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Nemocnice se rozrostla

Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích má nové oddělení následné
intenzivní péče s 18 lůžky. Jedna ze dvou na celé Vysočině.
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13. 6. v 15.00 začne zastupitelstvo s hlavním bodem:
Diskuse s arch. Mikuláškem.

Uzavírka hlavního průtahu
městem bude kratší, než
kraj původně hlásil.

Přinášíme kompletní program 11. ročníku oblíbené
letní akce.

Letošní maturitní práce z
výtvarné výchovy je možné
vidět na půdě gymnázia.

Zastupitelé budou
jednat o náměstí

Na konci července
jde most dolů

Začíná Evropský
festival filozofie

Maturanti
vystavují na půdě
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Slovo radního
O architektonické soutěži a následné
podobě náměstí se napsalo již hodně.
Přesto mám však potřebu se k tomuto
tématu prostřednictvím sloupku radního vrátit. Budoucí podoba náměstí
není lhostejná nikomu a vymýšlí se již
mnoho let. Někdo řeší estetickou podobu, někdo apeluje na zachování historických hodnot a další zase přikládá
největší důležitost praktičnosti. Ať
už se na náměstí koukáme z jakékoliv
stránky, vždycky najdeme, co zlepšovat. Nedá se tu zaparkovat, dlažba je
uvolněná, lípy stárnou, je zde nedostatek relaxačních zón atd. Proto se
zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo
vypsat soutěž, do které se přihlásilo 16
architektonických ateliérů, kde odborná
porota vybírala nejlepší z návrhů a kde
byl nakonec opět jednohlasně vybrán
návrh Ing. arch. Davida Mikuláška.
Téměř po roce od úspěšně ukončené architektonické soutěže se 12 zastupitelů spojilo
a sepsalo petici proti podpisu smlouvy s vítězem soutěže s odůvodněním, že se jedná o
„nevhodný experiment“. Co na to říct?... Nebudu se pouštět do analýzy politické situace
v našem městě, nebudu se ani pouštět do rozboru osobních zájmů jednotlivých podepsaných a už vůbec se nebudu pouštět do vazeb na „vyšší moci“. Jen bych se zde chtěla
podělit o svou subjektivní vizi, jak bych ráda, aby náměstí v budoucnu fungovalo, a co je
pro mě osobně důležité, aby takové náměstí splňovalo...
Poslední dny v květnu konečně začalo krásné počasí, na náměstí vyrostly zahrádky,
lidé vylezli ze svých domovů a začali se jarně oděni promenádovat po městě. Naprosto
nadšena jsem 30.května chodila od jednoho podloubí k druhému a poslouchala neskutečně šikovné žáky velkomeziříčské umělecké školy, abych naprosto neplánovaně
s otevřenou pusou zhlédla, vyslechla a protancovala uprostřed náměstí minimálně
hodinu a půl perfektního vystoupení smyčcového a dechového orchestru. Pecka! S napětím jsem čekala každé další instrumentální ztvárnění známých songů od Johna bon
Joviho přes Star Wars, AC/DC, Deep Purple, Bruna Marse, Pharella Williamse až po
například pro mě nepředstavitelný cover korejského Gangnam style. Smekám před pílí
dětí a trpělivostí učitelů.
A vraťme se k náměstí, protože to je to, oč tu běží! Přesně tato atmosféra by měla
náměstí obklopovat neustále. Velké koncerty jako Muzikanti dětem, Evropský festival
filozofie, který nás čeká v následujících dnech, velké sportovní akce jako půlmaraton a
moc ráda bych také viděla návrat tradičních soutěží jako Čtyři klíče k velkomeziříčské
bráně. Náměstí musí žít. Dejme možnost projevit se umělcům všech kategorií - galerie
pod širým nebem, talentovaní hudebníci, stánky s výrobky šikovných babiček, zmrzlinou, ovocem či voňavými salámy – to vše dělá atmosféru našeho náměstí.
Pevně věřím, že se podaří přesvědčit oněch 12 zastupitelů, aby dali zelenou i materiální obnově náměstí a aby se konečně navrátil život z obchodních center do krásnější
historické části města.
Michaela Salašová, radní

f
FOTOGALERIE, DISKUSE
BLESKOVÉ INFO
facebook.com/velkomeziricsko
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KAFE se starostou
kavárna Jupiter club
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Zastupitelé budou jednat
o úpravě náměstí
Martina Strnadová

J

Zastupitelé se s vítězem loňské architektonické soutěže
na úpravu centra města Davidem Mikuláškem sejdou
v úterý 13. června v 15 hodin na řádném zasedání.
Informoval o tom tajemník velkomeziříčské radnice
Marek Švaříček.

ednání zastupitelstva, jehož hlavním bodem bude právě debata zastupitelů s autorem návrhu proběhne v koncertním
sále Jupiter clubu. „Jednání se může zúčastnit kdokoliv z veřejnosti,“ upozornil Švaříček.
Zastupitelé města Velké Meziříčí chtějí s vítězem architektonicko-urbanistické soutěže na úpravu centra jednat dřív, než s ním
starosta Radovan Necid podepíše smlouvu. Shodli se na tom jednomyslně při svém jednání v úterý 16. května.
Na jednání s architektem Davidem Mikuláškem, který je autorem
vítězného návrhu na úpravu Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém
Meziříčí, by si měli vyjasnit některé otázky a dle výsledku bude
upravena smlouva.
Konečné znění smlouvy o dílo s Ing. arch. Davidem Mikuláškem
na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí zastupitelé ještě před podpisem schválí.
O průběhu jednacího řízení bez uveřejnění s vítězem architektonické soutěže zastupitelstvo jednalo 16. května na popud dvanácti zastupitelů, kteří starostu Radovana Necida vyzvali, aby s
architektem Mikuláškem nepodepisoval smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci. Měli k jeho vítěznému návrhu výhrady, jež
DOKUMENT
Prohlášení zastupitelů
Že je potřeba naše Náměstí rekonstruovat, na
tom se asi všichni shodneme. Otázkou je jak?
Když jsme rozhodovali, jak se k této rekonstrukci postavit, bylo nám sděleno, že návrh arch. Kokeše zpracovaný za předchozího zastupitelstva
je nevyhovující a že nová architektonická soutěž
je ten nejlepší způsob. Budoucí podobu náměstí
nám nakreslí odborníci, kteří tomu rozumějí a
tak díky ní můžeme získat několik desítek kvalitních studií. A porota složená z dalších kvalifikovaných odborníků vybere řešení, to nejlepší z
nejlepších.
Není to sice levná varianta, ale proč by o podobě
náměstí mělo rozhodovat 23 zastupitelů, kteří
na to nemají kvalifikaci? Nebo nějaká komise
zastupiteli sestavená? Kdo v ní bude? A proč
zrovna ten? Vždyť rekonstrukce náměstí není
akce na 10, ale spíše na 100 let.
Architektonickou soutěž i peníze ve výši 700 tis.
Kč na její realizaci jsme schválili, souhlasili s navrženou porotou, ve které hlavní slovo měli známí architekti a formulovali zadávací podmínky –
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na jednání tlumočil zastupitel Stanislav Rosa. Podle něj vítězný
návrh neřeší některé body, které byly v zadání. „Návrh neřeší trhy,
vánoční strom, letní zahrádky jen velmi málo,“ uvedl S. Rosa a dodal, že mnohem závažnější chybou je podle něj značně omezený
počet parkovacích míst, zprůjezdnění ulice Kostelní z Novosadů či
vyústění ulice Radnické do okružní křižovatky na Třebíčské. „To je
nereálné,“ podotkl.
Sekretář soutěže Petr Velička zastupitelům připomněl, že podpisem smlouvy s vítězem soutěže, jehož vybrala odborná porota
z řad renomovaných architektů, město získá partnera pro další
jednání. „Vítězný návrh není nedotknutelný a neměnný,“ podotkl
Velička. Naopak, v rámci projekční přípravy zastupitelé s partnerem – architektem – diskutují konkrétní požadavky, které on aktualizuje v dokumentaci. Každou novou fázi zastupitelé přijmou a
teprve pak vyzvou architekta k pokračování.
„Návrh, který porota jednomyslně vybrala, je jeden z nejkvalitnějších, které se objevily v soutěžích o veřejný prostor,“ zdůraznil jeden z členů odborné poroty architekt Vladimír Sitta s tím,
že porota v něm shledala nejen možnost dalších vstupů a změn,
ale také v něm našla návrh, který nejlépe uchovává paměť místa.
Jako jediný totiž zachovává ve středu náměstí lípy.

co chceme, aby bylo do návrhu zakomponované.
A soutěž mohla začít.
Návrhy se sešly, i když ne tolik, kolik bylo očekáváno. Sešla se i komise, aby podle svých odborných znalostí vybrala pro naše náměstí to pravé
řešení. A jak vybrala, jsme si mohli všichni prohlédnout na výstavě v Jupiter clubu na podzim
loňského roku.
Polemizovat o tom, zda se nám tato studie líbí
či nikoliv, můžeme dlouho. Pravděpodobně ale
těžko najdeme dva stejné názory. Podstatné je,
že neakceptovala některé zadávací podmínky
a už při hodnocení komise i účastníci soutěže
věděli, že dopravu nebude možné realizovat
navrženým způsobem – kruhová křižovatka na
Třebíčské a její velikost neumožňuje napojení z
ulice Radnická.
Sporná je doprava vedená kolem Kotvičky a základní školy do ulice Komenského.
Napadá nás v této souvislosti několik otázek.
Proč tedy byla tato studie vybrána? Kde jsou řešeny parkovací plochy, podoba a umístění pódia
či stánků, vánočního stromu či napojení parkoviště za řekou v bývalém Svitu, které bylo požadováno v podmínkách zadání soutěže? Proč

byla doprava řešena takto, když je to technicky
neproveditelné?
A hlavně, kdo tyto věci bude řešit? To se opět
sejde 23 zastupitelů a budou se dohadovat, jak
má náměstí vypadat? Bude vytvořena nějaká
komise, aby rozhodla?
Vždyť to byl přece důvod, proč jsme architektonickou soutěž vyhlásili. Aby nám nabídla řešení
na slovo vzatých odborníků, jak by mělo naše
náměstí v budoucnosti vypadat.
Proto jsme vyzvali dopisem starostu, aby
smlouvu za 4,3 mil. Kč na projekt dle vítězného
návrhu nepodepisoval a na posledním zastupitelstvu jsme požádali o setkání s vítězem soutěže arch. Davidem Mikuláškem. Chtěli bychom,
aby nám autor svůj návrh představil a odpověděl na otázky týkající se života a chodu našeho
centra. Toto setkání se uskuteční na jednání
zastupitelstva dne 13. 6. 2017, kam jste všichni
srdečně zváni.
Pavel Blažek, Jiřina Jurdová, Pavla Kamanová,
Jiří Kaše, František Komínek, Stanislav Kratochvíl,
Karel Lancman, Vilém Lavický, Svatopluk Pokorný,
Vít Ráček, Marie Ripperová, Stanislav Rosa, Petr
Vrána
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Uzavírka mostu u pošty
bude trvat kratší dobu

