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Nad městem 
je nový kříž
Dílo postavili sami občané 
a požehnal o. Šenkyřík 
během oslavické pouti.

Na obloze bude 
zvýšený ruch
Přeletový koridor 
mezinárodního leteckého 
cvičení vede nad námi.

Letos kandiduje 
sedm stran
Všechny kandidáty do 
městského zastupitelstva 
přinášíme na fotografiích. 

Informace 
k říjnovým volbám
Přečtěte si, kde budou 
volební místnosti, jak volit 
a na co nezapomenout.

3 7 12 13

Volební 
speciál

5. a 6. říjen
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Zpravodaj města Velké Meziříčí, 
periodikum územního samosprávného 
celku. Vydává Jupiter club, s. r. o., Náměstí 
17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 469 67 036. 
Vychází měsíčně o nákladu 5 500 výtisků 
pro Velké Meziříčí a místní části Hrbov, 
Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, 
Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma.
Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí
telefon: 566 782 008–9, 739 100 979
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
Tisk, roznos: Samab Brno Group, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p.
Vydavatel si vyhrazuje právo krátit 
nebo upravit příspěvky bez předchozího 
souhlasu autora, v případě nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusejí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele.
Toto číslo vychází 5. září 2018. 
Uzávěrka příštího čísla je 24. září 2018.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: koláž redakce
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TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO
souhrn událostí uplynulého týdne

ve vaší emailové schránce

VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU

zaregistrujte se na
www.velkomeziricsko.cz

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

rád bych společně s Vámi zhodnotil své 
téměř roční působení ve funkci staros-
ty města. Loňský rok přinesl poměrně 
divoké události, které mezi nás vnesly 
chaos, nedůvěru a leckdy také nepřátel-
skou atmosféru, a bylo by tedy vhodné 
ohlédnout se za tím, jak se nám takovou 
situaci podařilo ustát, popřípadě co dob-
rého z ní vzešlo.

Důvod, proč se ujmout místa starosty 
města, byl pro mě jednoznačný. Nechtěl 
jsem utéct a nechat za sebou nedokon-
čenou práci a projekty, které byly na-
plánované. Musím ale přiznat, že takové rozhodnutí pro mě nebylo vůbec jednoduché. 
V období od září do října jsem totiž na všechno zůstal sám. Neměl jsem po boku žádného 
místostarostu, a tak jsem prakticky seděl na dvou židlích zároveň, což je na jednoho 
člověka opravdu příliš.

O to větší mám dnes radost, že se nám i přes všechny problémy v zastupitelstvu poda-
řilo prosadit investice, které se vyšplhají na částku převyšující 90 milionů korun.

Největší investicí v letošním roce za téměř 36 milionů korun je stavba nové tribuny, zá-
zemí, osvětlení a rekonstrukce sportovních ploch za Základní školou Školní. Přes 19 mi-
lionů z této částky se nám přitom podařilo získat od MŠMT. Do školství potom putovalo 
ještě dalších skoro 5 milionů. Základní škola Sokolovská se na prvním stupni dočkala no-
vého venkovního prostoru pro odpočinek a sportovní vyžití, ti nejmladší ve školce zase 
zahradního domku. Sám ale vím, že školám ještě dlužíme a v příštích letech bychom se 
na ně měli více zaměřit. Vždyť děti jsou naše budoucnost.

Určitě také nelze opomenout výstavbu nového mostu přes řeku Balinku za více než 19 
milionů korun. Všichni zastupitelé tuto stavbu odsouhlasili už v roce 2016. O to víc mě 
dnes mrzí, že nám před jejím zahájením začali někteří lidé házet klacky pod nohy, i když 
stavba probíhá v rámci zákona.

Další nemalé částky potom zamíří například na rekonstrukci komunikace v ulici Tře-
bíčská a komunikace v bývalém areálu Technických služeb, kde vyroste nová služebna 
státní policie, či na vybudování chodníků a cyklostezky v ulici Nábřeží. A protože vím, jak 
těžce se v dnešní době hledá zubařská péče, rozhodli jsme se také finančně podpořit 
rozšíření zázemí zubní ordinace na Základní škole Sokolovská. Kvalitní zubní lékařství 
totiž nemusí být výsadou pouze velkých měst.

Když se ohlížím za uplynulým rokem, jsem rád, že jsem zůstal, abych dokončil pláno-
vané akce, a že se mi podařilo uklidnit rozbouřenou atmosféru v zastupitelstvu. Dnes 
bych proto našim zastupitelům rád poděkoval za podporu při schvalování finančních 
prostředků na investiční záměry. A samozřejmě děkuji také Vám, občanům, za to, že 
společně tvoříte to, čím Velké Meziříčí je. Přál bych si, aby se město stále rozvíjelo tím 
správným směrem a Vám aby se zde dobře žilo.

Josef KomíneK, starosta

INVESTICE MĚSTA 
V LETOŠNÍM ROCE POKOŘÍ 
HRANICI 90 MILIONŮ KORUN
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Nový kříž osázený dvěma lípami 
stojí u cesty v polích, nad bývalým 
závodištěm, v místě s krásným 
výhledem na město a do všech 

světových stran. Tam, kde původně měla 
být průmyslová zóna u obchvatu. Nahra-
dilo ji duchovní místo s kamenným křížem 
jako poděkování. Vzniklo díky nezištné po-
moci spoluobčanů z Velkomeziříčska.

Asi osmdesát lidí z Oslavice, Velkého Meziříčí 
či třeba i z Brna se vypravilo ke kříži, jehož 
žehnání se ujal o. Pavel Šenkyřík. Dobrá po-
lovina účastníků akce šla na místo průvodem 
rovnou z oslavické poutní mše, další dorazili 
auty. „Byl jsem překvapen velkou účastí lidí 
i velmi příjemnou atmosférou. Po žehnání 
kříže se lidé hned nerozutekli, ještě jsme ně-
jakou chvíli pobyli, debatovali,“ zhodnotil akci 

iniciátor Tomáš Chlubna a popsal průběh do-
končení prostranství kolem kříže. Ještě chy-
bí jednoduchá dřevěná lavička. „Ta by měla 
být během čtrnácti dnů hotová a pak ji hned 
umístíme. Stejně jako krajní body, které by 
měly být z dřevěných hranolů. Trávník zase-
jeme až někdy na podzim, protože v tomhle 
počasí by to určitě nemělo cenu. Pak už to 
bude kompletní,“ dodal Chlubna.

Kamenný kříž mezi Oslavicí a Velkým Meziříčím 
byl v neděli 5. srpna požehnán za účasti osmi 

desítek lidí.TexT MarTina STrnadová FoTo PeTr velička

Nad městem vyrostl 
nový kamenný kříž

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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TexT MarTina STrnadová

FoTo PeTroS MarTakidiS

Stará synagoga je ve špatném stavu 
a ani její stávající využití jako nákup-
ní středisko není vhodné, na tom se 
shodly obě strany. „Dvacet pět let 

se snažíme vhodné využití pro synagogu 
najít, ale je to téměř neřešitelný problém,“ 
říká historik Židovské obce Brno, která sy-
nagogu vlastní, Jaroslav Klenovský. „Rež-
né cihelné zdivo se rozpadá a nikdo nemá 
dvacet milionů na opravu. Třikrát jsme 
žádali o peníze z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod a neúspěšně. Přitom 
máme vše připraveno – projekt, vyjádření 
památkářů i stavební povolení. Prostě vy-
konali jsme všechny možné kroky, ale bo-
hužel,“ dodává Klenovský.

Vedení města jeho slova potvrzuje. Do 
projektu Revitalizace židovských pamá-
tek – 10 hvězd, dokončeného v roce 2014, 
velkomeziříčská synagoga zařazena neby-
la. 
V Kraji Vysočina dostaly přednost synago-
gy v Polné a Nové Cerekvi. A mimo tento 
projekt se na opravu židovských památek 
nedaří sehnat potřebný finanční obnos.
Schůzku zástupců města Velké Meziříčí 
a Židovské obce Brno iniciovali zástupci 
Nadace CAPS 66 Milana Nového, bývalé-
ho hokejisty, kteří při řešení situace kolem 
synagogy hodlají vyvinout vlastní aktivitu. 
„Jsme schopni přes Nadaci Milana Nového 
zajistit alespoň polovinu peněz potřeb-

ných k opravě budovy. Budeme usilovat 
o to, aby se Židovská obec Brno s městem 
dohodla na vhodném řešení. Myslíme si, že 
kdyby objekt patřil městu, mohlo by se pak 
na jeho opravě s námi podílet. Intenzivně 
na tom pracujeme,“ uvedla za nadaci Mar-
tina Homolová.
„Jde nám všem o to, aby se stav synago-
gy změnil k lepšímu, zejména její nyněj-
ší využití, neboť to je v současné době 
ostudou města,“ řekl k tomu starosta 
Josef Komínek s tím, že obě strany ověří 
situaci kolem dotačních programů na ob-
novu památek, jak z EU, tak ze zdrojů mi-
nisterstev ČR a znovu se k jednání sejdou 
koncem září.

Vedení města se po čase opět sešlo se zástupci 
Židovské obce Brno k jednání o možnostech opravy 

a využití Nové synagogy ve Velkém Meziříčí. Vhodné 
řešení účastníci prozatím nenašli. Dlouhodobě se 

nedaří nalézt zdroj peněz na opravu.

S řešením stavu synagogy 
chce pomoci nadace
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Městský úřad Velké Meziříčí  
vás srdečně zve na 

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, 

2. 10. 2018 od 8:00 do 15:00 
v prostorách úřadu, Radnická 29/1, 
Velké Meziříčí – v kanceláři č. 336.

Program:
•  představení činnosti 
•  beseda se zájemci o náhradní   
 rodinnou péči

V případě potřeby kontaktujte 
pracovnici náhradní rodinné péče 

Mgr. Janu Vítkovou 
na tel: 773 778 008.

Ceník MHD ve Velké Meziříčí – platnost od 1. září 2018

Časové jízdenky (kupony) pouze formou adresné odbavovací karty.
Časové jízdenky (kupony) neplatí v linkách příměstské veřejné linkové dopravy.
Bezplatná přeprava
děti do 6 let, dítě v kočárku, a to včetně kočárku, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, jejich 
průvodce, invalidní vozík, taška na kolečkách, držitelé seniorské čipové karty (senioři nad 
65 let), strážník Městské policie Velké Meziříčí ve stejnokroji
Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (jízdenkou, předepsaným průkazem, 
odbavovací kartou) je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji totožnost. U 
adresných odbavovacích karet je v případně pochybnosti o totožnosti povinen prokázat 
svoji totožnost nebo bude postupováno podle § 18a ods. 2, písm. d zák. 111/94 Sb. v 
platném znění.
Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příka-
zu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících 
nebo jiné obtěžování cestujících.
ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek v MHD Velké Meziříčí:

neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše 
přirážky 300 Kč
neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného 
činí výše přirážky 50 Kč
pro případ nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby, zne-
čištění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících činí výše přirážky 300 Kč

a) 

b) 

c) 

Jednotné jízdné v celé síti MHD platba hotově platba kartou
plné obyčejné jízdné 10 Kč 8 Kč
cestující od 6 do 18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let 3 Kč 2 Kč
pes beze schrány 5 Kč 4 Kč
zavazadla 3 Kč 2 Kč
Odbavovací karty (čipové bezkontaktní)
Žákovská (adresná, pro žáky ZŠ) měsíční kupon v ceně 50 Kč
Studentská (adres., pro studenty SŠ a VŠ) měsíční kupon v ceně 80 Kč
Zlevněná (adres., pro občany v plném inv. nebo starob. důchodu) měsíční kupon v ceně 100 Kč
Občanská (adresná) měsíční kupon v ceně 200 Kč
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Stěhování České spořitelny do budovy Horácka na náměstí se po-
sune o dva měsíce. Banka požádala město o prodloužení termínu 
nájmu ve stávající budově do konce roku 2018.
„Česká spořitelna měla původně skončit k 31. říjnu a nyní požáda-
la město o prodloužení do 31. prosince. Nemají dokončené úpravy 
prostor v Horácku,“ uvedl starosta Josef Komínek.
Prostory v Horácku budou podle sdělení mluvčího České spořitel-
ny lépe vyhovovat současným požadavkům moderní banky. Ta v 
nich všem klientům nabídne mimo jiné komfortní zónu se samo-

obslužnými stroji pro provádění hotovostních i bezhotovostních 
operací přístupnou čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu.
Vzhledem k plánovanému stěhování České spořitelny jinam měs-
to řešilo, jak využít uvolněné prostory v přízemí stávající budovy. 
V červnu zastupitelé rozhodli, že se tam přestěhuje městská po-
licie. Předtím bude nutné provést nějaké stavební úpravy, nejen 
uvnitř, ale i přístupu zezadu od řeky, kde mají vzniknout i parko-
vací místa. 

