jsou už i vstupenky, do 
28. února za akční cenu 900 Kč na tři dny. 
Více informací o programu a předprodeji 
vstupenek na fajtfest.com.

Komedie Oskar v podání ŠNB
28. července 19:30
Bláznivě zapletená komedie Oskar, podle 
předlohy francouzské filmové situační ko-
medie z roku 1967, natočené podle stej-
nojmenné divadelní hry, která se dočkala 
mnoha repríz. Režie: Zdeněk Svoboda, 
v podání: Josef Marek, Lucie Kučerová, 
Hana Holánková, Jakub Sedlák, Marie Vá-
vrová, Tomáš Horký, Pavel Pařízek, Lukáš 
Pařízek, Viera Kaštanová a Martina Krato-
chvílová. 

X. ročník Heřmanické dechovky
11. srpna 15:00-22:00
Program: Veselka Ladislava Kubeše, 
16:30-13:30 Dechová hudba z Rakous-
ka, 17:30-19:00 Muzikanti z jižních Čech, 
19:00-20:30 Muzikanti Ladislava Prudíka, 
20:30-22:00 Túfaranka
Pořadem provází Karel Hegner, občers-
tvení zajištěno. Akce se koná za každého 
počasí. 
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Křížovka o ceny
auTor KřížovKy vladimír Pařil

Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou či osobně do redakce, Velko-
meziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 23. července 2018.
Tři vylosovaní výherci získají propagační dárky z městského e-shopu.
Výherci z minulého čísla jsou Růžena Klementová a David Novotný z Velkého Meziříčí a Pavla Kravalová z Dolních Radslavic.
Řešení z minulého čísla: Nad Gymnáziem, Nad Pilou, Bezděkov, Ve Vilách, Vrchovecká.

DOVOLENÁ. Vy, kdo jste v červenci počátkem 70. let cestovali busem s tehdejším JKP VM do kempu Smokiňa/Kavacite, který se nachází 
u černomořského přístavu Sozopol v Bulharsku, jste také museli projet přímo okolo. Pokud jste ovšem putovali v našem turnusu, pro 
který byla zvolena alternativní trasa přes hraniční přechod Vărşand a dále přes města Chişineu-Criş a Cluj-Napoca.
Jde nám o nesmírně tajemnou lokalitu, kde za 2. svět. války navěky a beze stopy zmizel jak celý partyzánský oddíl, tak i oddíl četníků-
-pronásledovatelů, které sem vyslal „conducător“ Antonescu. Lidé se prý odsud občas buď nevracejí vůbec, anebo popálení a podrásaní, 
poděšení a jakoby o pár let zestárlí, navíc s hlubokou amnézií. To místo je ostatně divné už od pohledu (viz obrázky). Lidé se zde cítí sku-
tečně nedobře; spatřeni a vyfotografováni zde byli jak duchové, tak dokonce i UFO. Jako by zde někdy zafungovala jakási brána do jiného 
časoprostoru, do jiné dimenze. Je to… (viz tajenku).
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Na úspěchu zdejšího fotbalu se po-
díleli hráči Rostislav Kruba, Tomáš 
Pokorný, Michal Bouček, David Ko-
mínek, Jaroslav Krejčí, Miloš Kriegs-

mann, Patrik Mucha, Jan Šimáček, Lukáš 
Berka, Robin Demeter, Petr Dolejš, Jaroslav 
Dufek, Jan Minařík, Eduard Smejkal, Radim 
Šuta, Tomáš Duba, Pavel Mezlík, Pavel Simr, 
Adam Vlk, Patrik Pokorný, trenér Libor Smej-
kal, vedoucí mužstva Jaroslav Mynář a lékař 