Text a infografika: Petros Martakidis

N

ad největší letošní dopravní stavbou ve Velkém Meziříčí se na radnici sešli nejen zástupci zhotovitele,
tedy firmy Porr, a.s., ale i úředníci
Kraje Vysočina, který je majitelem mostu,
zástupci města, dodavatel dopravního značení, zástupci vlastníků inženýrských sítí,
a další zúčastnění. Samotná stavba začne
začátkem června tak, jak kraj původně avizoval. Zejména kvůli složitému vybudování technologické lávky pro inženýrské sítě
(stávajícím mostem vede množství kabelů
a vedení, které propojují obě části města,
a ty se nesmí přerušit) se však samotné
stržení mostu očekává na samém konci
července. „Zhotovitel zároveň ujistil několikrát nejen nás, ale i krajský úřad, že termín
dokončení stavby, tedy 31. října 2017, platí,“
řekl starosta Radovan Necid a dodal: „Je na
zhotoviteli, aby termín tedy dodržel a i ve
světle zkušeností z Třebíče chci tomu ujišťování firmy a kraje věřit.“
MOST PŮJDE DOLŮ NA PŘELOMU
ČERVENCE A SRPNA
V praxi by to znamenalo, že hlavní dopravní tepna našeho města, silnice 602, bude
uzavřena až v půlce prázdnin, které jsou z
hlediska dopravy relativně klidné. Řidiči by
pak měli celý měsíc na to, aby si na nový
režim zvykli dřív, než začnou „ostré“ měsíce začátku školního roku.
Dodavatel dopravního značení také infor-
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Oprava krajského mostu u pošty a s ní spojené
dopravní problémy by pro naše město měly
být o dva měsíce kratší, než Kraj Vysočina a
zhotovitel původně plánovali. Další dobrou
zprávou je, že ministerstvo dopravy přislíbilo
nezpoplatněnou objížďku po dálnici D1, a to
znamená, že po Třebíčské a po obchvatu by
tak zavřený most objížděla jen auta do 6 tun
a místní doprava, zásobování a autobusy.
Vyplynulo to z květnového jednání na
velkomeziříčské radnici.
moval účastníky setkání, že ministerstvo
dopravy předběžně souhlasilo s požadavkem na dočasné zrušení poplatku na dálnici D1 tak, aby dálnice mohla sloužit jako
objízdná trasa. To by znamenalo, že nákladní auta budou uzavřený most objíždět
výhradně po dálnici. „Na Třebíčskou ulici
a obchvat pak budou moci pouze auta do
6 tun, autobusy a zásobování. Je logické,
že také pomalejší prostředky - například
traktory či bagry, které na dálnici nesmí,
dostanou výjimku,“ popsal starosta.
Město půjde ve směru na Brno objet mezi

ZŮSTAŇTE NA DÁLNICI,
JE TO NEJRYCHLEJŠÍ
Minulý týden se Radovan Necid zúčastnil koordinační schůzky na krajské správě
silnic. Zde byli zástupci ŘSD, kraje a měst
a obcí, protože letošní sezóna je kvůli množství krajských dopravních staveb
a opravě dálnice D1 výjimečná. Ukázalo
se, že na silnicích prvních tříd (státních),
samotné dálnici i krajských silnicích je na
Vysočině tak enormní množství oprav, že
samotnou dálnici v létě prakticky nepůjde
objet anebo jen s těžkými komplikacemi.

PODLE DOPRAVNÍCH ODBORNÍKŮ JSOU
MOMENTÁLNĚ NA SILNICI 602 NEJVĚTŠÍM
PROBLÉMEM SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY
exity 141 Vel. Meziříčí-západ a 146 Vel.
Meziříčí-východ. Ve směru na Prahu pak
ovšem půjde sjet až v Měříně, protože
kvůli opravě bude exit 141 pro sjezd uzavřený téměř až do konce září.
Dalším opatřením je pak otočení jednosměrného provozu na Bezděkově, zejména pro složky IZS. Výjezd pak bude u zimního stadionu. „Jde o tradiční požadavek
hasičů a záchranářů, kteří se musí rychle
přesunout z východu na západ mimo sídliště v Čechákách,“ řekl Necid.

„Opravovat se bude průtah Křižanova,
průtah Osové Bitýšky i silnice z Velké Bíteše do Osové Bitýšky. Další oprava je pak
na silnici z Ostrova nad Oslavou do Žďáru
nad Sázavou,“ tlumočil informace z této
schůzky starosta Necid. Pokud se tedy na
opravovaných úsecích dálnice D1 vyskytne nějaký problém, je pro řidiče nejlepším
řešením na dálnici zůstat. „V tomto smyslu
zní i moje doporučení - dálnici už nepůjde
rozumně objet ani v širším okruhu po silnicích II. a I. třídy,“ prohlásil Necid.
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OBJÍŽĎKA
PO DÁLNICI D1

BEZDĚKOV
OBJÍŽĎKA
PO TŘEBÍČSKÉ
(do 6 t)

ROZHLAS SLÍBIL NEPOSÍLAT ŘIDIČE
Z DÁLNICE DO MĚSTA
Pro Velké Meziříčí je největším problémem
rozhlasové dopravní zpravodajství. Místní
mají zkušenost s tím, že dopravní informace v rádiích nabádají řidiče na problematické dálnici, aby ji objížděli přes Velké
Meziříčí, které se pak dopravou rychle zahltí. Starosta Necid už několik let apeluje na
pracovníky českých rádií, aby si informace o
průjezdnosti silnice 602 ověřovali. „Navštívil jsem proto před plánovaným uzavřením
mostu redakci Zelené vlny Českého rozhlasu

UZAVŘENÝ MOST

údolí, tvoří hlavní dopravní tepnu přes centrum města. V dopravních špičkách bývá
obvykle zcela zaplněna místní dopravou a
v době problému na dálnici pak kolabuje.
DOPRAVU KOMPLIKUJÍ SEMAFORY
Podle dopravních odborníků jsou momentálně na této silnici největším problémem
světelné křižovatky Hornoměstská-Vrchovecká a Sokolovská-Nad Sv. Josefem,
světla jsou také u Kotvičky. Ty k přehuštění dopravy přispívají nejvýznamnějším dílem, ve směru od východu na západ a zpět

MOST U POŠTY
Zahájení prací: 1. červen 2017
Úplné uzavření silnice: konec
července 2017
Objížďka: po dálnici D1, pro osobní
auta, autobusy a zásobování po ul.
Třebíčská a obchvatu města
Dokončení prací: 31. říjen 2017
Investor: KRAJ

VYSOČINA

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
www.doprava.velkemezirici.cz | facebook: @velkemezirici
osobně, abychom si tyto věci vyříkali. Zjistil
jsem, že vůbec není jednoduché informovat průběžně a přesně o všem na dálnici
a v jeho okolí. Informací je hodně, ale dezinformací je daleko víc. Po diskuzi jsme se
domluvili a věřím, že Český rozhlas situaci
v našem městě pochopil a budeme letošní
extrémní uzavírku řešit společně. Dlouhodobě považuji Radiožurnál za nejkvalitnější
rádio a doporučuji řidičům, aby ho poslouchali,“ nabádá Radovan Necid.
Most u pošty je klíčovým uzlem města.
Vede po něm totiž silnice č. 602, která je
spojnicí Jihlavy a Brna a objízdnou trasou
pro dálnici D1. Ovšem v samotném městě,
které je sevřené soutokem řek v hlubokém
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taktuje dopravu nejpomalejší semafor na
Vrchovecké. „Čtyřicet vteřin doprava jede,
padesát vteřin stojí. Ukazuje se, že vedení
města na přelomu tisíciletí zvolilo světelné
křižovatky jako nepříliš šťastné řešení. Na
druhou stranu a na jejich omluvu je poctivé
říci, že tehdy jim nebylo ještě tolik známo,
jak razantně plynulost dopravy vylepšují
kruhové objezdy, které zrovna na těchto
dvou křižovatkách dnes citelně chybí. Proto jednáme s krajem o změně těchto křižovatek na okružní,“ řekl Radovan Necid.
Most opravuje jeho majitel Kraj Vysočina zejména kvůli jeho špatnému technickému stavu. Oprava spočívá v celkové výměně, a proto
bude silnice po dobu prací zcela uzavřena.