Spořitelna se bude stěhovat později

-mars-

Stavba nového mostu u Jelínkovy vily do-
držuje harmonogram a práce tak pokračují 
podle plánu. V srpnu to řekla místosta-
rostka Jiřina Jurdová s tím, že nový most 

by měl být do listopadu dokončen. Stavba 
mostu přes Balinku začala převzetím sta-
veniště v polovině května. Stavební firma 
pak vybudovala dvě provizorní lávky pro 

pěší a od 17. května pak most uzavřela. Od 
11. června starý most zmizel a nový má 
být podle smlouvy hotový 15. listopadu.

-kid-

Bednění pro nový most už roste

Autentické plesové róby, dobové spodní prádlo, plynové masky 
jako aktuální novinka ve výstroji vojenského 19. hraničářského 
pluku a mnohem víc nabídly o prvním zářijovém víkendu historic-
ké slavnosti na zámku ve Velkém Meziříčí. Tentokráte věnované 
stému výročí založení Československé republiky.
Letošní ročník zahájil příjezd prvního československého prezi-
denta Tomáše Garrigue Masaryka, na kterého již čekala městská 
rada v čele se starostou Josefem Komínkem. Ten pronesl směrem 
k panu prezidentovi dobovou řeč, ve které mu poděkoval za příjezd 
a za péči o republiku a lid, a zároveň přivítal hosty z partnerských 
měst Českého a Valašského Meziříčí a chorvatského Tisna. Poté již 
nádvořím zazněly dobové písně v podání Melody Gentlemen.
K vidění byl kejklíř a jeho levitující jojo diabolo, silák Bako předve-
dl netypický lidský kolotoč, v zubech zvedal a roztáčel děti i plný 
pivní sud. Jemnou eleganci první republiky přiblížily dámy ze Spol-
ku elegantních žen v kostýmech z půjčovny Staré časy. 
V nabídce nechybělo ani dobré občerstvení ve stylových kavár-
nách, kdo chtěl, mohl napsat dobový pohled a nechat ho odeslat 
svým blízkým, odnést si na památku stylový terč ze střelnice 
nebo si nechat vysvětlit fungování polního telefonu. A nakonec 
se nechat odvézt do města dobovým veteránem.

Nad slavnostmi držel ochrannou ruku TGM

FOTOGALERIE A VIDEA NA
www.velkomeziricsko.cz

-jik-
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Největší škola taekwon -do v ČR Ge -Baek 
Hosin Sool otevírá další školní rok! Přijďte 
si zacvičit tradiční korejské bojové umění 
taekwon -do! Máme nejširší nabídku tré-
ninků v Čechách, minulý rok se nám již po-
páté v řadě podařilo obhájit celkové vítěz-
ství v Mistrovství České republiky.
V letošním prvním kole závodů Středisek 
talentované mládeže, konaném v červnu, 
jsme se opět umístili jako nejlepší s celko-
vým ziskem 29 zlatých medailí. Tentokrát 
zde závodilo rekordních 210 účastníků boju-
jících za pět středisek, mezi nimiž své umís-
tění získal i Šimon Pavelec, cvičící ve Velkém 
Meziříčí, v podobě jedné zlaté medaile ze 
sportovního boje a druhé za účast v týmu 
starších juniorů. Také Daniela Komárko-
vá nezahálela a domů si tak přivezla dva 
bronzy, rovněž ze sportovního boje a účasti 
v týmu mladších juniorek. Oběma závodní-
kům děkujeme za jejich odhodlanost a cen-
ný příspěvek k úspěchu naší školy.
Při tréninku klademe důraz na originální 
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvo-
řilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládá-
ní. Školu vedeme pod dozorem korejského 
velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní 
v republice nově vyučujeme i další korej-
ská bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete během celého roku, 
jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek 
i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. 
Proto neváhejte a zacvičte si s námi v ZŠ 
Kunratice městské části Praha 4 s mis-
trem Martinem Zámečníkem.
Pro bližší informace a přesný rozpis tré-
ninků navštivte náš web na tkd.cz.

Katrin Dejlová, Ge -Baek Hosin Sool

Začněte školní rok 
s taekwon-do

Peníze v grantu města Velké Meziříčí na 
podporu kultury jsou pro letošní rok vyčer-
pány. O přidělení zbývající částky na film 
Úděl a bolest Jakuba Demla rozhodli radní.
„Doporučila nám to kulturní komise a rada 
na základě toho schválila částku 29.980 
korun pro autora Libora Smejkala. Jsou to 
poslední peníze, které z této výzvy v grantu 
zůstaly,“ uvedl starosta Josef Komínek.

-mars-

Peníze z grantu jdou 
na film o Demlovi

V září se opět uskuteční společné letecké cvičení Ample Strike příslušníků Armády ČR 
s armádami členských a partnerských států NATO. Vzhledem k tomu, že jedním z hlav-
ních míst cvičení bude základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměstě nad 
Oslavou, zvýšená hluková zátěž se dotkne i obyvatel Velkomeziříčska. Starostovi měs-
ta to oznámil velitel vzdušných sil, brigádní generál Petr Hromek.
Největší letové úsilí se uskuteční v pracovních dnech od 3. do 14. 9. 2018 v čase od 9.00 
do 23.00. Ve dnech pracovního klidu však může dojít k přeletům či odletům letecké 
techniky nebo k jednotlivým přeletům mezi operačními prostory. Lety v nočních hodi-
nách budou omezeny na minimum.
„Uvědomuji si, že každá podobná aktivita znamená určité omezení pro obyvatele. 
Ubezpečuji vás, že ze strany řídícího štábu cvičení budou podniknuty všechny kroky k 
tomu, aby případný negativní vliv byl co nejmenší,“ napsal velitel Petr Hromek v dopise 
starostovi.
Hlavními místy cvičení budou vedle 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec také vojen-
ské výcvikové prostory Boletice a Libavá. Budou využívány i prostory 21. základny taktické-
ho letectva Čáslav, Správy letiště Pardubice a 15. ženijního pluku v Bechyni.

Praha

Brno

Ostrava

České Budějovice

Pelhřimov
Jihlava

Nové Město 
na Moravě

Žďár nad Sázavou Bystřice 
nad Pernštejnem

Velké Meziříčí

Třebíč Náměšť 
nad Oslavou

OPERAČNÍ PROSTOR
PŘEPRAVNÍ KORIDOR

Nad městem se objeví 
bojové letouny

K oslavám stého výročí vzni-
ku Československé republiky 
město vysadí lípu v parčíku na 
Lipnici.
„Rada města rozhodla, že se tak 
stane při slavnosti 28. října, kdy 
bude současně odhalen i obno-
vený pomník obětem světové 
války. A na stejném místě bude 
zasazena i lípa,“ informoval 
starosta Josef Komínek.
Parčík na Lipnici byl jedním ze 
tří míst, z nichž radní vybírali. 
V návrzích byl i parčík u bašty 
po levé straně při výjezdu z ná-
městí, nebo zelená plocha pod 
mateřskou školou na Sokolov-
ské. -mars-

U pomníku bude pamětní lípa

-mars-
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DISPEČERA /  
MÍCHAČE

TBG PKS a.s. VÝROBCE BETONOVÝCH SMĚSÍ A MALT PŘIJME:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou  |  tel.: 566 697 161

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- obsluha betonárny

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- zodpovědnost
- komunikativnost

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- velmi zajímavé finanční ohodnocení  
 v závislosti na kvalitě odvedené práce  
 a dosažených výsledcích
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr
- jedinečná příležitost pro seberealizaci
- máme pro Vás další zajímavé  
 firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- řidičský průkaz skupiny C podmínkou

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce: Velké Meziříčí

ČEZ 
ENERGY FEST

22. 9. 2018 | 15.00
parkoviště JE Dukovany

40 LET ELEKTRÁRNY DALEŠICE

LUCIE BÍLÁ | DAVID KOLLER | PILOT
ANETA LANGEROVÁ | BÁRA POLÁKOVÁ
Den otevřených dveří v Elektrárně Dalešice (9–15 hodin)
Omezená kapacita parkoviště! Využijte zdarma dopravu Třebíč < > JE Dukovany !

VSTUP ZDARMA

www.aktivnizona.cz

#INZERCE
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SORTIMENT

AUTO DOBROVOLNÝ
Velké Meziříčí • Jihlava • Znojmo

Hledáme automechanika
Firma Auto Dobrovolný V.M. s.r.o. přijme do pra-
covního poměru automechanika na provoz ve 
Velkém Meziříčí. Jednosměnný provoz. Nástup 
možný ihned.

Kontakt: Stanislav Krejčí; Tel.: 602 773 028
E-mail: krejci@autodobrovolny.cz

Tel.: +420 724 812 172
SALON EFEKT  
Novosady 95/50
Velké Meziříčí 

www.eliska-videnska.cz

Unikátní péče o pleť

Kosmetika Eliška

 Milé slečny a dámy,

pojďte si ke mně odpočinout. Postarám se o 
vaši pleť s pomocí špičkových produktů 
kosmetiky Pevonia a uvolním napjatou mysl 
díky speciálním masážím a voňavé 
aromaterapii .

To vše za přítomnosti čisté přírody, relaxační 
hudby, hřejivého dotyku a osobního přístupu.

Těším se na Vás! 
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Městská knihovna Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení na pozice

PRACOVNÍ POMĚRY NA PLNÝ ÚVAZEK
podrobnosti: www.knihovnavm.cz / aktuality

KNIHOVNÍK INTERNETOVÉ STUDOVNY 
KNIHOVNÍK PŮJČOVNY PRO DOSPĚLÉ





Městská knihovna Velké Meziříčí 
vyhlašuje výběrové řízení na pozice

PRACOVNÍ POMĚRY NA PLNÝ ÚVAZEK
podrobnosti: www.knihovnavm.cz / aktuality

KNIHOVNÍK INTERNETOVÉ STUDOVNY 
KNIHOVNÍK PŮJČOVNY PRO DOSPĚLÉ





Cena 3 500 Kč/50 vyučovacích 
hodin (říjen – květen)
Místo konání: ZŠ Sokolovská
První infoschůzka 18. 9. 2018
v 17:00 na ZŠ Sokolovská

Více na 
www.anglictinavmezu.cz
Přihlášky možné podávat e-mailem 
petab@anglictinavmezu.cz 
nebo na tel. 776 328 632

pod vedením 
Mgr. Petry Táborské

pod vedením 

KURZY ANGLIČTINY 
2018/2019

•

•
•

#INZERCE

Zdeněk Navrátil 774 350 581

Pokládka 
asfaltových pásů (Ipa)

na staré I nové střechy

refereNce: @izolacenavratilf

Dóza spouští registraci do kroužků
Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí nabízí pro letošní školní rok 2017/2018 na šest 
desítek zájmových kroužků v nejrůznějších činnostech pro malé i velké! Nechybí hudební, ja-
zykové, přírodovědné, sportovní, taneční, technické či výtvarné kroužky.
Celá nabídka kroužků je k nalezení na www.dozavm/krouzky.
Spuštění registrací do jednotlivých kroužků započalo již 27. srpna 2018 a jako v minulém roce 
probíhá online přes www.dozavm.cz nebo přímo v Dóze na ulici Komenského 10/2.
Výjimkou ve startu online registrací je pár sportovních kroužků - konkrétně miniházená, mini 
přípravka, míčové hry a pinec. Do těchto kroužků je již možné se registrovat!
„Na všechny děti jak úplně ty nejmenší tak i ty odrostlejší se moc těšíme! S celým týmem 
Dózy pro ně chystáme zajímavý program po celý nadcházející školní rok,“ doplnila na závěr 
ředitelka Dózy Alena Vidláková.
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ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE /  
STROJNÍKA

TBG PKS a.s. VÝROBCE BETONOVÝCH SMĚSÍ A MALT PŘIJME:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou  |  tel.: 566 697 161

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení domíchávače

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- zodpovědnost
- komunikativnost

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- velmi zajímavé finanční ohodnocení  
 v závislosti na kvalitě odvedené práce  
 a dosažených výsledcích
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr
- jedinečná příležitost pro seberealizaci
- máme pro Vás další zajímavé  
 firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- řidičský průkaz skupiny C podmínkou

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce: Velké Meziříčí

Nabízíme:
•  do pronájmu zavedenou restauraci  
	 v	centru	Velkého	Meziříčí
•		součást	komplexu	kulturně		 	
	 společenského	centra
•		součinnost	při	zajišťování			 	
	 společenských	akcí,	pořadů	apod.
•		možnost	konzultace	a	prohlídky	prostor

bližší	inforMace	
Mgr.	Milan	Dufek,	jednatel	JUPiTer	clubu	s.r.o.

tel.:	606	738	265

ProNájem 
restaurace juPiter

na dobu neurčitou 
Předpokládaná doba nástupu: ihned

Bližší informace podá Ing. Petr Dvořák
Kontaktní telefon: 566 781 110

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

hledá vhodného uchazeče na pozici

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

více na www.velkemezirici.cz > úřední deska
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Zdravé město Velké Meziříčí vás zve na

DEN ZDRAVÍ
Jak se žilo před 100 lety  

ve Velkém Meziříčí
úterý 11. září
9.00–17.00

NÁMĚSTÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PROGRAM:
9.00-9.15  zahájení 
9.15-10.00  Tetiny v lese  
 divadlo pro děti
10.15-10.45  ukázka práce se psem
14.00-14.45  vystoupení dětí z Dózy   
 střediska volného času  
 Velké Meziříčí
15.15-16.15  vystoupení  
 Divadla Ikaros
DOPROVODNÝ PROGRAM BĚHEM 
DNE:
Výtvarné dílny pro nejmenší a jejich 
rodiče, kvízy, ochutnávka dobrot, 
ruční výroba másla, ukázka řeme-
sel, ošetření zranění a ukázka první 
pomoci, nabídka různých regionálních 
produktů, stánky, bylinky, aj.