Jaroslav Havlíček. Fotbalisté měli našláp-
nuto k postupu do druhé nejvyšší fotbalové 
soutěže v ČR. Nevyšlo to. MSFL vyhrál Pro-
stějov. „Třeba to vyjde příště,“ okomentoval 
to starosta a dodal: „Podali jste vynikající 
výkon po celou sezonu.“
„O kousek nám to uteklo. Ale je to sport, 
v něm se nedá poručit. Jsem rád za to, že se 
nám tady vytvořila dobrá parta, což je zá-
klad všeho,“ řekl trenér Libor Smejkal a oce-

nil podporu města. „Určitě k tomu přispělo 
i nové zázemí, které město fotbalistům 
v předloňském roce vybudovalo na Tržišti. 
A jsem rád, že se buduje dál i umělka,“ dodal 
Libor Smejkal. Zároveň zmínil jednu bolest, se 
kterou se nejen fotbalisté potýkají. A to je ne-
dostatek trenérů mládeže a jejich malá pod-
pora. „Chtěl bych poprosit, zda by nám v tom 
město nemohlo nějakým způsobem pomoci. 
Jinak nám ujede vlak,“ podotkl Smejkal.

„Dosáhli jste historicky nejlepšího umístění velkomeziříčského 
fotbalu a za to vám patří velký dík,“ přivítal starosta města 
Josef Komínek fotbalisty na radnici. A tým FC Velké Meziříčí 

letos skončil na druhé příčce tabulky Moravskoslezské 
fotbalové ligy.

TexT a foTo 
MarTina sTrnadová

Fotbalisté mají nejlepší 
výsledek v historii

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz



LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o.
NABÍZÍ K PRODEJI

KOHOUTY A SLEPICE
PO PRVNÍM ROCE SNÁŠKY

Prodej bude probíhat na hale ve Vanči ve dnech
26. 7. a 27. 7. 2018 od 7 do 14 hodin

28. 7. 2018 od 7 do 10 hodin
Cena 30 Kč za kus

INFORMACE NA TEL.: 568 627 918

 

 

PŘIJMEME

POMOCNOU SÍLU 
DO KUCHYNĚ

Práce na hlavní pracovní poměr.
Celodenní směny: jeden den 
směna, dva dny  volna.
Nástup možný ihned.

KONTAKTY:
šé� uchař M. Hotárek: 728 511 769

vitek@jelinkovavila.cz

Obsluha CNC strojů 
VE DVOUSMĚNNÉM PROVOZU

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE:

PRACOVIŠTĚ MĚŘÍN

EFIX technology s.r.o.
+420 774 747 808
kariera@efi x.cz

www.efi x.cz

až 15 tis./měsíc?

739 064 711

HLEDÁTE 
PŘIVÝDĚLEK? 

TEL: 

DOBRONÍN:Prodejna Biomac Velké Meziříčí
Třebíčská 1678/60, Areál firmy PKS
594 01 Velké Meziříčí
mob.: 773 110 045, 777 947 014
e-mail: prodejna.velkemezirici@biomac.cz
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 12:00,13:00 – 15:30

DO 30.6.2018
OD 1.5.2018

Nejširší sortiment dřevěných briket 
a pelet na Velkomeziříčsku

U nás můžete vždycky koupit 
brikety a pelety za příznivé ceny!

CHCETE SE 
PŘEDZÁSOBIT 
NA ZIMU?

CHCETE SE 
PŘEDZÁSOBIT 
NA ZIMU?

Biomac_178x123.indd   2 27.06.2018   9:09:30

na dobu neurčitou
se zařazením do 9. platové třídy.

Předpokládaná doba 
nástupu: 1. 12. 2018

Přihlášky zašlete do 
23. 7. 2018 do 12:00 na adresu:
Město Velké Meziříčí, k rukám 

tajemníka Městského úřadu 
Velké Meziříčí Ing. Marka 
Švaříčka, Radnická 29/1,

594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte: „Výběrové 

řízení – pozice ŽP“
Kontaktní telefon: 566 781 003

pracovníka odboru 
životního Prostředí

agendy ochrany 
zemědělského půdního 
fondu a agendy spisové 

služby odboru

Tajemník Městského úřadu 
Velké Meziříčí vyhlašuje 

výběrové řízení
na pozici

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
> úřední deska

Zdeňka Slabá
www.anglictina-bynp.cz
email: anglictina-bynp@seznam.cz

Výuka 
angličtiny

facebook

@velkomeziricsko

SAMÉ 
DOBRÉ ZPRÁVY