#ZPRÁVY
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Centrum města zaplnili mladí umělci

MAGDALENA KOŽENÁ se zúčastnila se zahajovacího koncertu v Bystřici nad Pernštejnem,
kde vystoupil i Taneční orchestr ZUŠ Velké Meziříčí. Foto: Antonín Havlát

Hudba, tanec, divadlo a výtvarné umění
ve veřejném prostoru – základní umělecká škola představila všechny své obory na
různých místech centra Velkého Meziříčí.
Velkomeziříčská ZUŠka se spolu s dalšími
více než třemi sty padesáti školami zapojila do happeningu ZUŠ Open. Obyvatelé
Velkého Meziříčí tak mohli po celé odpoledne poslouchat hudbu z různých zákoutí
náměstí, zhlédnout práci výtvarníků před
radnicí či divadelní představení literárně-dramatického oboru za budovou základní umělecké školy.
Akci podpořila operní pěvkyně Magdalena
Kožená.
-mars-

Film natáčený i v Meziříčí podporu nezískal
O třistatisícovou podporu filmu Chvilky požádala město Velké Meziříčí jeho scénáristka a režisérka Beata Parkanová spolu s producentem Viktorem Taušem. U zastupitelů neuspěla. Celovečerní film
Chvilky natáčí rodačka z Velkého Meziříčí Beata Parkanová i v našem městě. Dle jejích slov se zde odehrávají dobré dvě třetiny filmu. A to byl hlavní důvod, proč město o finanční příspěvek požádala. „Svůj debut jsem jako hrdá rodačka z tohoto města zasadila do
Velkého Meziříčí. Lokace i vizuály jsou odtud, ať už z ulice Na Výsluní či místa od řeky a další exteriéry a interiéry,“ popsala Parkanová
a dodala: „Film město prodává, Velké Meziříčí v něm bude vidět.“
Nabídla umístění loga města do titulků filmu i další propagaci. „Tím,
že točíme tady, v tomto městě utrácíme i peníze, proto žádáme
o podporu,“ uzavřela. „Rada zastupitelstvu doporučuje tento film
nepodpořit,“ přednesl názor radních starosta Radovan Necid s tím,
že vodítkem pro ně byly jiné kulturní akce ve Velkém Meziříčí, které
město podporuje. Jsou to tradiční Muzikanti dětem nebo Fajtfest,
které dostávají po třiceti tisících korunách. Marie Ripperová za finanční výbor připojila totéž doporučení. Některým zastupitelům se
zdála částka příliš vysoká, srovnávali ji s podporou, kterou dávají
sportovcům. Podle dalších má město v této době jiné priority.
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BEATA PARKANOVÁ A VIKTOR TAUŠ na jednání zastupitelstva

„Myslím si, že by bylo dobré, prozíravé i slušné ten film podpořit,“
uvedl Vít Ráček a Pavla Kamanová podala protinávrh, aby město
na film přispělo alespoň stotisícovou částkou. Zastupitelé ji neschválili.
Martina Strnadová
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NA LŮŽKA NIP takto vidí nejen personál, ale i návštěvy

Mostišťská nemocnice
otevřela nové oddělení

Text a foto
Martina Strnadová

O

Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích v květnu otevřela
nové oddělení následné intenzivní péče (NIP). K dispozici
má osmnáct monitorovaných lůžek pro pacienty, kteří jsou
stabilizovaní, ale dosud jsou závislí na podpoře základních
životních funkcí. Spolu s osmi lůžky NIP v novoměstské
nemocnici je tak v celém Kraji Vysočina nyní 26 lůžek
následné intenzivní péče.

ddělení následné intenzivní péče v mostišťské nemocnici splňuje ty nejpřísnější evropské normy. „Je určeno
pacientům například po rozsáhlých poraněních hlavy, páteře, míchy, po rozsáhlých neurochirurgických či
kardiochirurgických výkonech, po vážných cévních mozkových
příhodách nebo s vážným chronickým plicním onemocněním,“
uvádí lékařský ředitel Nemocnice Mostiště Igor Šimoník s tím, že
základním kritériem pro přijetí pacienta je jeho relativně stabilizovaný stav, ale zároveň nutná podpora alespoň jedné základní
životní funkce, především dechu. Pacienti jsou tedy většinou napojeni na umělou plicní ventilaci.
„Z hlediska kvality péče o pacienty je NIP obrovským pokrokem.
Zaměříme se na odpojení pacienta od ventilátorů a jeho zmobilizování. Naším cílem je, aby se tito lidé vrátili do kvalitního života,“
říká primář jednotky intenzivní a resuscitační péče a NIP Jiří Bonaventura a dodává, že v Mostištích už téměř rok šest takových lůžek
funguje. Náklady na péči o pacienta jsou zde ve srovnání s jednot-
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kami intenzivní péče či anesteziologicko-resuscitačními daleko
nižší, asi třetinové. Na oddělení NIP si pacienti pobydou v průměru
tři měsíce. Mají k dispozici lůžka, která jsou všechna plně polohovatelná s antidekubitní matrací pro prevenci a podporu léčby proleženin. Každé je vybavené vlastním ventilátorem, monitorováním
základních životních funkcí, infuzními pumpami, odsávačkami. Na
oddělení jsou k dispozici motomedy pro rehabilitaci pacientů.
Z NIP mohou pokračovat v léčbě na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). V Mostištích v krátké době
dvanáct takových lůžek přibude. Dále mohou být přesunuti na
standardní oddělení neurologie, interny nebo LDN. „A v ideálním
případě, pokud to lze, domů. Pacienti totiž doma jen rozkvetou,“
dodává Jiří Bonaventura.
„Pacient, který úspěšně projde léčbou na NIP, ji opouští ve stavu,
kdy není závislý na podpoře základních životních funkcí a přitom
je v ideálním případě schopen se o sebe v základních životních
potřebách postarat,“ uzavírá Igor Šimoník.

#ZPRÁVY
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Text a foto Martina Strnadová

Alois Hájek z Měřína dvanáct a půl
roku vedl Základní organizaci Českého
svazu včelařů ve Velkém Meziříčí. Ta
má 287 členů a obhospodařuje asi 3330
včelstev z celého Velkomeziříčska včetně
Měřínska a Křižanovska (celkem 47
obcí). Je tedy hodně velká. Letos na jaře
Alois Hájek předal předsednictví Jiřímu
Oulehlovi. „Přece jen, jsou s tím starosti,
a tak jsem to nechal mladším,“ říká
šestaosmdesátiletý včelař. Ale svému
celoživotnímu koníčku se samozřejmě
věnuje nadále.
8
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Kolik žihadel za rok dostanete?
Když řeknu do patnácti, tak je to hodně.
Občas na obočí nebo na tvář, protože moc
nenosím kuklu. Mně to ale nic nedělá, asi
jsem vůči včelímu jedu imunní.
Kdy jste začal včelařit?
Dávno, už jako kluk, to mi mohlo být tak
dvanáct třináct roků. Vzpomínám si, že se
mi vyrojily včely a já jsem nebyl doma. Tatínek si sedl na židličku a hlídal mi je do té
doby, než se vrátím. Měl zájem, pomáhal
mi i s vybudováním včelína.
Inspiroval vás někdo z rodiny?
Ne, já jsem začínal sám. Chytlo mě to díky
diskusím s kamarády, kteří doma včely
měli.
Rodiče vás v tom podporovali?
Ano, tatínek i maminka. Pomáhali mi, kde
to šlo. Měl jsem jejich maximální podporu.
Co všechno si musí pořídit včelař začátečník?
Základní vybavení – úl s rámečky, kuřák,
kuklu, smetáček, hák na vyndávání rámečků. Na stáčení medu pak medomet,
pro začátek stačí i malý, ruční. Dřív, když
medomety nebyly, med se z pláství vytlačoval válečkem přes řídké plátno. No a samozřejmě včelstvo, dnes je lze pořídit tak
za 1.500 až 1.800 korun.
S čím jste začínal vy?
Začínal jsem se dvěma včelstvy. Zvětšovala se mi rojením. Ale i já sám jsem toužil
mít jich víc, takže jsem postupně přidával.
V současné době jich mám pětadvacet.
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Kolik je to zhruba jedinců?
Když je včelstvo silné, tak jedno jich má asi
padesát tisíc.
A medu vám dají kolik?
Vytočím v průměru tak dvaadvacet kilo
medu za sezonu. To stačí na pokrytí vlastní spotřeby a pro celou rozšířenou rodinu.
A víte, co z něj mám nejradši? Říkám tomu
slimed. To je med rozpuštěný ve slivovici
– je to lahodné, pomáhá to při škrábání v
krku a chutná to i návštěvám, hlavně ženským.
Děláte z medu ještě nějakou jinou specialitu?
Manželka peče samozřejmě perníčky. A na
včelařskou výstavu, kterou pořádá naše
organizace jednou za dva roky v Měříně,
dělá chleba s medem – med dává přímo
do těsta. Prostě to tak jednou vyzkoušela
a bylo to dobré. Měla byste vidět, jak se po
tom chlebu jen zapráší a musíme talíř pořád doplňovat. Chutná hlavně děckám. Je
lahodný, med je v něm cítit.
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi včelařením
v době, kdy jste začínal, a dnes?
Tehdy tady byl mezi včelaři jen jeden druh
včely. Pak se sem přivezly mírnější, neútočné z Rakouska. A ty se tady začaly rozmnožovat. Jsou snášenlivé i plodné. Matka
naklade až dva tisíce vajíček za čtyřiadvacet hodin, když má k tomu dobré podmínky.
Existovala už tehdy včelařská organizace?
Ano, už tenkrát se včelaři organizovali, ale
v menším měřítku. Já jsem si našel zná-