40 let mateřské školy
Nad Plovárnou (Velox)
Zveme všechny děti a jejich rodiče 

k oslavě 40. výročí otevření MŠ Nad 
Plovárnou, která se bude konat
14. 9. 2018 v 15 hodin.

Oslav se mohou zúčastnit děti, které 
navštěvují MŠ nebo MŠ dříve navště-

vovaly a doposud je jim MŠ blízká 
a rády na ni vzpomínají.

PROGRAM:
15.00  Zábavný pořad pro děti   
 Tetiny z Brna s pořadem   
 „Letem světem“
16.30  1. část – zábavný pořad plný   
 překvapení, hudba, tanec, hry
17.00  Volný program – prohlídka   
 výstavy výtvarných prací  
 dětí z MŠ, alb, kronik   
 a prohlídka MŠ, občerstvení.   
 Dokumentace rekonstrukce   
 MŠ v roce 2015.
17.30  2. část – zábavný pořad plný   
 překvapení, hudby a tance.

Za příznivého počasí budou  
zábavné akce na terase MŠ.
Srdečně zvou zaměstnanci  

mateřské školy.

Za MŠ Věra Kopečná, vedoucí učitelka.

MAS MOST Vysočiny oznamuje zahájení příjmu žádostí o podporu 
v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ), 

v rámci výzvy 672/03_16_047/CLLD_17_03_036 Prorodinná opatření II:

PODPOROVANÉ AKTIVITY: Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo 
školní vyučování, Příměstské tábory a Dětské skupiny
ŽADATELI MOHOU BÝT: Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované 
obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Školy a školská 
zařízení.

Příjem žádostí končí 1. 10. 2018 ve 12 hodin. 
Více informací k nalezení na  

http://www.masmost.cz/2015-03-07-16-53-44/ strategie-2014-2020/vyzvy/opz 

Termín semináře pro žadatele v Prorodinných opatřeních bude 6. 9. 2018 v 9:00 v kance-
láři MAS, 1. patro Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí. 

MAS MOST Vysočiny 
jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

„SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období „2014 – 2020“

vyhlašuje
III. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem

„3.výzva MAS MOST Vysočiny–IROP–Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty SLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy:  
27. 8. 2018, 12.00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+:  
27. 8. 2018, 12.00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:  
30. 9. 2018, 23.59
Alokace výzvy MAS (CZV):   
1 280 391,00 Kč
Podporované aktivity: Rozvoj sociálních služeb  
Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách MAS MOST Vysočiny: 
http://www.masmost.cz/2015-03-07-16-53-44/strategie-2014-2020/vyzvy/irop

Na Fajtově kopci proběhne už 24. ročník drakiády
Už za necelý měsíc ovládnou oblohu nad Fajtovým kopcem opět po roce draci všech 
velikostí a barev. V neděli 23. září proběhne již 24. ročník tradiční velkomeziříčské 
drakiády.
Jako v minulých letech tak i letos se mohou děti i dospělí opět těšit na soutěž o nej-
krásnějšího, ručně vyrobeného draka. Tak neváhejte a začněte tvořit, času už moc 
nezbývá! Během odpoledne nebude chybět ani bohatý doprovodný program, hu-
dební skupina, pivo, limo a mnoho dalších dobrot. Moderátorského slova se ujme 
opět velkomeziříčský rodák a také moderátor ranní show na Hitrádiu Vysočina, Jirka 
Doležal, který provede všechny přítomné zábavným programem. Těšíme se na vás!

Tým pořadatelů velkomeziříčské drakiády
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Volby do zastupitelstva města se konají ve dvou dnech, 
v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 
6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin.
Voličem pro volby do zastupitelstva města je občan měs-
ta za předpokladu, že jde o státního občana České repub-
liky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let, je v den voleb ve Velkém Meziříčí přihlášen k trvalé-
mu pobytu a prokáže se ve volební místnosti předložením 
platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo ces-
tovní pas).
V rámci realizace volebního práva si mohou občané, jimž 
skončila platnost občanského průkazu, dosud si nepožá-
dali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požádat na 
Městském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průka-
zů, o vystavení občanského průkazu na počkání. Tento ob-
čanský průkaz je bez strojově čitelných údajů.
Občan k žádosti o občanský průkaz předloží dosavadní ob-
čanský průkaz a 2 fotografie (v případě ztráty nebo odcize-
ní občanského průkazu další doklad totožnosti – např. rod-
ný list, řidičský průkaz…).
Ve dnech voleb bude na Městském úřadě Velké Meziříčí 
rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu na po-
čkání:
pátek 5. 10. 2018 v době 14:00–20:00.
sobota 6. 10. 2018 v době 10:00–14:00.
Občané jiných členských států Evropské unie, kteří splňují 
podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo hlaso-
vat ve volbách do zastupitelstva města, pouze pokud po-
žádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a mají 
povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt na 
území ČR a prokážou se platným dokladem prokazujícím 
oprávněnost pobytu na území ČR.
Hlasovací lístky s poučením o způsobu hlasování budou 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici hlasovací lístky, je možné 
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi 
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Voliči s tr-
valým pobytem na Městském úřadě Velké Meziříčí si mo-
hou hlasovací lístky vyzvednout na podatelně městského 
úřadu.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVY-
DÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve 
stálém seznamu voličů.
Upozornění – změna volební místnosti volebního okrsku 
č. 3. Voliči okrsku č. 3 (ulice Družstevní, Hornoměstská, 
Malá stránka, Na Vyhlídce, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Ná-
dražní, Pod Hradbami, Třebíčská, V Jirchářích, chaty ev. 
č. 1214 a 1265), kteří doposud volili ve volební místnosti 
v budově Kapitol, a. s., Třebíčská 510/22, Velké Meziříčí, 
budou nově volit ve volební místnosti v budově Mateřské 
školy VELOX, Nad Plovárnou 12, Velké Meziříčí.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města je vytištěn obou-
stranně. V záhlaví je uveden název města a počet členů zastupi-
telstva, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou 
uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební 
stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných 
vedle sebe.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
Ve volební místnosti po obdržení úřední šedé obálky, případně hla-
sovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude 
mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlaso-
vací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem vo-
lební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidá-
tům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud 
by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl 
by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidá-
ta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Po-
čet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v zá-
hlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem 
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednot-
livě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas 
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být 
voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana 
s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců 
dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to 
pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způso-
bem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než 
je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlaso-
vací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích 
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, ane-
bo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ 
SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování 
do přenosné volební schránky na podatelně úřadu (tel. 566 781 111) 
nebo u Bc. Kateřiny Komínkové (tel. 566 781 175).

Informace k volbám do zastupitelstva města

Správní odbor MěÚSprávní odbor MěÚ
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Ing. Stanislav Rosa
55 let, technik stavebních 
investic
KDU-ČSL

PhDr. Marie Ripperová
57 let, historička
nezávislý kandidát

Pavel Pešek
61 let, OSVČ
KDU-ČSL

Stanislav Kratochvil
57 let, hasič
nezávislý kandidát

Ing. Vít Ráček
46 let, personalista
nezávislý kandidát

Mgr. Pavla Kamanová
45 let, ředitelka ZŠ a MŠ
nezávislý kandidát

Ing. Tomáš Malec
44 let, ekonom
nezávislý kandidát

Josef Marek
28 let, OSVČ
nezávislý kandidát

Mgr. Ondřej Bachr
35 let, učitel
KDU-ČSL

Svatopluk Šturma
33 let, OSVČ
nezávislý kandidát

Jan Řeháček
24 let, technik
nezávislý kandidát

Ing. Josef Řezníček
40 let, energetik
nezávislý kandidát

Jiří Kališ
49 let, OSVČ truhlář
nezávislý kandidát

Bc. Pavel Lavický
38 let, obsluha CnC
KDU-ČSL

Mgr. Jitka Bártová
45 let, administrativní 
pracovnice
nezávislý kandidát

Bc. Hana Lavická
43 let, učitelka odborného 
výcviku
nezávislý kandidát

Jiří Vávra
61 let, OSVČ
KDU-ČSL

Petr Němec
52 let, učitel hudby
nezávislý kandidát

Božena Doležalová
54 let, OSVČ
KDU-ČSL

Ing. Radka Tomanová
38 let, administrativní 
pracovnice
nezávislý kandidát

Ludmila Smejkalová
52 let, vedoucí prodejny
nezávislý kandidát

Pavel Vávra
60 let, soustružník
KDU-ČSL

Jaroslav Mrňa
59 let, školník
KDU-ČSL

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

KŘeSťaNSKá a DeMOKRatIcKá uNIe
ČeSKOSLOVeNSKá StRaNa LIDOVá

a NezáVISLí KaNDIDátI

volební č íslo

1
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Josef Komínek, 
59 let, starosta města, 
ČSSD

Miroslav Jágrik, 
46 let, ředitel pobočky 
HvP, a.s. brno, 
ČSSD

Mgr. Jana Šoukalová, 
33 let, středoškolská 
učitelka, 
ČSSD

Ing. František Komínek, 
43 let, vedoucí projekce, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Pavel Blažek, 
42 let, učitel, 
ČSSD

RNDr. Petr Vrána, 
52 let, středoškolský 
učitel, 
ČSSD

Ing. Alena Vidláková, 
51 let, ředitelka SVČ, 
ČSSD

Bc. Miroslav Mejzlík, 
38 let, státní zaměstnanec, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Jana Gebre Selassiová, 
56 let, učitelka, 
ČSSD

Michal Krča,  
31 let, přípravář výroby, 
bez politické příslušnosti

Ing. Mgr. Linda Wernis-
chová, 
36 let, vedoucí oddělení, 
ČSSD

Radim Seifer, 
39 let, stavbyvedoucí, 
bez politické příslušnosti

Nikola Rousová, 
25 let, asistentka admini-
strativy, 
bez politické příslušnosti

Pavel Mezlík, 
35 let, obchodní zástupce, 
bez politické příslušnosti

Bc. Olga Rajmová, 
26 let, studentka, 
bez politické příslušnosti

Václav Chalupa, 
46 let, technik, 
bez politické příslušnosti

Jitka Smolíková, 
48 let, vedoucí učitelka, 
ČSSD

Pavel Zábojník, 
35 let, skladník, 
ČSSD

Bc. Věra Marková, 
48 let, technická refe-
rentka, 
ČSSD

Jiří Pálka, 
40 let, jednatel firmy, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Vlasta Műllerová, 
54 let, asistentka peda-
goga, 
ČSSD

Miroslav Zezula, 
66 let, důchodce, 
ČSSD

Michal Kovář, 
20 let, student, 
bez politické příslušnosti

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

ČesKá strana 
sociálně deMoKraticKá

volební č íslo

2
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Mgr. Ivana Bíbrová, 
učitelka, 46 let,
bez politické příslušnosti