mého včelaře, ptal jsem se, učil se, přišel
jsem se podívat, když vytáčel med, radil
jsem se s ním, když přišly problémy.
Co dnes včely nejvíc ohrožuje?
Nejvíc je trápí varroáza – napadá je roztoč, který na nich parazituje. Bez zásahu
je schopen rozmnožit se natolik, že celé
včelstvo umoří. Musí se zjara bezpodmínečně léčit, i preventivně.
Pak je ohrožuje včelí mor. Ale tomu se dá
předcházet – zejména důslednou hygienou včelstva. Léčitelný je těžko. Když ho
včelař objeví, musí se včelstvo i úl spálit.
Před lety byl tady na Velkomeziříčsku včelí
mor a spálilo se při něm 106 včelstev.
Bývaly tyhle problémy i dřív?
Varroáza ne. Když se sem pak dostala,
podceňovala se a nedělaly se preventivní
zásahy. I dnes na ně někteří včelaři kašlou.
A tak se rozšířila. A mor, ten tady možná
byl, ale nemluvilo se o něm. Vzpomínám si,
že jednou jsem viděl včelaře, jak vyváží úl
pryč a pak ho spálil. Až po letech jsem si to
dal dohromady, že to byl asi mor.
Jaké počasí včelám neprospívá?
Takové, jaké bylo letos zjara. Jeden včelař
někde na Třebíčsku přišel o stovku včelstev,
o třetinu toho, co má. Já jsem přišel o patero
včelstev, to je taky víc než jindy. V některých
letech jsem nepřišel o žádná, jinak běžně
o jedno dvě včelstva. Spotřebovala totiž
všechno, čím jsem je na zimu zakrmil, a zjara
padla hladem. A to jsem jim dal o tři kila cukru víc než obvykle – patnáct.
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Mrazy jim nevadí?
To ne. Včely se v mrazech shluknou kolem
matky a dokážou přežít do jara třeba i mimo
úl, zavěšené volně pod krovem. Ale potřebují
se brzy zjara prolétnout, aby se tzv. vyprášily. To když se jim nepodaří třeba kvůli velkým
vánicím, zachumelení úlů, tak je to chyba.
Produkci medu ovlivňuje nejvíc počasí?
Ano. Když kvetou ovocné stromy a jsou
veliká sucha a vedra, nektar se rychle odpařuje a včela nic nedonese, nemá z čeho.
A když je velká zima, jako třeba teď zjara
mínus pět, nelétají, jsou ztuhlé. Ideální je
pro ně tak patnáct až dvacet stupňů tepla.
Jak daleko včela běžně pro potravu létá?
Tři kilometry.
Kdy končí včelařům sezona?
V září. To už jsou tmavé, lesní medy. Lidé je
žádají víc než světlé – třeba řepkové. Ty totiž během čtrnácti dnů až tří týdnů cukernatí, kdežto ten tmavý vydrží déle tekutý.
Co třeba včely dráždí?
Nemají rády, když si sednou na vlasy. Necítí pevno pod nohama a rozruší je to. Je
dobré nosit k nim nějakou pokrývku hlavy.
Neklidné jsou taky, když má být třeba
bouřka. Nebo občas vleze do úlu rejsek.
Ten tam pak řádí a včely zdivočí. I sekačka
je například dráždí svým hlukem.
Ale asi nepoznají svého včelaře…
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Poznají. To byste se divila. Orientují se podle pachu. Tak poznají i svůj úl.
Neorientují se podle barevnosti úlů?
Ta přispívá ještě lepší orientaci, ale základ
je pach.
Divila byste se, co všechno včely dokážou.
Jak vysokou organizaci činnosti mají. Matka naklade vajíčko, vylíhne se nová včela
a ta má za úkol krmit mladé. Za pár dní
pak dělá úklid, vynáší ven z úlu mrtvolky.
A teprve až tohle všechno absolvuje, trvá
to tak asi dvacet dní, je jí dovoleno udělat první prolet venku a nasbírat a přinést
nektar.
Vaše paní vám celou dobu napovídá, je
taky včelařka?
To je moje pravá ruka. Kdybych ji neměl,
tak bych všechno dělal jednou tak dlouho.
Co je na včelaření podle vás to nejlepší?
Pro mě je to zklidnění. Ke včelám musíte
přijít v klidu – ne naštvaný, ne rozčilený.
Nemůžete dělat rychlé pohyby. To nemají
rády. Když s nimi pracuji v klidu a včela mi
vlétne třeba dovnitř do včelína, sedne na
sklo nebo na moje šaty, můžu ji holou rukou vzít, vynést a nic mi neudělá.
Včely z vás vaši náladu vycítí?
Ano, přesně tak.
Co říkáte na rozmáhající se včelaření ve
velkých městech, na střechách vysokých

budov?
Je pozitivní, že se o to lidé snaží, to jistě,
ale tady u nás mají včely lepší prostředí.
Ve městě navíc musí mít včelaři problém
s rojením. Přijde doba, kdy se včely rojí.
Mají všechny buňky v rámečcích zanešené
a matka je pořád v plné síle, klade a nemá
kam. Včely tedy u jednoho, dvou i tří vajíček způsobem krmení zařídí, aby se vylíhla
nová mladá matka. Ta když se líhne, vydává zvláštní houkavý zvuk, který můžete ve
včelíně slyšet. Vylétne ven a spousta včel
letí za ní, usadí se třeba na ovocném stromě nebo pod krovem… taky to může být u
sousedů, a s tím bývá potíž.
Přibývá nebo ubývá včelařů?
Byly doby, kdy jich ubývalo. Ale teď, jak
stoupá cena medu, objevuje se mladých
zájemců čím dál víc, že by chtěli včelařit.
Co pro to mají udělat?
Základem je přihlásit se do včelařské organizace. Je totiž dobré být v evidenci, už
kvůli léčivům, veterinárním kontrolám a
dalším věcem.
Máte vy svého nástupce?
Ano, mám syna. Řekl mi, tati, dej mi nějaká
včelstva a já začnu taky včelařit. Ale bydlí v
Brně, tak si asi umíte představit, jak to dopadlo. Zavolá mi, tati, nachystej mi prosím
med, přijedu si pro něj. A to je všechno.

#ROZHOVOR
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Jaroslava Jízdná: Doktoři
mi nevěří rok narození
Text a foto
Martina Strnadová

N

„Už to není, co to bejvalo,“ říká Jaroslava Jízdná
z Velkého Meziříčí, která 19. dubna oslavila sté
narozeniny. Ovšem sto let by jí nejspíš nikdo nehádal,
působí totiž dobře o dvacet let mladší.

ejen vzhledem, ale i myšlením a
chováním. Její slova tak vyvolala
úsměv na tváři starosty, který jí
přišel k jejímu úctyhodnému jubileu poblahopřát za celé město Velké Meziříčí. „Chtěl bych ve vašem věku vypadat
jako vy, vypadáte totiž úžasně,“ odvětil jí
Radovan Necid a připojil přání pevného
zdraví a pohody do dalších let. „No, je pravda, že když přijdu k doktorovi, podívá se na
mě a řekne: Paní, jsou to vůbec vaše papíry? Když vidí rok narození, tak mi nevěří,“
odpovídá paní Jízdná se smíchem.
Jaroslava Jízdná se narodila v Bohdalci a ve
Velkém Meziříčí žije od roku 1951. Pochází
ze sedmi sourozenců, z nichž žije jediná. Z
celé rodiny se vysokého věku 94 let dožil
jenom jeden z jejích bratrů.
Vzala si obchodníka a hospodského, s nímž
na jižní Moravě provozovala obchod. Do
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Dřív jsme žili
z toho, co jsme
vypěstovali.
roku 1948. „Pak nám ho znárodnili a bylo.
Za komunistů jsme si toho nepěkného užili
dost,“ podotýká a dodává, že je ráda, že se
dožila doby bez nich. „Jen se přetvařovali,
přivlastnili si, co mohli.“ Manžel jí zemřel v
roce 1990. Má s ním tři děti, od nich deset
vnoučat a pravnoučata.
V mládí chtěla být modistkou nebo učitelkou ručních prací. Ale nebylo to možné. Tak
prodávala mléko v Komenského ulici, kde
býval obchod vedle hospody u Drdlů. A šití
zůstalo její zálibou. „Šila jsem si i šaty, oblečení na děti, dřív se to hodilo,“ říká.

A jaký má recept na dlouhověkost? „Nevím, žádný. Dřív jsme žili z toho, co jsme
vypěstovali. Jedla jsem všechno, nic mimořádného. V mládí hodně brambor a
mléko, proto teď brambory moc nemusím.
Už jich mám dost,“ odpovídá se smíchem.
A možná v tom to je. Paní Jízdná stále vtipkuje. „Od čeho jsme na světě? Musíme se
zasmát,“ zdůrazňuje.
Pořád se zajímá o dění kolem sebe. Sleduje zprávy, politiku, čte noviny, v televizi
se dívá na AZ kvíz, ráda si k tomu dá kávu
či sladké. „No ale někdy u toho spím,“ podotýká. „Taky nás babička pořád péruje,“
škádlí ji vnuk Jiří. A paní Jízdná souhlasně
pokyvuje. Tak to má být.
„Všecko uteklo jako voda,“ říká závěrem setkání Jaroslava Jízdná a dodává svou životní
zásadu: „Co slíbím, to udělám. A kdo se toho
nedrží, takové lidi nemám ráda.“

www.velkomeziricsko.cz
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DALŠÍ FOTO NA
www.velkomeziricsko.cz
BERTA MAŠKOVÁ se synem, dcerou a snachami (vzadu)

Berta Mašková se s vírou
v Boha dožila stovky

„Celý život jsem se modlila růženec k Panně Marii,“ říká se
samozřejmostí a smířením Berta Mašková. Vysvětluje si tak
trojciferné číslo svého věku. V sobotu 20. května 2017 se totiž
dožila stovky. Je letos již druhou obyvatelkou Velkého Meziříčí,
která oslavila takové výjimečné životní jubileum. I ona je
Text a foto
neobyčejně vitální, jen hůř slyší.
Martina Strnadová