Mgr. Josef Prokop, 
ředitel školy, 56 let,
bez politické příslušnosti

Ing. Vincenc Záviška, 
učitel, 52 let,
bez politické příslušnosti

Ing. Tomáš Bílek, 
stavební inženýr, 32 let,
bez politické příslušnosti

Bc. Zdeňka Maloušková, 
zdravotní sestra, 55 let,
bez politické příslušnosti

Ing. arch. Alexandros 
Kaminaras, 
architekt, 26 let,
bez politické příslušnosti

Mgr. Libuše Blahová, 
učitelka, 55 let,
bez politické příslušnosti

Ing. Jan Bílek, 
stavební inženýr, 33 let,
bez politické příslušnosti

MUDr. Petr Novotný, 
lékař, 51 let,
bez politické příslušnosti

Michaela Horná, 
studentka, 20 let,
bez politické příslušnosti

Vlastimil Jaša, 
THP technolog, 38 let,
bez politické příslušnosti

Bc. Jan Sovák, 
podnikatel, 35 let,
bez politické příslušnosti

Jiří Doležal, 
důchodce, 71 let,
bez politické příslušnosti

Adam Suk, DiS., 
CNC programátor, 24 let,
bez politické příslušnosti

Mgr. Michal Prokop, 
regionální manažer, 33 let,
bez politické příslušnosti

Martin Kaman, 
on-line specialista, 33 let,
bez politické příslušnosti

Mgr. Michal Koudelík, 
učitel, 44 let,
bez politické příslušnosti

Mgr. Martin Štindl, Ph.D., 
historik, 49 let,
bez politické příslušnosti

Mgr. et Mgr. Marie 
Brabcová, 
učitelka, 55 let,
bez politické příslušnosti

Martin Marek, 
mistr výroby, 46 let,
bez politické příslušnosti

Miroslav Kosour, 
hasič, 42 let,
bez politické příslušnosti

Mgr. Jana Audy, 
vedoucí ekocentra, 38 let,
bez politické příslušnosti

Daniel Raus, 
prodejce elektro, 42 let,
bez politické příslušnosti

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

SPOLEČNĚ VM
ZA NÁMĚSTÍ VM 

A VOLBA PRO MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

volební č íslo
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Ing. František Smažil, 
63 let, technický rozvoj, 
Mostiště, 
Ano 2011

Ing. Vladimír Malec, 
52 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 
Ano 2011

Miroslav Bureš, 
56 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 
Ano 2011

Ing. Alena Smolíková, 
69 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 
Ano 2011

Ing. František Fňukal, 
49 let, lesní inženýr, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Hana Koudelová, 
45 let, specialista pro 
rozvoj a vzdělávání, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Ing. Jiří Bachr, 
64 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Martin Fiala, 
43 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Marcela Žáková, 
48 let, úředník, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Ing. Jan Smolík, 
71 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 
Ano 2011

Mgr. Hana Zahradníčková, 
48 let, učitelka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Josef Kovář, 
46 let, OSVČ, Mostiště, 
bez politické příslušnosti

Radomír Dvořák, 
36 let, řidič, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Jiří Klement, 
48 let, sanitář, 
Mostiště, 
bez politické příslušnosti

Kamil Tvrdý, 
36 let, dělník, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Jarmila Žáková, 
69 let, důchodkyně, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Tereza Koudelová, 
21 let, studentka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Jiří Gregor, 
45 let, lesní dělník, 
Kúsky, 
bez politické příslušnosti

Pavel Smolík, 
51 let, manažer kvality, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Eva Votoupalová, 
42 let, státní zaměstna-
nec, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Tomáš Novotný, 
26 let, obchodní referent, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Jiří Kaštan, 
64 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Jaroslav Pešek, 
66 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

1 2 3

4 5 6 7 8
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ANO 2011

volební č íslo
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Ing. Radovan Necid, 
51 let, živnostník, 
Velké Meziříčí, 
ODS

Ing. Petr Velička, 
41 let, architekt 
a urbanista, 
Velké Meziříčí, 
ODS

MVDr. Ivo Šulc, 
57 let, manažer, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Michaela Dvorská, 
33 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

MUDr. Petr Juda, 
59 let, lékař, 
Mostiště, 
ODS

Ing. Blanka Přibylová, 
59 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 
ODS

MUDr. Libor Beneš, 
55 let, lékař, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Josef Vaňhara, DiS., 
35 let, učitel – muzikant, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

MVDr. Jan Koten, 
57 let, vedoucí provozu 
hotelu, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Jiří Michlíček, 
63 let, fotograf – důchodce, 
Velké Meziříčí, 
ODS

Mgr. Dagmar Suchá, 
61 let, učitelka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Josef Filip, 
63 let, restaurátor, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Ivo Doležal, 
44 let, obchodní zástupce, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Věra Havlišová, 
47 let, ředitelka mateřské 
školy, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Ivo Kaštan, 
53 let, podnikatel, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Vladimír Doležal, 
33 let, stavební technik, 
Velké Meziříčí, 
ODS

Petr Sedláček, 
43 let, bankéř, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Ondřej Žaba, 
22 let, trenér volejbalu, 
Mostiště, 
bez politické příslušnosti

Stanislav Houdek, 
50 let, živnostník, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Pavel Munduch, 
48 let, OSVČ, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Eduard Heřmánek, 
20 let, student, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Antonín Tománek, 
71 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 
ODS

Ing. Jitka Kratochvílová, 
76 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 
ODS
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TO PRAVÉ MEZIŘÍČÍ
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Ing. Jiřina Jurdová, 
52 let, ekonomka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

MUDr. Jiří Kaše, 
60 let, dětský lékař, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Mgr. Tomáš Rapušák, 
49 let, jednatel společnos-
ti, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti

Jiří Bárta, 
22 let, student, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Libuše Kotoučková, 
62 let, porodní asistentka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Ing. Bc. Ivana Horká, 
55 let, vydavatelka Med-
řičských listů, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Milan Čtveráček, 
41 let, jednatel společnosti 
Sanitky s.r.o., Velké Meziří-
čí, bez politické příslušnosti 

Lenka Juranová, 
44 let, zdravotní sestra, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Vladimír Najman, 
58 let, agrotechnik, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Aleš Horký, 
29 let, redaktor Medřič-
ských listů, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Ing. Josef Kopečný, 
66 let, důchodce, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Mgr. Zlata Homolová, 
31 let, středoškolská uči-
telka, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Bc. Jana Bibrová, 
43 let, hlavní sestra, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Andrea Rausová, 
41 let, realitní makléřka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Petr Března, 
53 let, pracovník logistiky, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Radka Pelikánová, DiS., 
38 let, developerka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Bc. Barbora Kočí, 
26 let, bankovní úřednice, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

MUDr. Lenka Dobešová, 
67 let, dětská lékařka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Stanislav Bernat, 
55 let, jednatel společnos-
ti, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Ing. Jiří Svoboda, 
47 let, hypoteční specialis-
ta, Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

MUDr. Iveta Kašová, 
51 let, dětská lékařka, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Lukáš Kadela, 
35 let, technik, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

Kamil Hugo, 
43 let, živnostník, 
Velké Meziříčí, 
bez politické příslušnosti 

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM

volební č íslo
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Martin Klement, 
47 let, dělník, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

JUDr. Karel Lancman, 
68 let, sociální pracovník, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

RSDr. Svatopluk Pokorný, 
69 let, důchodce, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Jaroslav Koudelka, 
71 let, důchodce, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Ondřej Dočkal, 
34 let, dělník, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Vladimír Štěpán, 
72 let, důchodce, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Jiří Klement, 
25 let, dělník, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Ing. Mojmír Kačírek, 
84 let, důchodce, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Jitka Adlofová, 
23 let, mateřská dovolená, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Jaroslav Zmrhal, 
76 let, důchodce, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Lukáš Chlubna, 
42 let, OSVČ, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Martin Šnajdr, 
34 let, OSVČ, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Kamil Simonides, 
33 let, dělník, 
bez politické příslušnosti, 
Mostiště

Patrik Doležal, 
44 let, dělník, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Růžena Klementová, 
68 let, důchodce, 
bez politické příslušnosti, 
Mostiště

Milan Špaček, 
50 let, pracovník tech. 
služeb, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Petr Grego, 
53 let, dělník, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Milada Padalíková, 
48 let, dělnice, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Hana Kadaňková, 
28 let, mateřská dovolená, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Jana Špačková, 
49 let, v domácnosti, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Eva Koudelková, 
72 let, důchodce, 
bez politické příslušnosti, 
Velké Meziříčí

Věra Hlávková, 
74 let, důchodce, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

Jiřina Pazderková, 
78 let, důchodce, 
KSČM, 
Velké Meziříčí

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

KOMUNISTICKÁ STRANA 
ČECH A MORAVY

volební č íslo
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Vzpomínáme

Odešli z našich řad

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 2. 9. 2018 jsme si připomněli třetí 
smutné výročí, kdy nás opustil
pan František Šoukal ze Svařenova 
v nedožitém věku 86 let. 
Stále vzpomínají manželka Anna,  
dcery Helena a Marie s rodinami. 

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, 
ten neodešel. 

Dne 14. 9. 2018 uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás opustil náš drahý a milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Ondrej Dycha z Velkého Meziříčí. 
S velkou láskou vzpomíná celá rodina. 

Dne 15. září by oslavil 70. narozeniny
pan Miloš Svoboda z Velkého Meziříčí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají Bednářovi  
a Svobodovi. 

Dne 27. 9. 2018 si připomeneme 
1. výročí úmrtí manželky, maminky, 
babičky, sestry a švagrové, 
paní Bohumily Machátové. 
S láskou vzpomíná manžel  
a celá rodina. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
21. 8. 2018 s paní Boženou Lukáškovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
24. 8. 2018 s panem Vilémem Šmídem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina

Božena Lukášková, Podhradí, Velké Meziříčí, 94 let, 13. 8. 2018
Vilém Šmíd, Karlov, Velké Meziříčí, 74 let, 16. 8. 2018
Miroslav Polák, Nad Kunšovcem, Velké Meziříčí, 78 let, 
23. 8. 2018
Marta Plašilová, Nad Tratí, Velké Meziříčí, 74 let, 25. 8. 2018
Bohumil Švec, Obůrka, Velké Meziříčí, 65 let, 28. 8. 2018

Život nepřináší jen ty krásné a radost-
né chvíle, ale i ty smutné. Ve čtvrtek 
16. srpna nečekaně opustil naše řady 
pan Vilém Šmíd. Podstatnou část své-
ho života spojil se sportem, o který 
projevoval zájem již od mládí. A sport 
jej provázel vlastně celý život až do ne-
čekaného odchodu na věčnost.
Po gymnáziu úspěšně vystudoval Pe-
dagogický institut (dnes VŠ), obor Tě-
lesná výchova a Ruský jazyk. A tato profese – učitel a spor-
tovec – jej provázela celý život. Jako učitel působil na ZŠ 
v Borech, Velké Bíteši a také v Měříně. Zde nejen jako učitel, 
ale i jako trenér zanechal velkou stopu. S žáky hrál úspěšně 
krajský přebor a někteří jeho hráči byli členy Okresního výběru 
ve Žďáru n. Sáz. Po působení v dorostu vedl 4 roky tým mužů. 
Takže také musely následovat zápasy za starou gardu Měřína.
Sportem a velkomeziříčskou kopanou a hokejem žil i po odcho-
du do důchodu. Nejen jako pravidelný návštěvník utkání, ale 
i jako věrný fanoušek, nejen Velmezu, ale hlavně Sparty Praha, 
které zůstal vždy věrný, i když se jí v poslední době nedařilo. 
Jinak v televizi rád sledoval a fandil našim českým barvám. Ať 
to byl biatlon, tenis, atletika, košíková a další sporty. Prožíval 
s nimi jejich úspěchy i neúspěchy.
Pan Vilém Šmíd byl oblíbený, nejen mezi svými žáky a hráči, 
které trénoval, ale i mezi širokou sportovní veřejností ve Vel-
kém Meziříčí. Přestože byl přísný, tak byl i spravedlivý a díky 
své povaze i oblíbený ve společnosti. Prostě byl velmi spole-
čenský. Z toho důvodu ho bývalí žáci rádi často zvali na své 
výroční srazy.
Nesmazatelnou stopu díky své povaze, ale také „umění“ v ka-
rambolu (kulečníku), zanechal vždy v tradičním Vánočním tur-
naji, na který se všichni účastníci celoročně zodpovědně při-
pravovali. Byl to člověk, který se uměl radovat i z maličkostí, 
ale také těžce nesl jakékoliv příkoří. Jeden z jeho největších 
přátel, pan Ladislav Kopecký, vzpomíná nejvíce na to, jak spolu 
fandili v hokeji proti Sovětskému svazu.
A tak mi dovolte se s Vildou rozloučit slovy jeho manželky 
Marty: „Odešel jako velký frajer!“ Čest jeho památce.
Poslední rozloučení se s panem Vilémem Šmídem konalo v pá-
tek 24. srpna v 10.30 v obřadní síni ve Velkém Meziříčí. A naši 
hráči „A“ týmu mužů pro něj v sobotu 18. srpna vybojovali SU-
PER BOD v Uherském Hradišti.

Otto Doležal, FC VM

Spolužačky, spolužáci, kamarádi, zveme vás na 
třídní sraz 8. B ZŠ Sokolovská (r. 1988) po 30 letech.
Sejdeme se 13. 10. 2018 v 17.30 v Kafé Na Kovárně ve V. Meziříčí.
Vzpomínky zůstaly, novinky si povíme. Těší se na vás Ivona, Lojza, 

Tomáš, Elena, Monika… Svoji účast potvrďte do 5. 10. 2018 na tel. č. 
775 158 185, 774 729 364.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
29. 8. 2018 s panem Miroslavem Polákem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
30. 8. 2018 s paní Martou Plašilovou z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
3. 9. 2018 s panem Bohumilem Švecem z Velkého Meziříčí. 
Zarmoucená rodina
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PRODÁM
• Dámské botasky č. 41, rů-
žové, nové za 100 Kč, šicí 
stroj starší, levně, lehátko 
kovové za 500 Kč, nové. Tel.: 
724 851 044.
• Polykarbonátové desky 
28 ks, rozm. 3 x 1,10 m; 3 stav. 
pytle polystyrénu – odřezy; 
zateplovací vatu – 13 ks tabulí 
tl. 10 cm, rozm. 1 m x 60 cm + 
15 pytlů vaty; elektrokompo-
nenty: jističe, pojistkové skří-
ně, zásuvky, vypínače; kovové 
brány: rozm. 2,5 x 2 m, branky; 
dřevěné hranoly 10 x 10 cm, d. 
2,5 m, 19 ks; kanaliz. kolena; 
hutní materiál – leš. trubky, 
T -profily, různé; elektrorozva-
děč; 2 ks stav. kozy – dřevě-
né; pon. čerpadlo do studny, 
použité kango, motorovou 
pilu – elektrickou, motorové 
káble – 100 m + 100 m pro-
dlužky 220 V, 10 pytlů poly-
styrénu – obyč; štafle 2 m. 
Tel.: 732 846 836.
• Palivové dříví v metrech – 
smrk, borovice. Cena 600 Kč 
rozštípané, 500 Kč nerozští-
pané. Tel.: 608 447 195.
• Česnek český paličák. Cena 
120 Kč/kg. Tel.: 608 642 660.
• Levně nebo za odvoz zed-
nický vercajk: lžíce, šufany, 
sekyrky (3 ks), stavební škra-
báky atd., lopaty, krumpáče, 
2 stav. kolečka, palice (3 ks), 
hasičskou hadici, provazový 
žebřík, pláštěnky, přílby, nůžky 
na živý plot. Tel.: 732 846 836.
• Jablka a hrušky na usklad-
nění, cena 12-15, dále jablečný 
mošt, cena 17, švestky na za-
vaření a sušení, kvalitní švest-
kový kvas na vypálení. Křiža-
novsko. Tel.: 604 909 857

KOUPÍM
• Hoblovku s protahem KDR 
nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. Tel.: 
608 773 933.
• 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, vojen-
ské nášivky, masky, 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.
• Staré hračky: plechové, 
dřevěné, retro autíčka Ško-
da 1203, 105,120 atd. šlapací 
autíčka Moskvič a jiné znač-
ky. Staré plechové trojúhelní-
kové krabice na olej Mobiloil, 
Shell atd. Staré pivní lahve 
s odlitým nápisem pivovaru 
např.: Gross Meseritscher, L. 
Heide a jiné pivovary. Stará 
jízdní kola do roku cca 1945, 
veterány, motocykly a veš-
keré součástky k nim…, dále 
zajistím vyklizení vašich půd, 
sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku 
a plánovanou expozici. Volejte, 
nebo stačí prozvonit a zavo-
lám zpět, na tel. 732 400 672.
• Vojenskou výstroj z va-
šich půd, sklepů a stodol do 
roku cca 1950: německé, 
sovětské, rumunské, italské 
a české armády. Pro potřebu 
plánované výstavní expozice 
VELKOMEZIŘÍČSKO ZA PRO-
TEKTORÁTU 1939–1945. Na-
příklad výstroj z bývalé Bek-
ovky Feldbekleidungsamt der 
Luftwaffe 1/XVII (nyní Mo-
torpal): vysouvací nože i po-
škozené a součástky k nim; 
tropické klobouky; blůzy, ko-
šile, kalhoty, kraťase pískové, 
zelené a modré barvy; čepice, 
kšiltovky a lodičky; okované 
boty s koženou podrážkou, 
holínky, 12dírkové kanady 
boční i přední šněrování, boty 
kombinované s plátnem níz-
ké i vysoké; skládací příbory; 
chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy z telecí kůži, 
pytle; oranžové bakelitové 
dózy; ochranné brýle; kuk-
ly a ušanky; chrániče kolen; 
plynové masky; polní lahve; 
helmy; celty; oboustranné 
maskované vaťáky; prošíva-
né vaťáky, hliníkové nádoby 
na vodu, várnice, kanystry, 
polní lopatky; lékárničky, 
ešusy; hodinky; kompasy; 
rádio -technika; letecké bun-

dy, kalhoty a kombinézy s ko-
žichem, výstroj se zipy znač-
ky Zipp, Rapid, Elite, Ri -Ri; 
výstroj s cvoky značky Prym, 
Stock; rukavice, pásky pře-
zky, řemínky, postroje; mu-
niční bedýnky plechové dře-
věné; nášivky; vyznamenání 
a medaile; zbytky z techniky 
jako pásy, kola, součást-
ky, tachometry a přístroje, 
optiky, puškohledy, daleko-
hledy, nářadí, zbraně a části 
zbraní, dýky, šavle a bodáky, 
svítilny, baterky, karbidky; 
náboje a nábojnice; knoflíky; 
nitě a kusy látek; dokumenty, 
pohlednice a pracovní knížky 
adresované na Bekovku, fo-
tografie z období protekto-
rátu Velkého Meziříčí a okolí, 
noviny z období protektorá-
tu; rád si i poslechnu zajíma-
vé příhody a historická fakta 
z okupace a osvobození, na-
bídnete cokoliv i silně poško-
zené! Volejte, nebo stačí pro-
zvonit a zavolám zpět, na tel. 
732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Koupím chalupu nebo dům 
k trvalému bydlení, zahrada 
výhodou. Tel.: 737 577 906.
• Nutně hledám byt. S opra-
vami počítám. Balkon vý-
hodou. Dohoda jistá. Tel.: 
703 668 449.
• Pronajmu byt 2+1 ve Velkém 
Meziříčí. Zájemcům o byt budu 
k dispozici po 15. 9. 2018. Tel.: 
736 424 887.

• Pracující žena ve školství 
hledá podnájem ve Žďá-
ře nad Sázavou. Po–pá, 
na víkend odjíždějící. Tel.: 
737 939 769.

• 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 
Velkém Meziříčí. Více info na 
tel. 608 271 522.
• Koupím pozemek nebo 
zahradu ve Velkém Meziří-
čí nebo v okolí. Hotově. Tel.: 
604 354 977.
• Prodám zahradu ve VM, klid-
ná část, bez elektřiny, voda 
ano. Tel.: 608 271 522.
• Koupím byt nebo menší ro-
dinný domek ve Velkem Me-
ziříčí a okolí. Tel.: 608 271 522.

RŮZNÉ

• Hledám spolujízdu z Vel. 
Meziříčí do Žďáru nad Sá-
zavou, po–pá, příjezd do ZR 
do 7.30 nejdéle, případně 
i odpolední jízdy ZR – VM dle 
domluvy. Tel.: 737 939 769.

• Nárazové hlídání naší 
holčičky (1 rok) v domác-
nosti. Plat dohodou. Tel.: 
775 891 065, e -mail: 
tomaskova.hana@gmail.cz.
 
DOUČOVÁNÍ
• Doučím MAT - FYZ. 6-9 
tř. ZŠ, trpělivě, svědomi-
tě. www.mat -fyz.cz. Tel.: 
774 621 703.
• Doučím, naučím německý 
nebo anglický jazyk. VŠ vzdě-
lání pedagogického směru, pra-
xe v oboru. Tel.: 737 439 784.

SEZNÁMENÍ
• Jsem 51/175, hledám hod-
nou, inteligentní, pracovi-
tou, možno i pohlednou ženu 
k vážnému seznámení se zá-
jmem o vytváření vl. zázemí, 
rodinu a děti. Zn. Jen vážně. 
Tel.: 732 846 836.
• Hledám přítele z okolí Vel-
kého Meziříčí pro trvalý vztah. 
Štíhlá žena 61 let. Kontakt: 
medunka1122bylinka@seznam.cz, 
737 543 726.
• Hledám paní ve věku 72 let 
a více pro společné bydlení 
v bytě (později případně v pen-
zionu pro 2), která by byla 
ochotna podílet se se mnou 
na veškerých nákladech spo-
jených s bydlením. Řidičský 
průkaz vítán. Obchody, ne-
mocnice v místě, autobusy do 
Prahy po hodině tam i zpět 
zdarma. V případě zdravotních 
potíží možná pomoc mé dce-
ry – zdravotní sestry. Těším 
se na to, že se z nás stanou 
přítelkyně, které si vzájemně 
zpříjemní život. Více informací 
na tel. čísle 605 178 302.

Soukromá 
inzerce

MOŠTOVÁNÍ JABLEK
Moštovat se začne od 

15. září 2018, vždy v sobotu 
8:00–12:00, cena za 1 kg 
zmoštovaných 
jablek je 3 Kč, 
pro členy ČZS 
2 Kč za 1 kg.
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TexT PeTr ZeZula foTo archiv auTora

Narodil se 1. 9. 1917 v malém domku naproti lihovaru. 
Celý život ho oslovovali „Pavle“. Na základní školu 

chodil ve Velkém Meziříčí. Následně se s rodiči 
a mladším bratrem Reném přestěhovali do Znojma 

a později do Prahy, kde na Vyšehradě postavil strýc 
jeho maminky rodinný dům. V Praze Pavel studoval 

gymnázium a následně medicínu, kterou však 
nedokončil, když byly v protektorátu vysoké školy 

uzavřeny.

V roce 1937 koupil jeho otec od 
hraběte Podstatzkého pozemky, 
na kterých postavil chatu v Balin-
ském údolí. Zde pak rodina Hra-

deckých bydlela až do konce 2. světové 
války. Pavel rád sportoval, a zvláště si ob-
líbil lyže. Jeho vzorem byl zajisté bratranec 
Vlastimil Štipák, o šest let starší, který již 
v 30. letech minulého století patřil ke zku-
šeným lyžařům a pravidelně se zúčastňo-
val lyžařských závodů v běhu i skoku.

K jeho kamarádům patřili Jan Topičovský, 
Jiří Grec, Jan Večeřa, Karel Šula, knihtiskař 
Šašek, ale i lyžaři Jaromír Blecha, Vlastík 
Milostný i František Zajíček, působící za 
okupace ve Velkém Meziříčí. V roce 1944 
se seznámil s Richardem Durayem, který 
přišel ke Kaštanům jako pekař.
Za protektorátu byl spolu s Jaromírem 
Blechou přiřazen do německého oděvní-
ho skladu letectva v Beckově továrně ve 
Velkém Meziříčí, odtud pak s Jaromírem 

a Vlastíkem dodávali partyzánům na No-
voměstsko a na Studnice ošacení a další 
výzbroj a výstroj. Při těchto cestách na 
Vysočinu se seznamuje s významným 
lyžařem Cyrilem Musilem a dalšími, jako 
pozdějším olympionikem, novoměstským 
Karem Dvořákem, který jezdil do Meziříčí 
za tetami Marií a Lídou Dvořákovými.
Zapojil se do odboje, v balinské chatě pře-
chovávali zbraně ze shozů. Velkomeziříč-
skou tragédii přežil díky svému převelení 

Velkomeziříčský rodák 
Alois Hradecký

ZÁVODY v Itálii. Číslo 3430 Alois Pavel Hradecký.TRÉNINK v Kanadě.
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do školy Světlá. Konec světové války roz-
dělil jejich přátelství. Jaromír Blecha byl 
ke konci války zastřelen, když byli vězni 
z koncentračního tábora přemisťová-
ni před postupující americkou armádou. 
Vlastík Milostný odešel na Teplicko a Pavel 
s rodinou do Prahy.
Zde pak dostudoval medicínu se zamě-
řením na stomatologii. Oženil se s Věrou 
Grecovou, s níž měl dvě dcery. Jeho bratr 
René emigroval v roce 1948 do Kanady. 
Pavlovi se v 50. letech stalo osudným, 
když nechal u sebe v Praze přespat kama-
ráda, který chtěl emigrovat na západ. To 
bylo prozrazeno a Pavel Hradecký byl ob-
viněn z protistátní činnosti a v roce 1955 
byl odsouzen k 18 rokům vězení.
V 60. letech byl po pěti a půl roce propuš-
těn na amnestii. V kriminále prováděl zu-
bařskou praxi nejen u odsouzených, ale 
i u vězeňské stráže a jejich rodinných pří-
slušníků. Po propuštění těžce hledal práci 

v oboru, byl bez titulu a nějaký čas mohl 
dělat jen instrumentáře.
Miloval svobodu, a proto se rozhodl v roce 
1967 sám emigrovat přes tehdejší Ju-
goslávii. Zůstal v Rakousku, kde mu bylo 
uznáno medicínské vzdělání. Zde se oženil 
s krajankou Emou, která pocházela z Bob-
rové, a ta jej provázela až do posledních 
chvil jeho života.
Emigrace mu umožnila účastnit se světo-
vých lyžařských maratonů. Několikrát se zú-
častnil běhu na 70 kilometrů v Marcialogna 
v italských Dolomitech a také Vassova běhu 
ve Švédsku. Pavel také několikrát navštívil 
bratra v Kanadě, kde neopomněl v pokroči-
lém věku lyžovat. Po roce 1989 se rád vracel 
do Velkého Meziříčí, ale i na Vysočinu. Zají-
mal se o fotografování, o malíře Vysočiny 
a o všechny svoje kamarády. Byl vynikající 
sportovec, opravdový kamarád, společen-
ský a vzdělaný člověk. Zemřel 9. 2. 2008 ve 
věku 91 let v rakouské Vídni.