N

arozeniny slavila s rodinou ve velkomeziříčském domově pro seniory, kde od letošního jara žije. S gratulací a
dary za ní přišli i místostarosta Josef Komínek za město,
ředitel domova pro seniory Vítězslav Schrek či zástupce
České správy sociálního zabezpečení.
Berta Mašková pochází z Radešínské Svratky, kde zapustila silné
kořeny. S manželem, který jí zemřel v roce 1993, měla čtyři děti.
Dva syny a dvě dcery. Má od nich osm vnoučat a patnáct pravnoučat. Ještě před pár lety ve svém svrateckém domku se zahrádkou sama hospodařila a i dnes by se do něj nejraději vrátila.
Ale nejde to. A tak hodně vzpomíná.
„Milovala jsem dobytek a zemědělství,“ říká. Však taky celý život
v kravíně a v zemědělství pracovala, ještě i v sedmdesáti chodila
pomáhat do družstva. Vyrostla v tom. V mládí sloužila u sedláka,
pak měli svoje vlastní hospodářství. „Než nám je komunisti se-

www.velkomeziricsko.cz

brali. Pak jsme neměli nic,“ dodává. Hospodařila tedy alespoň na
své zahrádce.
„Všecko jsem si vypěstovala sama, brambory, saláty – sázela
jsem 'květ máje', ten má velké hlávky a nejde vůbec do květu,“ popisuje a dodává: „Dneska se mladým nic takového dělat nechce,
radši si všechno koupí, ale to je… po čem nic.“
„Maminka byla vždycky moc šikovná na práci. Zvládla víc jak leckteří chlapi,“ říká její dcera z Velkého Meziříčí. Teď, když už paní
Mašková pracovat nemůže, chodí v domově alespoň cvičit, do terapeutických dílen něco vyrábět, na procházky. A hodně čte.
„Nejraději mám knížky od Vlasty Javořické,“ říká s tím, že televizi tolik
nemusí. Ale zprávy sledovala. „Říkala jsem jim, ať toho Zemana nevolí, ale oni mě neposlechli a teď nám tady vládne,“ mračí se a kroutí
hlavou nad současným politickým děním. Ale jinak se usmívá. Však
sama říká, že bývala hodně veselá a ráda tancovala.

#JUBILEUM
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Z redakční
pošty
Vážený pane starosto,
právě jsem dočetl ve Velkomeziříčsku pojednání o Bílé knize dopravy. Pozastavil
jsem se u problematiky křižovatky u Kozů.
Nevím přesně, kdy se tato křižovatka řešila, ale ten den jsem byl asi jako kronikář
na zastupitelstvu města, kde se projednávala otázka, co s plánovanou přestavbou
křižovatky: zda světla či kruháč. Když jsem
viděl, že převládají světla, přihlásil jsem
se do rozpravy s návrhem, že navrhuji křižovatku kulatou. I když jsem návrh věcně
zdůvodňoval, byl jsem sám z celého zastupitelstva a ani z hostů můj návrh nikdo
nepodpořil. A tak jsou tam světla, podle
přání.
K tomu ještě přidám další zážitek. Když se
stavěla dálnice u Bíteše, šel jsem za tehdejším starostou panem Havlíkem s návrhem, aby se zkontaktoval s vedením dálnice a požádal o postavení přípojky z Třebíče
na dálnici. On se mě snažil přesvědčit, že
to není tak nutné, že ti, kteří pojedou na
Prahu, pojedou na Jihlavu a na Brno na
Bíteš, a také v té věci nic neudělal. Když
jsem později potkal pana Homolu, který
byl u vedení stavby dálnice a zmínil jsem
se mu o této přípojce, tak mi řekl, že Velké
Meziříčí je jediné město na celé trase dálnice z Brna do Prahy, co nemělo na vedení
dálnice žádné požadavky. K tomu ještě dodal, že když se tam rozdělovaly peníze, tak
milion korun nic neznamenal.
Před několika lety jsem se potkal s panem
Babákem, který mi řekl: „Tak jsem byl na
radnici a nabízel jsem jim za 16 milionů
místo po bývalém Svitu. Na to jsem dostal
odpověď: „Seš blbej, co bys s takovejma
penězma dělal, to ti přece nemůžeme dát.“
Jak jsem se později dozvěděl, byla tato věc
projednávána na zastupitelstvu, kde byl
návrh na odkoupení pozemku malou většinou zamítnut. A tak jsme tam, kde jsme.
Problematický výjezd od Domu zdraví měl
být vyřešen krátce po dostavění objektu jednosměrnou cestou k poště. Nebylo
by to ideální, ale lepší než současný stav.
Radnice místo toho část nutného území prodala do soukromí, a tím si uzavřela
možnost této varianty. Když B. Mikulášek
ve Velkomeziříčsku tento zásah podrobil
kritice, že je to přerušení odvěké cesty kolem řeky a že je to proti zájmům a potřebám města, dostal za to „vynadáno“.
Stejně tak bych mohl psát o komedii kolem
Domu zdraví.
Přišel jsem do Velkého Meziříčí z jiného
světa – Zlína. Tato dvě města se samozřejmě nemohou srovnávat. Mimo to jsem
pracoval i v jiných malých městech, ale ni-
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kde jsem se nesetkal s heslem: „To stačí“, a
tak co bychom něco dělali.
Přeji Vám, aby se podařilo alespoň z části tyto prastaré způsoby života v našem
městě „novelizovat“.
S úctou a přáním dobrého zdraví a pracovních úspěchů Vladimír Makovský
Zlý sen, aneb Tohle přece nemůže být
pravda…
Vracel jsem se z úterního zasedání zastupitelstva našeho města (16. 5. 2017) a bylo
mně prapodivně. Cítil jsem v sobě směs
různých pocitů – veskrze negativních. Pocitů trapnosti, studu, nevěřícnosti, zklamání,
malosti…
Vracel jsem se sice ze zasedání zastupitelstva, ale připadalo mi, že se vracím z
hospodské schůze kdesi na periferii malého městečka, hospoda byla čtvrté cenové
kategorie a této kategorii odpovídala i diskuze v ní probíhající. Nad sklenkou piva a
cigaretou, samozřejmě! Žádná moudrost,
žádný nadhled, žádná konstruktivní pragmatičnost, žádná velkorysost. Jen zkreslené, polopravdivé až nepravdivé argumenty,
nesouvisející srovnání nesrovnatelného,
falešná ironie a veliká, skutečně veliká fůra
demagogie…
Ano, mluvím o snaze režisérky a scénáristky Beaty Parkanové a producenta Viktora
Tauše nabídnout jejich společný film s názvem Chvilky, prvotinu naší výše jmenované
rodačky, absolventky FAMU, k propagačnímu využití našemu městu. Film, který bude
vesměs na popud paní režisérky natočen v
ulicích našeho města, mohl tak, pokud by
zastupitelstvo schválilo cirka stotisícovou
(či vyšší) částku na jeho propagaci, zviditelnit naše město v celorepublikové a pravděpodobně i celoevropské distribuci. Znak
našeho města se mohl promítat společně s
filmem, název našeho města mohl být uveden v titulcích filmu, v našem městě mohla
být jeho světová premiéra… Nic z toho se
nebude konat. Jak někteří naši zastupitelé
přítomným zástupcům kinematografie vysvětlili, na tyto věci skutečně, ale skutečně
nemáme finance… Vysvětlení bylo podáno
výše jmenovaným způsobem – argumenty
čtvrté cenové… Šel jsem za tvůrci po jejich
nedůstojném odmítnutí a viděl jsem slzy v
očích paní režisérky. „Chtěla jsem jen zviditelnit naše město, nic víc…“
Jo, jo, paní režisérko! Máme holt jiné kulturní hodnoty! Například občerstvení pro
zaměstnance radnice při jejich školení
(70.000 Kč), také musíme mít kvalitní pagodu na čarodějnice za 70.000 Kč, novoroční
ohňostroj nás stojí 60.000 Kč a naše záchodky na radnici za skoro 1,5 miliónu nám
musí závidět, když ne celý svět, tak Evropa
určitě… A to nemluvím o dokumentárním
šedesátiminutovém filmu o historii Jupiter
clubu, na nějž se 108.929 Kč v naší kase bez
problémů našlo – ovšem ten byl natočen

místními tvůrci! Kde všude bude tento film
distribuován ke slávě našeho města?
Ale nějaký celovečerní film? A ke všemu
natočený cizáky, ne našimi místními umělci?! My se přece dokážeme zviditelnit jinak,
máme na to své lidi a své prostředky! Tak
sorry, Pražáky nepotřebujeme…
I když jsem součástí zastupitelstva, tak
se od výsledku hlasování jako celku tímto
jednoznačně distancuji. Svůj hlas dávám
paní režisérce již jen za nadhled, s kterým
musela nedůstojné „grilování“ na našem
zastupitelstvu vydržet!
Přeji Vám, paní režisérko, hodně úspěchů,
a pokud to snad jen trochu půjde, nezavrhněte naše město!
Vaše hrdost rodačky z Velkého Meziříčí
nechť se povýší nad malost některých jeho
zastupitelů!!!
To Vám přeje
MUDr. Jiří Kaše, zastupitel
Se skutečností, že hledáte a nemůžete
najít svou vlastní peněženku, se
setká v životě snad každý. Stejně tak
i s jejím následným chaotickým či
systematickým hledáním.
Ale úlevu, když vám u dveří zazvoní
čestný člověk – nálezce, už asi jen
tak někdo nezažije. Při mně v této
nepříjemné situaci stálo velké štěstí.
Proto chci ještě jednou poděkovat
za pozoruhodnou poctivost svým
spoluobčanům,
panu Ing. Vladislavu Karáskovi a jeho
manželce, kteří mne v neděli 21. 5. 2017
nejen vyhledali a ztracenou peněženku
s nemalou finanční hotovostí předali, ale
odmítli i jakékoli nálezné.
M. Filip, Velké Meziříčí

Vážená redakce Velkomeziříčska,
(...) časopis je hodně kvalitní a vždycky se
s rodinou těšíme na to, až jej najdeme ve
schránce (...) z televize i rozhlasu pořád
mluví nějací politici, kteří většinou lžou a
nám se moc líbí, že Velkomeziříčsko není
plné těchto zmatků a lží (...) Velkomeziříčsko píše o nás, normálních lidech a ne o
tom, jaký podraz na sebe zase politici dělají (...) Moc vám chceme také poděkovat
za rozhovor s panem Rumlem, hlavně o
tom roce 1989. Bylo to zajímavé.
L. Hladíková

www.velkomeziricsko.cz
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EURODECK, s.r.o.
Závist 21
594 01 Velké Meziříčí