POZORNÉMU ČTENÁŘI NEUŠLO, že v červen-
covém čísle v článku Příběh mužů z fotografie 
píši, že si fotoaparát vyměnili Pavel Hradecký 
s Vlastíkem Milostným. Na této fotografii si 
také vyměnili místo v řadě. Chybně bylo uvede-
no: první zleva Pavel Hradecký. Omlouvám se, 
patří Karel Dvořák a druhý je Pavel Hradecký.

Děkuji, autor článku

VZPOMÍNKY NA RODÁKA LYŽAŘE
nám pomohli přiblížit jeho kamarádi, Václav 

Štipák, Richard Duray, Jasna Mikulášková 
a další, za což jim patří velký dík.

Petr Zezula

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ s Aloisem Hradeckým na hřbitově ve Velkém Meziříčí.

PŘÁTELÉ Alois Hradecký a Richard Duray.V KŘIŽANOVĚ. V. Milostný, M. Blechová (Klapalová) a Alois Hradecký.
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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. pl
ac

en
é 

oz
ná

m
en

í

 Upozorňujeme občany města  
Velké Meziříčí, že ke dni  

30. 9. 2018  
KONČÍ SPLATNOST DRUHÉHO 

POLOLETÍ MÍSTNÍHO POPLATKU  
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD.  

Zároveň k tomuto datu končí 
splatnost druhého pololetí místního 

poplatku ze psů, činí-li místní 
poplatek ze psů více než 500 Kč 

ročně. 
Tomu, kdo nesplní svoji poplatkovou 

povinnost, vyměří obecní úřad popla-
tek platebním výměrem a následně 
bude vymáhán. Včas nezaplacené 
nebo neodvedené poplatky může 

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
-měú-

POZOR!

SILNICE Z DOLNÍCH RADSLAVIC 
DO KÚSEK BUDE V TERMÍNU 
6.–23. ZÁŘÍ UZAVŘENA kvůli 

opravě, a to v úseku od křižovatky 
na Lhotky až po křižovatku s místní 

komunikací v Kúskách. Objížďka bude 
vedena přes Lhotky.

-red-

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Od 16. září do 22. září 2018
Neděle 16. 9. 2018 Meziříčské cyklotoulky: cyklovýlet z Náměstí ve Velkém Me-
ziříčí do Mostišť, ke Třem křížům, na Loupežník, Jestřábec, Lalůvky, Balinské údolí, 
Oslavici a zpět do Velkého Meziříčí. Během cesty vás čekají různá překvapení. Na 
závěr budou účastníci oceněni drobným dárkem a malým občerstvením. Doporuču-
jeme kolo v dobrém technickém stavu, sportovní oblečení, pláštěnku, cyklistickou 
helmu, pití. Trasa je dlouhá přibližně 20 km. Sraz je ve 14.00 na Náměstí. (SK8)  
Od neděle 16. do soboty 22. 9. 2018 Výstava pro veřejnost na téma „Klima se 
mění. Změň se i ty!“ 
Od pondělí 17. do pátku 21. 9. 2018 Soutěžní dopoledne pro žáky I. stupně zá-
kladních škol a výtvarná soutěž pro žáky MŠ. (Dóza středisko volného času Velké 
Meziříčí). 
Středa 19. 9. 2018 Evropský den bez aut. (Kopretina centrum pro rodiče s dětmi – 
pobočka Velké Meziříčí) Čtvrtek 20. 9. 2018 od 9.00 do 16.00  Den orientace pro-
běhne v prostorách zámeckého parku a nádvoří. Akce je určena pro žáky základních 
škol z Velkého Meziříčí. Jedná se o klasický orientační běh.
Evropský týden mobility – malování
19. září 10:00-12:00
Malování na silnici. Přijďte s námi společně ozdobit silnici kolem našeho centra. Pro 
účastníky budou připraveny drobné odměny. Při nepříznivém počasí bude program 
probíhat v prostorách centra. K této akci bude přizvána mateřská školka. 
Kopretina, Ostrůvek 2, Velké Meziříčí
Evropský týden mobility – ježdění na koni
19. září 15:00-18:00
Zkuste jízdu na koních, protože jak je známo, nejkrásnější pohled na svět je z koň-
ského hřbetu. Přijďte se nejen povozit, ale i si zasoutěžit. Pro účastníky připraveny 
drobné odměny. Pro děti bude také připravena soutěž s koloběžkou.

Program akcí Společně VM
v luteránském gymnáziu a v terénu  

září 2018
Kalle – koncert
pátek 7. září, od 20 h
Mostiště open, aneb Pohybem bez motoru
neděle 9. září, od 14 h,
Šnůra přednášek v LuGy
sobota 22. září, od 17 h
17:00 Mgr. Martin Štindl PhD., přednáška, 
Meziříčské popraviště v kontextu hmotných 
a písemných pramenů
18:00 Ing. arch. Patrik Hoffmann, přednáš-
ka, Revitalizace brownfieldů
19:00 Prohlídka luteránského gymnázia
20:00 Milan Salaš, přednáška, Vesmírná krása

Volební stánek – meetingy ZÁŘÍ
středa 5. září, od 15 do 17 h
středa 12. září, od 15 do 17 h
sobota 14. září a neděle 15. září 14 až 18 h
středa 19. září, od 15 do 17 h
středa 26. září, od 15 do 17 h
(středa 3. října) nelze
Vinyl party – tancovačka v luteránu
čtvrtek 27. září, od 19 h
Lhotecké podzimní štafetování  
+ 10 let SDH Lhotky Sport
sobota 29. září, od 13 h
Volby 2018
pátek 5. října a sobota 6. října

www.SpolecneVM.cz
www.facebook.com/SpolecneVM

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ  
v Jupiter clubu
Zahájení: v pondělí 17. září 2018, 
ukončení prosinec 2018. 
Uzávěrka přihlášek 14. září 2018.
Kurz – začátek v 18 hodin
(studenti Gymnázia VM, Hotelové školy 
Světlá a Střední odborné školy řeme-
sel, ostatní)
Lektoři: STARLET Taneční škola man-
želů Buryanových Brno.
Cena celého kurzu: 1.000 Kč. 
Informace a přihlášky na program. 
oddělení Jupiter clubu, otevřeno po–čt 
8–16 hodin, pá – 8–14 hodin,  
tel. 566 782 004, 566 782 001.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ  
(začátečníci, mírně pokročilí)  
pořádá Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí 
a Taneční škola STARLET Brno manželů 
Buryanových
Zahrnuje 6 vyučovacích lekcí, velký sál 
JC.
Zahájení: v pondělí 17. září 2018 * 
20–22 hodin, ukončení: 23. října 2018
Cena kurzu: 1.300 Kč/taneční pár
Přihlásit se můžete nejpozději do  
14. září 2018  
na program. oddělení Jupiter clubu, tel. 
566 782 004, 566 782 001 nebo na 
program@jupiterclub.cz. 
www.jupiterclub.cz
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• sloužit, ne vládnout
• vstřícně a pravdivě

• odpovědně a hospodárně

Křesťanská a demokratická unie
          – Československá strana lidová
                             a nezávislí kandidáti

Ing. Stanislav Rosa
Chtěl bych se zasadit o celkový rozvoj našeho města
a o řešení palčivých problémů jako je např. dopravní situace.
Též bych chtěl přispět k pozitivní politické kultuře v zastupitelstvu.

PhDr. Marie Ripperová
Při své práci v zastupitelstvu bych se chtěla zaměřit především

na kulturu, protože v tomto oboru dlouhodobě působím.
Kulturu ovšem chápu v širším významu, tedy i kulturu prostředí

nebo kulturu vzájemných vztahů.
Myslím, že i v této oblasti máme co zlepšovat.

Pavel Pešek
V uplynulých dvou volebních obdobích vedení města zcela rezignovalo
na výstavbu nájemních bytů. Z pohledu člena  bytové komise
pokládám za nutné se k řešení tohoto typu bydlení vrátit. 

Stanislav Kratochvil
Škola je základ, sport je zábava a sluší každému.

Proto budu usilovat o podporu sportu
nejen organizovaného ale i zájmového.

Ing. Vít Ráček
Při jednáních zastupitelstva patřím k těm, kteří “uklidňují horké hlavy“.
Jedním z prvních větších (a nyní třaskavých) témat je jistě dořešení
rekonstrukce našeho náměstí, bez velkých emocí,
klidně a konstruktivně. To mně leží na srdci.

Mgr. Pavla Kamanová
V oblasti politiky cítím povinnost podporovat především sociální oblast 

a oblast školství. Ráda bych naslouchala potřebám jednotlivých lidí
i organizací, které mají odvahu pomáhat slabším a opomíjeným.
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„Pan starosta Komínek se dlouhodobě a systematicky věnuje 
rozvoji základního školství ve Velkém Meziříčí. Proto mu dávám 
podporu do komunálních voleb, aby mohl tuto činnost i nadále 
rozvíjet.“

„I v malém městě se rodí sportovní talenty, které potřebují kvalitní 
sportovní zázemí. Místní radnice to ví, a proto podporuji starostu 
Josefa Komínka a jeho tým.“

Senioři zpátky do centra.
V nevyužívaném objektu 
po „zemědělce“ vybudu-
jeme domov s pečovatel-

skou službou.

#verejnawifi 
#vsudeonline #wifi v-

Mezu #wifi provsechny 
#wifi namesti #wifi kou-
pak #wifi mestskeobjek-
ty #wifi verejneprostory 

#VelMezonline

Konec poplatkům
za popelnice.

Děti ani senioři s námi 
za komunální odpad 

platit nebudou.

Jsme tu pro lidi, 
ne pro politiky. 
Chceme, aby 

se nám ve městě 
lépe žilo, a to nejen 
po dobu jednoho 
volebního období.“

VELKÉ MEZIŘÍČÍ VŠEMI DESETI

Přijďte 5. a 6. října k volbám a podpořte stranu 2. Jsme tu pro vás. 

Jan Šimáček

Mgr. Petr Hladík
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Vážení obyvatelé Velkého Meziříčí, milí sousedé,
začal předvolební měsíc, a to mimo jiné znamená, že budete zavaleni zá-
plavou slibů všeho možného zdarma a zaklínáním politiků a jejich partají.
To pravé Meziříčí nic takového dělat nebude.Máme pro vás jen tři nabídky a je na vás, zda se vám bude zdát naše na-
bídka dobrá.
Nabízíme vám k volbě třiadvacet slušných a poctivých lidí, které všechny 
dobře znáte. Lidí, za kterými stojí jejich celoživotní práce a obyčejné, dobré 
rodinné životy.
Jeden každý z nich by byl skvělým zastupitelem, užitečným radním nebo 
třeba i dobrým starostou našeho města.Drží při sobě a vědí, že dané slovo má větší váhu, než momentální osobní 
prospěch.
Dále vám nabízíme osm let zkušeností s vedením našeho města. Pokud 
jsme se mohli na vedení města podílet, Velké Meziříčí šlo rychle kupředu 
a stávalo se lepším, bezpečnějším a pohodlnějším místem pro život. Chce-
me, aby tento rychlý rozvoj pokračoval i nadále. Každý Velkomeziříčák ví, 
co všechno se v posledních letech udělalo a co vše je ještě možné udělat.
Třetí nabídkou je naše vize. Každé město má být čisté, prosperující, po-
kryté internetem a v noci dobře osvětlené - to je samozřejmost. Vize je ale 
něco jiného: Vize je to, že i za deset let zde budou místa pro postavení ro-
dinných domků a bytových domů. Že i za dvacet let zde bude místo pro 
průmysl. Naší vizí je to, kde a za co postavit třeba i to akvacentrum. Naší 
vizí je způsob, jakým postavit velký obchvat. To jsou všechno věci, které 
vyžadují nadhled nad jedním volebním obdobím a hlavně neúčast na par-
tajních hrátkách politiků.
A to je poslední věc, o kterou se chci s vámi podělit. Jestliže má tedy Vel-
ké Meziříčí být zase na špičce rozvoje (a to bychom, stejně jako vy, chtěli), 
musíme hlavně společně ukončit hádky politiků na radnici. A my to s vaší 
pomocí uděláme.
Vážení obyvatelé Velkého Meziříčí, milí sousedé, obracím se hlavně na ty 

z vás, kteří nám kdy dali hlas v minulých volbách, a na ty z vás, 
kdo hlas pro nás zvažují: přijďte, prosím, 5. a 6. října k vol-

bám a volte To pravé Meziříčí. Vážíme si každého hlasu. 
Stejně tak si ovšem vážíme každého, kdo se rozhodl pro 
jinou volbu - to je nejbáječnější výdobytek demokracie.

s úctou
Radovan Necid

Vážení obyvatelé Velkého Meziříčí, milí sousedé, obracím se hlavně na ty 
z vás, kteří nám kdy dali hlas v minulých volbách, a na ty z vás, 

kdo hlas pro nás zvažují: přijďte, prosím, 5. a 6. října k vol-
bám a volte To pravé Meziříčí. Vážíme si každého hlasu. 
Stejně tak si ovšem vážíme každého, kdo se rozhodl pro 
jinou volbu - to je nejbáječnější výdobytek demokracie.