Firma Agro Trnava s.r.o.
přijme

Výrobce: Dřevěných oken
Dřevohliníkových oken
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

SERVISNÍHO TECHNIKA
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE
Nástup možný ihned.
Vhodné i na částečný úvazek.
Požadujeme ŘP skupiny B

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

SC-370071/05

obsluha obráběcího CNC stroje

SC-370711/02

Tel.: + 420 777 290 007
e-mail: info@agrotrnava.cz

Příjme do výroby
Truhláře

H-OPTOZ

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní organizace
nástrojů pro třískové obrábění. Pro posílení našich prodejních
služeb v centrále ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

oční optika Dům zdraví
Velké Meziříčí

Obchodně-technický referent-ka s praktickými
znalostmi třískového obrábění kovů
Vaše úkoly:
příjem a zpracování zakázek v SAP
technicko-obchodní poradenství

ĉ

ĉ

Naše nabídka:
výkonu odpovídající ohodnocení a velmi dobré pracovní prostředí
zajímavou a zodpovědnou pracovní náplň
intenzivní zaškolení a zapracování

již

ĉ

ĉ

ĉ

Váš profil:
ukončené technické vzdělání
zkušenosti z podnikové praxe na pozicích - technolog/
programátor, technik obrábění, soustružník, frézař nebo
obchodně-technický prodejce nástrojů pro třískové
obrábění, vítány
jisté vystupování a komunikativnost
organizační talent, flexibilní
komunikativní znalosti NJ nebo AJ
znalost SAP vítána
ĉ

ĉ

20 let u Vás,
sleva 20 %
na nové brýle

(platí pro zakázky nad 2.000,- Kč), slevy se nesčítají.

ĉ

ĉ

ĉ

SC-370822/01

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o. – Sokolovská 250
594 01 Velké Meziříčí – Telefon: 800 555 666

MD_PG_WNT_Job-Description-Technico-Commercial-87x123_#SALL_#AQU_#V1.indd 1

www.velkomeziricsko.cz

5/10/2017 3:27:01 PM

Platí do 31. 7. 2017.
www.h-optoz.cz
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SC-370864/01

ĉ
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NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR PŘIJMEME:

ŘEDITELE/KU
- PROVOZNÍ HOTELU
CO BUDE
VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ?
- řízení hotelového provozu
a kolektivu zaměstnanců
- zodpovědnost za efektivnost
hospodaření hotelu
- zodpovědnost za nastavení cenové politiky
- tvorba marketingové strategie
- jednání s novými obchodními partnery
a péče o stávající zákazníky
- zodpovědnost za vysokou úroveň,
kvalitu a zlepšování poskytovaných služeb

Mgr. Šárka Matyášková
tel.: 727 941 689
e-mail: personalni@pks.cz

JAKÉ POŽADAVKY
JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ?
- SŠ (obor hotelový provoz,
případně ekonomický),
VŠ v oboru výhodou
- zkušenosti na pozici provozní/ředitel
hotelu alespoň 5 let výhodou
- uživatelská znalost práce na PC
- znalost alespoň jednoho
světového jazyka výhodou
- aktivní řidič sk. B

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

KTERÉ VLASTNOSTI U NÁS UPLATNÍTE?
- samostatnost, zodpovědnost, důslednost
- obchodní duch, kreativní myšlení
- výborné komunikační
a organizační schopnosti
- časová flexibilita, aktivní přístup
- schopnost zvládat zátěžové situace
PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT?
- stanete se součástí velmi dobrého týmu
pracovníků hotelu
- budete se spolupodílet na řízení a rozvoji
zavedeného hotelu uprostřed krásné
a poklidné krajiny
- máme pro Vás motivující finanční ohodnocení
závislé na pracovních výsledcích
a řadu zaměstnaneckých benefitů

Aktuálně
přijímáme
i další kolegy

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

www.pks.cz

SC-370835/01

PKS holding a.s.

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, o. p. s.
Středisko hospicové péče ve Velké Meziříčí
vypisuje výběrové řízení na pozici

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
v domácí hospicové péči

P�IJMEME

Náplň práce: Péče o vážně nemocné a umírající klienty. Její

nedílnou součástí je práce s rodinou klienta (zejména edukace
a podpora). Poskytování zdravotní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu dle indikace lékaře.

SKLADNÍKY/SKLADNICE

Požadavky:
• Způsobilost k výkonu práce bez odborného dohledu

Odpovídající mzdové podmínky:
+ p�íplatek práce p�es�as

• praxe u lůžka v délce trvání min. 2 let
• místo bydliště Velké Meziříčí a nejbližší okolí
• zodpovědnost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce,
nutná FLEXIBILITA
• řidičský průkaz skupiny „B“ – AKTIVNÍ ŘIDIČ
• čistý trestní rejstřík
• DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV

P�I NÁSTUPU SPECIÁLNÍ PRÉMIE
• pravidelné sm�ny
• �remní bene�ty • stravenky

Písemné nabídky s životopisem a motivačním dopisem
zasílejte na: info@hhv.cz. Více informací na www.hhv.cz
nebo na telefonním čísle 739 507 587
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SC-370911/01

• práci nejdříve na dobu určitou, po úspěšném zapracování
na dobu neurčitou
• systematické vzdělávání v oblasti, supervize – na náklady organizace
• flexibilní pracovní doba
• možný i zkrácený pracovní úvazek

• nákup zboží za režijní ceny
• penzijní p�ipojišt�ní • pracovní od�v

Místo výkonu práce: Velké Mezi�í�í

Petr Pálka, tel.: 602 703 652
petr.palka@bidfood.cz

SC-370880/01

Nabízíme:

www.velkomeziricsko.cz
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LETNÍ AKCE
na ocelovou st�ešní krytinu

Výrobce kosme�ckých p�ípravk� ALPA, a.s.,
Velké Mezi�í�í
hledá ke spolupráci

obchodního reprezentanta
• kvalitní �nská ocel
• tlouš�ka plechu 0,5 mm

Velké Mezi�í�í, Ž�ár nad Sázavou, Jihlava,
Chot�bo�, Havlí�k�v Brod
a Nové M�sto na Morav�
Požadavky:
• �idi�ské oprávn�ní skupiny B
• vlastní vozidlo a PC
• práce na živnostenský list
• p�íjemné a komunika�vní jednání

HN�DÁ PURAL imitace tašky

SC-370990/01

nástup možný ihned

Vážení klienti,

UZ ÁVĚRK A INZERCE
ČERVENCOVÉHO
V YDÁNÍ
VELKOMEZIŘÍČSK A
JE JIŽ 16. ČERVNA 2017

P�ijme do pracovního pom�ru:

PRO PROVOZ VELKÉ MEZI�Í�Í

�idi�e nákladního
vozidla
Bližší informace:
p. Dobrovolný, tel.: 606 151 889
dobrovolny@bds-vb.cz

SC-370914/01

Nástup možný ihned!

SC-370951/01

PELÍŠEK FEST
Bystřice nad Pernštejnem

sk. C – pro no�ní rozvoz zboží

MÁTE- LI Z Á JEM
O UMÍSTĚNÍ INZERCE,
VOLE JTE NEBO
PIŠTE NA UVEDENÝ
KONTAKT

SC-370883/01

www.zahradnictvivm.cz

In-line kruháč
na Lužánkách

PAULIE

GARAND

a Vojta
Kotek

LETY MIMO
pelisekfest

ROZESTLÁNÍ
PELÍŠKU

www.velkomeziricsko.cz

D.O.P.
Revock
(ZR)

NEBE

Inzertní manažerka:

IVETA ŠAVELOVÁ

AIRBACK

Předprodej v síti

Vzhůru a níž
(JI)

SC-370832/01

16.00

STO ZVÍŘAT
30.6.

www.vysocinastrechy.cz; e-mail: info@vysocinastrechy.cz;
tel: 725 031 562, 602 719 510, adresa Lavi�ky 118
(areál Ingeld), 594 01 Velké Mezi�í�í

VELKÁ BÍTEŠ

Kdy: 13. 6. 2017 otevíráme
Prodejní ukázkové zahrady
Kde: Areál pod novou zástavbou v Petrávči
Otevřeno út, st, čt, pá 13–17

BYSTRICKELETO.CZ
PELISEKFEST.CZ

cena 204,- K�/m2 s DPH

BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ
SPOLE�NOST S.R.O.

ZAHRADNICTVÍ
ROZMARÍNEK,
Petráveč

TH!S

HN�DÁ PURAL trapézový plech

cena 209,- K�/m2 s DPH

v p�ípad� zájmu zašlete sv�j životopis
na e-mailovou adresu: navra�lova@alpa.cz

1.7.