To pravé Meziříčí

www.PravyVelmez.cz
facebook: @topravemezirici
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Úterý 11. 9., kinosál, 16.00 
VGS pořádá přednášku
SANTINIHO STAVBY
Přednáší Jana Molnárová

Středa 12. 9., velký sál, 19.30 
Divadelní sezona podzim 2018/1. představení
PERFECT DAYS
Hrají: L. Vlasáková, J. Dolanský a další.
Platí permanentky. Jednotlivé vstupné

Pondělí 17. 9., velký sál, 18.00
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ
Výuku vede STARLET Taneční škola man-
želů Burianových

Pondělí 17. 9., velký sál, 20.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (začátečníci, mír-
ně pokročilí)

Úterý 18. 9., koncertní sál, 16.00 
VGS pořádá přednášku
HISTORICKÝ TRÉNINK PAMĚTI I.
Přednáší Mgr. Ivana Vaňková

Sobota 22. 9., velký sál, 15.00
Divadlo D5 uvede divadelní pohádku
JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI

Úterý 25. 9., koncertní sál, 16.00 
VGS pořádá přednášku
HISTORICKÝ TRÉNINK PAMĚTI II.
Přednáší Mgr. Ivana Vaňková

Středa 26. 9., koncertní sál, 16.00
SENIOR BEZ NEHOD
Projekt ohledně zvýšení bezpečnosti seniorů 
v dopravě. Přednáška formou divadel. scének 
spojených s odborným výkladem a audiovi-
zuální prezentací. Připomenutí pravidel silnič. 
provozu pro řidiče, cyklisty a chodce.

Sobota 29. 9., velký sál, 15.00
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede netradičně lout. pohádku
ADÁMEK MEZI BROUČKY
Výjimečná příležitost vidět loutky a vodiče 
na jedné scéně

PROGRAM KINA NA ZÁŘÍ

Sobota 8. 9. v 19.30 
ALFA
Velkolepé dobrodružství, odehrávající se 
během poslední doby ledové v Evropě před 
20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypra-
vil na svůj první lov se skupinou nejlepších 
lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními 
zanechán napospas osudu. Hrají: K. Smit-
-McPhee, J. H. Johannesson, N. Malthe. 

Dobrodružné drama USA 2018, české ti-
tulky.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let. 

Neděle 9. 9. v 18.30 
CHATA NA PRODEJ
Komedie o tom, co všechno se může stát, 
když se o víkendu sejde svérázná rodina 
na poslední rozlučce s chatou. Rodiče totiž 
prodávají starou chatu, pro kterou už ne-
mají využití, a před předáním chaty nové-
mu majiteli se matka rozhodne uspořádat 
poslední rodinnou slezinu. Režie T. Pavlí-
ček. Hrají: I. Chýlková, D. Vávra, T. Voříško-
vá, J. Bárdos, J. Synková, J. Kačer, J. Strej-
covský, M. Pitthan, V. Kopta. Komediální 
drama, Česko 2018.
Vstupné: 110 Kč, 80 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 14. 9. v 19.30 
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Andrej pracuje jako programátor u nadná-
rodní firmy a má za úkol finalizovat projekt 
tzv. inteligentního domu zajišťujícího ma-
ximální luxus a bezpečnost pro své obyva-
tele. Spolu se svojí čerstvou manželkou a 
ambiciózní sochařkou Zuzanou se nastě-
hují do prototypu takového domu ze skla a 
kamene uprostřed nádherné přírody. Hrají: 
V. Dyk, G. Marcinková, O. Malý, H. Čermák. 
Režie K. Janák (Rafťáci, Snowboarďáci). 
Thriller Česko 2018.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 15. 9. v 19.30 
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Tragikomedie Dana Svátka podle autobio-
grafické knihy Josefa Formánka.
Děj filmu přiblíží příběhy úspěšných chla-
pů, kteří se přes dno láhve dostali na sa-
motné dno života.  
Hrají: J. Dušek, D. Švehlík, M. Šoposká, O. 
Malý, I. Franěk, J. Plesl, S. Babčáková a další.
Vstupné: 110 Kč, 92 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Neděle 16. 9. v 16.00 
ÚŽASŇÁKOVI 2
Ve filmu se vrací oblíbená rodina super-
hrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou 
Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a 
pomáhá Violet a Dashovi zvládat každo-
denní nástrahy „normálního“ života. Ani-
movaná rodinná komedie USA 2018, český 
dabing.
Vstupné: 100 Kč, 118 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 16. 9. v 18.30 
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
V pokračování Mamma Mia! Here We Go 
Again dostanete hned dva příběhy v jed-
nom! Hrají M. Streep, L. James, A. Seyfried, 
P. Brosnan, C. Firth, S. Skarsgård. Muzikál 
USA 2018, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč, 114 minut, mládeži pří-
stupný.

Středa 19. 9. v 19.30
SESTRA
Démonická řádová sestra z hororu “V zaje-
tí démonů 2” se vrací, aby šířila zlo ze zá-
hadného kláštera v Rumunsku, ve kterém 
řád jeptišek ukrývá děsivé tajemství. My-
steriózní thriller USA 2018, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 96 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Pátek 21. 9. v 19.30, Pátek 28. 9. v 19.30, 
Neděle 30. 9. v 18.30 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král, trochu šo-
vinista a sarkastický sympaťák, na kte-
rého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu 
Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způ-
sob života utrží hned několik ran. Hrají: J. 
Langmajer, T. Pauhofová, S. Sandeva, A. 
Polívková, P. Tomicová, M. Hádek, L. Vla-
sáková. Komedie Česko 2018.
Vstupné: 130 Kč, 95 minut, mládeži pří-
stupný.

Sobota 22. 9. v 19.30 
PREDÁTOR: EVOLUCE
Před více než třiceti lety jsme se s nimi 
střetli poprvé. A byl to pořádný nářez. Teď 
se Predátoři, jedni z největších lovců ce-
lého vesmíru, opět vrací na naši planetu. 
Jsou však mnohem silnější a chytřejší než 
kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro 
ně stále největší zábavou. Predátoři se 
geneticky zdokonalili pomocí DNA jiných 
vesmírných bytostí. Když jeden kluk ne-
šťastnou náhodou zapříčiní jejich návrat 
na Zemi, vůbec není jisté, kdo před nimi 
ochrání lidstvo tentokrát. Hrají: B. Hol-
brook, T. Rhodes, J. Tremblay, O. Munn, A. 
Allen, T. Jane, A. Aguilera.  Akční sci-fi USA 
2018, české titulky.
Vstupné: 130 Kč,  mládeži přístupný od 15 
let.

Středa 26. 9. v 19.30 
VŠECHNO BUDE
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho 
kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou 
cestu za svobodou. Mára ukradne auto a 
svými průšvihy ohromí i mladou stopař-

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SERVIS

Kulturní a společenské akce na měsíc září 2018  
tel. 566 782 004, 566 782 001
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz
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Další akceku. Všichni jsou na útěku, na dobrodružné 
cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už 
možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy 
Máru chytne policie. Vyslýchá ho policist-
ka s policistou a my spolu s nimi váháme, 
co je realita a co smyšlený chlapecký svět, 
někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost 
od té vyfantazírované… Hrají: L. Vlasáko-
vá, E. Křenková, M. Pechlát, T. Mrvík, J. F. 
Uher. Road movie, drama Česko, Sloven-
sko 2018.
Vstupné: 110 Kč, 85 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 27. 9. v 19.30
SPOLU TO DÁME
Podle skutečného příběhu.
Po další divoké pařbě zaparkuje zbohat-
lický floutek a playboy Lenny svoji káru 
jen těsně vedle garáže, hned na dně na-
puštěného bazénu. A tátovi dojde trpěli-
vost. Konec flákání, konec utrácení, konec 
toho být naprostý budižkničemu. Lenny 
se musí začít starat o patnáctiletého Da-
vida s těžce nemocným srdcem, kterému 
podle lékařů zbývá pár měsíců života. Da-
vid žije v sanatoriu a kromě operací toho 
vlastně moc nepoznal. V jeden moment se 
tak střetnou dva naprosto rozdílné světy. 
„Jste bezstarostný ignorant a egomaniak. 
To je pro těžce nemocného kluka ideální,“ 
slyší od krásné lékařky. Rozhodne se, že 
to spolu dají a že si David musí užít, do-
kud to jde. Ukrást auto, jít na striptýz, do 
klubu, prostě jen nakupovat blbosti. A pak 
si David přeje, že by se chtěl zamilovat do 
nějaké holky. To je velký oříšek, ale neče-
kané kamarádství už je tak pevné, že za-
čnou pracovat i na tom. Hrají: E. M´Barek, 
P. Schwarz, N. Wrietz. Komediální drama 
Německo 2018, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 104 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Sobota 29. 9. v 19.30 
HELL FEST: PARK HRŮZY
Ven se dostanete jen přes svou mrtvolu.
Představte si, že na Matějské pouti vje-
dete do strašidelného zámku a do klína 
vám tam spadne nepříjemně skutečná 
useknutá hlava. Nemůžete ani mluvit, ov-
šem nikoho jiného to nevzrušuje, protože 
useknutá hlava ke strašidelnému zámku 
tak nějak patří. Přesně tak se cítí hrdinové 
hororu. Sériový zabiják v masce si totiž z 
celého lunaparku Hell Fest udělal dokona-
lé maskování a svoje vlastní smrtonosné 
hřiště. Panoptikum strašidel skropí sku-
tečná krev, na velevážené publikum čeká 
opravdový děs a smrt. Hrají: A. Forsyth, 
R. Edwards, Ch. James, B. Taylor-Klaus, R. 
Attal, M. Mercurio. Horor USA 2018, české 
titulky.
Vstupné: 120 Kč,  104 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

VÝSTAVY

Česká cena za architekturu 2018
Do 18. října 2018 9:00-17:00 
Výstava nominací 3. ročníku České ceny 
za architekturu. 
Luteránské gymnázium, www.facebook.
com/events/189169211802032/

Obrazy 2014–2017 Ľubomír Miča
Do 30. září 2018 9:00-17:00 
Autorovou hlavní malířskou technikou 
je olejová malba. Ovšem tuto klasickou 
techniku posouvá do atypických výrazo-
vých i technologických vazeb, kde klíčovou 
roli sehrává spontánní přednes na pomezí 
gestické malby. 
Muzeum Velké Meziříčí 

RŮZNÉ

Zájezd do Olomouce – přihlášky
11. září 2018 07:00 
Sociální služby města Velké Meziříčí po-
řádají zájezd do Olomouce. Zájezd se 
uskuteční v úterý 11. září 2018. Odjezd: 
7.00 od DPS Zdenky Vorlové, 7.10 auto-
busové nádraží (autobus zastaví na za-
stávce, kde aktuálně nebude odjíždět jiná 
linka), od Domusu se nejede kvůli objížď-
ce. Program: prohlídka Arcibiskupského 
paláce – historické centrum města (kate-
drála sv. Václava, Horní náměstí s radnicí 
a sloupem Nejsvětější Trojice – památka 
UNESCO) - botanická zahrada a rozárium 
(v případě příznivého počasí) - Sv. Kope-
ček – prohlídka Baziliky Navštívení Panny 
Marie - oběd v restauraci v centru města 
Předpokládaný návrat: asi v 19 hodin Cena 
zájezdu 320 Kč (zahrnuje vstupy a příspě-
vek na dopravu – oběd si platí účastníci 
sami). Prodej vstupenek: od úterý 7. 8. 
2018. Zájemci se mohou hlásit osobně v 
DPS Komenského 6 (nepřetržitá služba 
– v zadní budově průchodem přes dvůr). 
Prosíme zájemce, aby se hlásili závazně i s 
telefonním kontaktem a místem nástupu. 
Platí se předem při přihlášení. 
 