• tlouš�ka vrstvy barvy 50 �
• váha 4,5 kg /m2

SC-370992/01

pro region:

+420724274181
iveta.savelova@ceskydomov.cz

#INZERCE
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Společenská kronika
Kdo ho znal vzpomene,
kdo ho měl rád, nezapomene.
Dne 23. května uplynulo devatenáct
smutných let od smrti našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka,
pana Ladislava Brodského z Hrbova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím, s námi.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
a synové s rodinami.
Dne 30. května 2017 jsme si připomněli 17. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky,
paní Anny Valíkové
a dne 19. června 2017 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Jana Valíka z Velkého Meziříčí.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami

Poděkování

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 17. 5. 2017
s paní Jarmilou Čermákovou z Balin.
Zarmoucená rodina

Odešli z našich řad
Ing. Jiří Jízdný, Bezděkov, Velké Meziříčí, nedožitých 74 let,
9. 5. 2017
Emílie Tlapáková, U Zlatého křížku, Velké Meziříčí, 70 let,
10. 5. 2017. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Jarmila Čermáková, Baliny, 91 let, 11. 5. 2017
Antonín Pipa, Nad Kunšovcem, Velké Meziříčí, 95 let, 2. 6. 2017
Josef Melichar, Chlumek, 73 let, 4. 6. 2017

Soukromá
inzerce
PRODÁM
• Predám domáce, pravé a poctivo ručne
ťahané neúdené syrové nite, balené po
pol kg/130 Kč, 1 kg/260 Kč. Priveziem, pri
väčšom odbere možná dohoda. Tel.: 776
666 527.
• Akvárium na 18 l, na zadním skle tapeta
s krycími skly, vzduchovacím motorkem, s
hadičkami na rozvod vzduchu, vzduchovacím kamínkem a jako dekorace je kokosový
ořech, vše za 300 Kč. Tel.: 608 882 088.
• Plotové pletivo v rámech 1 m x 2 m + 2
branky, zachovalé. Cena dohodou. Svářečku ZU31522 - 400 A – výkonná, cena dohodou. Tel.: 731 265 485.
• Traktor 25 A + příslušenství: pluh s dvěma radlicemi, vlečka za traktor, čerta na
vyorávání brambor, škrabák. Malou pračku
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ZA Mgr. OLDŘICHEM HNÍZDILEM
Jako blesk z čistého nebe nás zasáhla
zpráva, že 3. května 2017 náhle zemřel
bývalý učitel a dlouholetý měřínský
kronikář, místopředseda Vlastivědné
a genealogické společnosti ve Velkém
Meziříčí, nadšený zahrádkář a milovník
přírody, Mgr. Oldřich Hnízdil.
Oldřich Hnízdil se narodil 7. dubna 1934
na hájovně „U Buku“ v rodině lesního
hajného, nedaleko Svatoslavi v okrese Třebíč. Zde žil do 17 let.
V roce 1949 začal studovat na VOŠ sociální v Třebíči, kde v roce
1953 maturoval. Poté nastoupil jako vychovatel v domově při
průmyslové škole stavební v Havl. Brodě. Během vojenské služby si doplňoval vzdělání a získal učitelskou kvalifikaci pro 1.–5.
ročník ZŠ. V r. 1956 nastoupil jako učitel do dvoutřídní školy v
Pavlínově. V roce 1961 se oženil a následoval manželku do Měřína, kde pak bydlel celý další život. Zde učil na základní škole
v 6.–9. ročníku. Znovu dálkově studuje na pedagogické fakultě
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně přírodopis a základy
zemědělské výroby. Ve škole vyučuje převážně přírodopis, práce na pozemku, ale i výtvarnou výchovu. Byl zdatný kreslíř. V
soukromí byl zapáleným zahrádkářem. Řadu let pracoval ve VGS
Velké Meziříčí.
Nejvíce času a práce však věnoval práci kronikáře Měřína. Od
r. 1969 zaznamenává veškeré dění v obci, fotografuje, hovoří s
pamětníky, zpracovává historii místních organizací, vytváří obsáhlý archiv. Byl jedním z mála kronikářů, kdo psal ještě rukou
a obyčejným perem, stránky kroniky zdobil krásnými iniciálami.
Kromě toho zpracoval knižně historii Měřína, rodné Svatoslavi,
Černé a Milíkova, Pavlínova a Arnolce. To vše znamenalo mnoho
mravenčí práce, studování v archivech, shánění materiálů.Měl
ještě další plány a nápady, chtěl se dožít padesáti let své kronikářské činnosti. Osud zasáhl jinak.
Měl rád svou práci. Byl dobrým partnerem v manželství, které bez jednoho měsíce trvalo 56 let. Byl přísným, ale milujícím
otcem syna Romana a dcery Olgy. Velmi si rozuměl se snachou
Ivou, byl obětavým dědečkem vnuček Anety a Romany, které
měl moc rád a byl na ně pyšný. Za svůj život vykonal mnoho práce a zaslouží si náš obdiv a vděčnost.
-H-

• Motocykl i náhradní díly značky JAWA
nebo ČZ v jakémkoliv stavu (nekompletní,
neopravitelný, nepojízdný, i bez TP). Při
platném TP přepis samozřejmostí. Tel.:
737 139 475.
• Pětilitrový soudek od piva Harrach, které se vyráběly před cca 5-6 lety. Tel.: 724
074 176.
• Koupím a dobře zaplatím za staré pivní
lahve s nápisem, vojenské helmy, kožené
vojenské 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 čepice, brigadýrky,
bodáky, dýky, šavle a pochvy k nim, staré
KOUPÍM
fotografie vojáků, staré žehličky, hmoždíře
• Simsona, jakýkoliv typ. Cena do 3.000 Kč. atd. z vaší půdy, stodoly, pozůstalosti. Za
Tel.: 736 741 967.
nabídky předem děkuji. Tel.: 776 776 007.
• Srovnávačku s protahem KDR nebo ro- • Vojenskou výstroj z vašich půd, sklejek. Tel.: 603 165 320.
pů a stodol do roku cca 1950: německé,
Romo, velkou řezačku na kopřivy s motorem. Jawu 50 na součástky. Tel.: 777 172
814, 702 525 912.
• Kočárek Hoco Tornado
– prostorný, ježděný, ale
zachovalý,
servisovaný. Je to dvojkombinace,
trojkolka. Má prací látkový potah, opěrku zad i nohou nastavitelnou
do vodorovné polohy, pětibodové pásy, ruční brzdu (vhodná při sportu). Korbička se dá
otočit po i proti směru jízdy. V ceně hluboké
lůžko, sportovní sezení, kryt lůžka, pláštěnka. V případě zájmu mám i originál autosedačku – vajíčko. Cena za kočár 1.000 Kč bez
autosedačky. Při rychlém jednání možná sleva. Cena za vajíčko 800 Kč. Tel.: 776 666 527.

#SPOLEČNOST/INZERCE
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sovětské, rumunské, italské a české armády. Pro potřebu plánované výstavní
expozice VELKOMEZIŘÍČSKO ZA PROTEKTORÁTU 1939–1945. Například výstroj z
bývalé Bekovky Feldbekleidungsamt der
Luftwaffe 1/XVII (nyní Motorpal): vysouvací nože i poškozené a součástky k nim;
tropické klobouky; blůzy, košile, kalhoty,
kraťase pískové, zelené a modré barvy;
čepice, kšiltovky a lodičky; okované boty
s koženou podrážkou, holínky, 12ti-dírkové kanady boční i přední šněrování, boty
kombinované s plátnem nízké i vysoké;
skládací příbory; chlebníky, ruksaky, tašky,
brašny, batohy z telecí kůži, pytle; oranžové bakelitové dózy; ochranné brýle; kukly
a ušanky; chrániče kolen; plynové masky; polní lahve; helmy; celty; oboustranné
maskované vaťáky; prošívané vaťáky, hliníkové nádoby na vodu, várnice, kanystry,
polní lopatky; lékárničky, ešusy; hodinky;
kompasy; rádio-technika; 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, postroje; muniční
bedýnky plechové dřevěné; nášivky; vyznamenání a medaile; zbytky z techniky
jako pásy, kola, součástky, tachometry a
přístroje, optiky, puškohledy, dalekohledy,
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 , fotografie z období
protektorátu Velkého Meziříčí a okolí, noviny z období protektorátu; rád si i poslechnu
zajímavé příhody a historická fakta z okupace a osvobození, nabídnete cokoliv i silně
poškozené! Volejte, nebo stačí prozvonit a
zavolám zpět, na tel. 732 400 672.
• Staré hračky: plechové, dřevěné, retro

• Prodám velmi pěkný družstevní byt 3+1
s balkonem ve Velké Bíteši, součástí domu
je výtah, rok rekonstr. 2013. Tel.: 608 271
522.
• Koupím pozemek nebo zahradu ve Velkém Meziříčí nebo v okolí. Hotově. Tel.: 605
054 470.
• Nabízím zavedenou trafiku ve Velkém
Meziříčí, cena 39.000 Kč. Více informací na
605 054 470.
• Koupím obyvatelný byt nebo menší rodinný dům ve Velkém Meziříčí nebo blízkém okolí. Platba hotově.
NEMOVITOSTI
Tel.: 608 271 522.
• Hledám byt přímo ve Velkém Meziříčí, max. • Prodám krásný stavební pozemek v
20 km od něj směr Brno. Tel.: 739 826 409.
Olešné u Nového Města n. M. Tel.: 608 271
• RD hledáme, pozemek či zahrada. Stav 522.
dobrý. Tel.: 607 127 906.
• Hledáme urgentně byt 1+kk nebo 1+1
pro našeho vedoucího. Prosím o nabídky.
• Koupím zahradu nebo pozemek
Tel.: 731 457 371.
(s chatou nebo bez), lokalita Fajtův
kopec nebo Vrchovec. Tel.: 739 672
RŮZNÉ
774, T. Skrivankova@seznam.cz.
• Starší muž, bydlící ve VM, který absolvoval kurz práce na PC, hledá VŠ nebo SŠ
• Prodám oplocenou zahradu na pozemku studenta, který by s ním zopakoval zákla(377 m2) v osob. vlastnictví v zahrádkář- dy práce na PC. Hradím každou konzultaci
ské kolonii – lokalita Velké Meziříčí, Fajtův – pož. částku. Tel.: 607 047 700.
kopec. Jižní svah, dobře dostupná, voda, • Brigáda sobota, neděle – hledáme paní
elektřina. Dřevěná chatka 3x3 m. Cena do- (důchodkyně, MD) na čerpací stanici SHELL
hodou. Tel.: 603 384 621, navečer.
Velké Meziříčí na brigádu, ale pouze sobo• Pronajmu nové byty, 120 m2 + 160 m2, ta a neděle (od 14 do 19 hod.) na pečení
možno i pro jednotlivce, k dispozici posi- zmrazených polotovarů a plnění baget.
lovna, prádelna, pěkný výhled do kraje, v Tel.: 733 547 087.
okolí rekreační rybníky, cyklostezky, spor- • Doučování – individuální konzultace
tovní letiště. Tel.: 603 864 550.
z MAT-FYZ, 6.-9. tř. ZŠ., prima – kvarta
• Prodám stavební pozemek ve VM, cca GYM., o prázdninách příprava do vyššího
1 500 m2, cena 800/m2 +DPH, kompletní ročníku, resp. do 1. r. SŠ, příprava na repasítě, klidná část. Tel.: 731 457 371.
rát. www.MAT-FYZ.cz, tel.: 774 621 703
• Prodáme nové řadové domy 5+kk se (Dolní Radslavice).
zahradou (novostavby) nedaleko VM. • NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záCena již od 3,7 mil. Více informací na tel. ruka 5 let. Tel.: 608 700 515
608 271 522.
www.renovacevany.eu
autíčka Škoda 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 pivovary. Stará
jízdní kola, veterány, motocykly a veškeré
součástky k nim ...dále zajistím vyklizení
vašich půd, sklepů atd. Děkuji za nabídky,
které pomohou rozšířit sbírku a plánovanou expozici. Volejte, nebo stačí prozvonit
a zavolám zpět, na tel. 732 400 672.