Kurz poslušnosti a agility tréninky
16. září 2018 9:00 ,pořádá Agility Velké 
Meziříčí, z. s. Jana Krčálová, tel.: 601 341 
131. Info hodina pro zápis na agility trénin-
ky: 16. září v 11 hodin, www.agilityvm.cz, 
tel.: 732 624 817

KOPRETINA – Centrum pro rodiče s dětmi

Tvůrčí dílna: koník z keramiky
17. září 10.00-12.00 
Keramická dílna pro maminky s dětmi, 
přijďte si vyrobit z keramické hlíny koníka.

Jak můžeme pohybem ovlivnit své zdraví
20. září 10.00-12.00 
Beseda s MUDr. Marcelou Kutilovou.

SPORT

Fotbal: FC VM – SK Líšeň
7. září 2018 17:00 
Stadion u Tržiště, Velké Meziříčí 

Rozpis zápasů “A“ podzim 2018
6. kolo: pátek 7. 9. FC VM–Líšeň 17:00
7. kolo: sobota 15. 9. Hodonín–FC VM 16:00
8. kolo: pátek 21. 9. FC VM–Petřkovice 17:00
9. kolo: pátek 28. 9. Otrokovice–FC VM 10:15
10. kolo: neděle 7. 10. FC VM–Vyškov 10:15
11. kolo: sobota 13. 10. Hlučín–FC VM 15:00
12. kolo: neděle 21. 10. FC VM–D. Benešov 10:15
13. kolo: pátek 26. 10. Kroměříž–VM 18:00
14. kolo: neděle 4. 11. Uničov–FC VM 10:15
15. kolo: sobota 10. 11. FC VM–Vrchovina 14:00

Lhotecké podzimní štafetování
29. září 13:00 
Lhotecké podzimní štafetování + 10 let 
SDH Lhotky Sport 3. ročník soutěže mla-
dých hasičů ve štafetě 4 x 60 metrů a šta-
fetě požárních dvojic. Zvány jsou všechny 
sbory z okolí, které “štafetování” berou 
jako generální zkoušku na okresní kolo 
hry Plamen. Připravena bude i nesoutěžní 
překážková dráha pro každého. Po soutěži 
bude připraven krátký program a posezení 
k výročí 10 let od vzniku SDH Lhotky Sport. 
Další informace na www.lhotkysport.cz.

Veřejné bruslení na zimním stadionu
So 8. 9. 13.15–14.45
Ne 9. 9. 14.00–15.30
So 15. 9.14.15–15.45
Ne 16. 9. 14.00–15.30
So 22. 9. 14.00–15.30
Ne 23. 9. 14.00–15.30
Pá 28. 9. 13.45–15.15
So 29. 9. 13.00–14.30
Ne 30. 9. 13.30–15.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč

Skauti z Velkého Meziříčí otevírají v no-
vém školním roce novou 

DRUŽINKU PRO DĚVČATA 
ve věku 7–12 let. 
Kdy se tato děvčata budou pravidelně 
scházet, si domluví 6. 9. v 16:00 na faře. 
Volná místa jsou i v družině Káňat, což 
jsou chlapci ve věku 10–15 let. Doražte 
a začněte tak život plný dobrodružství, 
zábavy a kamarádů na celý život. Těší-
me se na vás.
Další informace o skautu na-
leznete na www.skautvm.cz 
nebo na facebooku Skautské 
středisko Velké Meziříčí.
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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, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí) do 
24. září 2018.
Tři vylosovaní výherci získají propageční předměty z městského 
e-shopu. 
Výherci z minulého čísla jsou Jiří Neužil, Petr Cejnek a Eva Součková 
z Velkého Meziříčí.
Řešení z minulého čísla: Rumlerův, Křehlíkův, Melounův, Doleža-
lův, Štočkův, Čermákův, Valův, Beranův.

CO JE TAJENKAMI, to vám tentokrát nenaznačíme. Všechny ale mají 
společné  téma, které se nějak týká našeho města. Jakmile vám vyjde 
jedna tajenka, bude vám zcela zřejmé, o co půjde i ve všech ostatních. 
Přejeme vám příjemné luštění a hezký začátek podzimu.

NÁP: IU, IKE, UTE, 
OMA, SYLT, AAK, 

OR, ER, CHIVA, 
AVE, URINA

FRAKCE 
CIHLÁŘSKÉ 

HLÍNY

SLOVENSKÁ 
PROFE-
SORKA 
LATINY

OKÁZALOST DÁMSKÝ 
KLOBOUČEK

NĚMECKY 
HOVOROVĚ 

BABIČKA

ŘÍMSKÁ 
ŠESTKA TŘÍDA RÝNSKÝ 

ČLUN   CHEM. ZN. 
STŘÍBRA

MOČ 
(LATIN.) HRDINA MALÁ 

PALAČINKA
MPZ 

INDONÉSIE SNAD

LAŤKA V 
OHRAZENÍ                

SLAVNÁ LOĎ 
V PETRO-

HRADU
           

ŽENSKÉ 
JMÉNO                

1. TAJENKA
           

OFUK

2. TAJENKA          

SLOVENSKÉ 
PŘIROVNÁNÍ

     

PŘEZDÍVKA
EISENHOWERA

     
STAROVĚKÝ 
OBYVATEL

JZ BALKÁNU

NĚMECKÝ 
OSTROV V 
SEVERNÍM 

MOŘINEBEZPEČÍ NÁDOBA U 
STUDNY

STAROB.
MĚSTO V
UZBEKI-
STÁNU

       
ZKR. HORSKÉ 

SLUŽBY    
PŘEDL. NĚM. 

ŠLECHTY      
TVÁŘECÍ 

STROJ      
RUSKÝ 

SOUHLAS
KARETNÍ 
BARVA

SMETANOVY 
INICIÁLY

TEN    
LESNÍ 

KOLOVÝ 
TRAKTOR

3. TAJENKA                      

KUCHYŇSKÁ 
DESKA      

AUTONOMNÍ 
OBLAST    

SLAV. TAN. 
SKUPINA      

OSOBITÝ 
ZPŮSOB        

OZNAČENÍ 
SPARTY OŠIDNO 6. TAJENKA

OSTRO-
VANKA        

ZÁVODY KUL. 
LOŽISEK      

KÓD NAŠEHO 
MĚSTA    

HMYZO-
ŽRAVEC      

STARO-
GERMÁNI

POLSKÁ 
ŘEKA TAVENINA

4. TAJENKA                  

JMÉNO SPIS. 
PAVLA

    7. TAJENKA VESNICE 
U NETÍNANĚMECKÉ 

ŽEN. JMÉNO

ZKR. PRO 
ODLOŽENÉ 

SPISY
   

STŘEDO-
ASIJSKÉ 
JEZERO

RAK. PŘÍHR. 
MĚSTO      

VOZIDLA
       

ZÁTOPKOVY 
INICIÁLY    

ROZLOUČENÍ ŠOK STAROŘEK

  BLBEC

LATINSKÝ 
POZDRAV

     

SLOŽENÁ Z 
DÍLCŮ

                 
STARODÁVNÝ 

NÁJEZDNÍK ZERO

5. TAJENKA                
NĚMEC. ON

   
OKRESNÍ VOJ. 

SPRÁVA      
MUŽSKÉ 
JMÉNO

ANGLICKÁ 
PŘEDLOŽKA

VRCH U 
BĚLEHRADU        

KONĚ
   

CIZOK. DRUH 
BOROVICE          

POLNÍ MÍRA KOREJSKÁ 
ZPĚVAČKA

ZAKALO-
VÁNA            

FRANC. 
LÁZEŇSKÉ 

MĚSTO
         

INICIÁLY 
AUTORA 
KNIHY 

DŽUNGLÍ

   

ANGLICKY 
NEBO       OSTROVAN    

HLAVNÍ 
MĚSTO JIŽNÍ 

KOREJE
         

ZKRATKA 
OBCHODNÍ 
AKADEMIE

   

eshop.velkemezirici.cz
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NázvoSloví
POVĚSTI
Díl 22:
Zámecká studna

TexT Marie riPPerová

FoTo Pavel STuPka

49.3577811N, 
16.0127542E

TexT eva kočí valováDíl 25

Dnešní zámek vznikl z původního hradu. Se studnou to (prý) bylo tak:
Na vysoké skále nad řekou vyrostl nedobytný hrad. Měl ale jednu vadu. V jeho zdech 
chyběla voda. Hradního pána to trápilo. Co je mu platný hrad, kam se nepřítel nedo-
stane, když obránci bez vody dlouho nevydrží. A tak zkoušeli kopat tu i tam, ale bez 
výsledku. Jednou si pán povzdechl, že by snad dal duši čertu, jen kdyby věděl, kde kopat.
Jen to vyslovil, čert tu. Prý žádný problém, náš zákazník náš pán – zkrátka se dohodli. 
Do zítřejšího rána bude studna hotova a pán pozbude duši. Pán však byl opatrný, a pro-
to si do smlouvy prosadil upřesnění. V případě, že studna nebude naplněna vodou do 
okamžiku, kdy kněz v hradní kapli skončí ranní mši, duše mu zůstane.
Čert se dal do práce. Věděl sice, kde kopat, ale v tvrdé skále postupoval jen pomalu. A 
tak bušil do skály, odhazoval kámen a pomalu se blížil k cíli. Ještě vytrhne tenhle kámen 
a bude hotovo. Jenže při té práci zapomněl hlídat čas. Mezitím se rozednilo a kněz v 
kapli zahájil ranní obřady. A právě ve chvíli, kdy se studna začala plnit vodou, vyslovil 
kněz závěrečné „Amen“. Mše skončila, studna nebyla plná – čert prohrál. Vztekle od-
hodil poslední balvan na protější kopec, zlostně na něj dupl a zmizel. Hradnímu pánovi 
zůstala duše i hotová studna. Protože sahá hlouběji, než je řeka pod zámkem, voda v ní 
nikdy nevyschne.

Hlubokou zámeckou studnu prý vystavěl čert.

MOSTIŠTĚ
V MASNÍKU
Louka v místě, kde dřív býval rybník Masník.
VOBCHŮZKA V HOLÁNOVÝCH KOPCÍCH
Lesní majetek určený obcházením na 
kopci nesoucím jméno jeho majitele.
VOBORA
Část půdy – obor, na kterém se hospoda-
řilo čtyřpolním způsobem.

HRBOV
ZAHUMENICE
Pozemek leží za vsí, za stodolami a za-
hradami domů.
POD LESÍKEM
Uprostřed pozemku na vyvýšeném místě 
stojí v lesích za zakrslými borovicemi.
HLÍNY
Podle jakosti půdy – těžká, jílovitá.
VRCHE
Pozemky na kopci.
BŘEZINY
Převládá zde březový porost.
U JESTŘABCA
Pozemky se nacházejí u rybníka zvaného 
Jestřabec.
KOPANINY
Pozemky s neúrodnou půdou.
FILOVEC
Zřejmě podle majitele pozemků (Fila).
ŽLEBY
Pozemky ležící v údolí.
NÁZADÍ
Podle polohy pozemků – na konci, zádi 
katastru.
MĚSTSKÁ
Pozemky ležící v katastru města Velké 
Meziříčí.
JIVINY
Pozemky, kde rostou jívy.
DLOUHÉ
Podle tvaru pozemků – dlouhé, úzké.
POD PŘÍHONY
Přes pozemky se přiháněl dobytek na 
pastvu.
NA VIŠŇOVÉ
U pozemků roste velké množství planých 
višní.
V HATÍCH
Vedly zde hatě = cesty přes močálovitou 
půdu.
POD KŘÍŽKEM
Pozemky u kříže postaveného r. 1872.
OKROUHLICE
Podle tvaru pozemku.
HORNÍ KONEC
Podle polohy – část vsi ležící výše.
DOLNÍ KONEC
Podle polohy – část vsi ležící níže.

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.



NAŠE PRIORITY:
A
B
          

C
        

D

AQUACENTRUM

CENTRUM MĚSTA

DENTISTÉ

Vybudujeme v našem městě krytý bazén.

BEZPEČNOST
Zajistíme nepřetržitou službu městské policie a bezpečný pohyb 
osob a cyklistů po městě.

Pomocí dotací zajistíme nové byty pro mladé manžele, 
samoživitelky, důchodce a zdravotně postižené.

Vyřešíme parkování a předláždění středu města, vytvoříme zde 
příjemnější prostředí pro všechny.

DOPRAVA
Budeme bojovat za realizaci velkého obchvatu.

Máme řešení, jak přivést do města nové zubní lékaře.

BYTOVÁ POLITIKA

VOLTE ČÍSLO 6!

NENECHTE NAŠE VOLBY PLAVAT!