V GRANTU NA KULTURU JE JEŠTĚ 190.000 KČ.
O PODPORU AKCÍ LZE ŽÁDAT PRŮBĚŽNĚ
V kulturním grantu města na rok 2017 ještě
zbývá 190.000 korun. O finanční podporu kulturního projektu tak lze průběžně stále žádat,
a to až do vyčerpání finančních prostředků.
Radní schválili vyhlášení druhého průběžného
kola Grantového systému podpory kultury
města Velké Meziříčí. Alokace nejsou omezeny,
ani pevný termín pro podávání žádostí není
stanoven. Podmínkou pouze je, že k realizaci
akce musí dojít do konce letošního roku. Žadatel může z grantu získat maximálně padesát
procent uznatelných nákladů projektu. Druhou
polovinu musí tvořit jeho vlastní podíl.
V letošním prvním kole Grantového systému
podpory kultury města Velké Meziříčí získaly
podporu dva projekty – Muzikanti dětem a
Fajtfest. Oba po třiceti tisících korunách.
-mars-

www.velkomeziricsko.cz

Dobré zprávokyu!
a facebo
mohou být i n

f

SLEDUJTE

@velkomeziricsko

#INZERCE
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Starosta přivítal občánky
narozené v zimě

S

V sobotu 13. května 2017 se
konalo na velkomeziříčské radnici
vítání nově narozených občánků
našeho města. Byly pozvány děti,
které se narodily v prosinci, lednu
a únoru.

tarosta města Ing. Radovan Necid přivítal nově narozené občánky a předal finanční dar od města ve výši 1.500 Kč pro každé dítě. Děti z MŠ Sportovní vystoupily se svým pásmem básniček a písniček o miminkách a předaly dárkový
set deky s plyšovou hračkou, maminky potěšila kytička. Rodiče měli možnost
položit své děti do kolébky a nechat si zhotovit fotografii. Fotografie z vítání občánků
bude možné zakoupit v ateliéru u paní Bradáčové na ulici Novosady. Rodiče všech dětí
udělili souhlas se zveřejněním jmen jejich dětí a fotografií z tohoto vítání. Další vítání
občánků narozených v březnu, dubnu a květnu proběhne na podzim tohoto roku.
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Text K ateřina Komínková, MěÚ
Foto: Fotaeteliér Bradáčová
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY:
Radim Adam, Radim Bojanovský,
Patrik Bula, Marek Doležal,
Aneta Dolíhalová, Sabina Dolíhalová,
Daniel Dvořák, Matyáš Halámek,
Klaudie Homolová, Jaroslav Horníček,
Jáchym Hort, Jan Chovanec,
Sofie Kadaňková, Alice Karmazínová,
Vanesa Kolouchová, Anna Kořínková,
Oliver Kosour, Adam Koudela,
Vojtěch Kuřátko, Robin Masopust,
Šimon Musil, Marek Novák,
Alžběta Novotná, Leontýna Průdková,
Kristián Silnica, Matěj Starý,
Sabina Šmídová, Eliška Vidláková,
Tomáš Vyhňák

www.velkomeziricsko.cz
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Velkomeziříčští rodáci se
sešli v Jupiter clubu

Text Martina Strnadová
Foto: Fotaeteliér Bradáčová

Tradiční setkání rodáků z Velkého Meziříčí narozených roku 1966 častnil i jako rodák. Poté se všichni společně fotili, zhlédli videoa 1967 uspořádalo město v sobotu 20. května v Jupiter clubu.
projekci a pak už následoval raut a volná zábava. K tanci a posleJubilanty přivítal starosta Radovan Necid, který se tentokrát zú- chu jim hrála skupina Maraton.
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FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz

Muzikanti dětem nabídli atraktivní program
Na sluncem prozářeném náměstí se v sobotu 27. května sešli
hudebníci, aby podpořili 11. ročník charitativního koncertu Muzikanti dětem. Jeho výtěžek, určený pro organizace pomáhající
zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně postiženým
dětem a mládeži, putoval do Tasova pro Aliteru, dříve občanské
sdružení Slepíši.
Program zahájil orchestr Základní umělecké školy pod vedením
Martina Karáska s pěveckým sborem Andante Heleny Valové. V
jejich podání zazněly písně od známých interpretů, např. Bruna
Marse či Pink Floyd. Poté vystoupila meziříčská kapela MySami,
bouřlivě vítaná svými fanoušky. Následovaly skupiny Vzhůru a
níž, meziříčští The Suspenzors s nezbytnými suspenzory na oblecích, Poetika, Dextreat a zlatým hřebem večera s typickou image
Laura a její tygři. Bílé košile, černé kalhoty, kravaty i brýle, doko-

nale vypilovaná choreografie, nechybělo nic z toho, co je pro tuto
skupinu typické.
Technické přestávky vyplňovaly soutěže s tematickými otázkami pro děti i dospělé. Pro děti byl připraven bohatý doprovodný
program, malování portrétu přes sklo, skákací hrad i trampolína,
interaktivní výstava v předsálí kina.
V průběhu odpoledne a večera převzala z rukou starosty Radovana Necida a pořadatelů koncertu ředitelka Alitery Tereza Axmanová dva šeky. První, partnerský, nesl po odečtení nutných
nákladů na realizaci koncertu částku 88.720 korun. Druhý, sestávající se z tržby na občerstvení, příspěvků v kasičkách a prodeje
upomínkových předmětů, ukázal překvapivou částku 45.126 Kč.
Celková částka za jedenáct ročníků koncertů Muzikanti dětem se
tak vyšplhala na 1.389.966 korun.
Jitka Kočí

Mistrovství republiky ve vícebojích
O posledním květnovém víkendu se v Olomouci konalo Mistrovství České republiky
ve vícebojích žactva, dorostu a juniorů.
Na toto mistrovství se kvalifikovali Ivo
Březka a Sára Pavlidu.
Ivo obsadil v kategorii starších žáků 17.
místo. Z 9 disciplín (100 m překážek, disk,
tyč, oštěp, 60 m dálka, koule, výška, 1000
m) si vytvořil 6 nejlepších osobních výkonů, jeden vyrovnal. Celkovým bodovým
součtem 3 962 bodů si vylepšil stávající
výkon o 245 bodů.
Sára startovala v pětiboji mladších žákyň.
Pro tuto věkovou kategorii jsou stanoveny disciplíny 60 m překážek, míček, 60 m,
dálka a 800 m. Ve sprintu na 60 m byla
ze všech děvčat nejrychlejší, ve skoku do
dálky obsadila 5. místo. Celkovým součtem 2 565 bodů (vylepšení dosavadního
nejlepšího výkonu o 194 bodů) vybojovala
13. místo.
Zuzana Villertová

www.velkomeziricsko.cz
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Slovo zastupitele
Náměstí ve Velkém Meziříčí bylo a je centrem různého dění, kde se organizují různé společenské, kulturní a sportovní akce,
a proto je středem zájmu všech obyvatel
města.
Náměstí tvoří stavby a jejich životnost je
časově omezená, stejně jako inženýrské
sítě jsou již za hranicí životnosti. Rekonstrukce inženýrských sítí je jedním z důvodů, proč je řešen budoucí vzhled Náměstí,
tak aby plánovaná rekonstrukce byla realizována v souladu s budoucím vzhledem
centra města.
Pro zpracování návrhu Náměstí ve Velkém
Meziříčí se zastupitelé města rozhodli po
vzoru jiných měst využít ve světě užívanou
a v mnoha městech ČR již realizovanou
architektonickou soutěž. Architektonická
soutěž nabízí městu získat větší počet návrhů od architektů s nabídkou různých alternativ řešení centra dle zadání soutěže. Jedná
se o soutěž, a proto byla sekretářem soutěže architektem Petrem Veličkou sestavena
porota složená z nezávislých odborníků s předsedou architektem Davidem Vávrou a lidí z
vedení města. Každá soutěž má svoje pravidla, která byla stanovena před zahájením soutěže. Odborná porota vybrala vítězný návrh zpracovaný Davidem Mikuláškem, nicméně
někteří zastupitelé začali zpochybňovat nejen výsledek soutěže, ale i soutěž samotnou.
Rozhodně není důvod zpochybňovat samotnou soutěž, a pokud jsou nějaké pochybnosti
mezi zadáním a realizací návrhu, tak je na místě jednání s autorem vítězného návrhu panem Davidem Mikuláškem za účelem vysvětlení jednotlivých bodů návrhu před uzavřením smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.
Věřím, že diskuse s autorem vítězného návrhu panem Davidem Mikuláškem dne 13.
června přinese odpovědi na dotazy zastupitelů a občanů, případně podněty, požadavky
či návrhy, které mohou být následně zapracovány do projektové dokumentace, tak aby
centrální prostor města vyhovoval různorodým požadavkům.
David Babák, ANO 2011

Město přidává kamery
i veřejné osvětlení
Ve Velkém Meziříčí přibydou kamery,
jedna nová u Penny marketu a tři stávající budou vyměněny za novější na
budově Jupiter clubu, v ulici Novosady a
na křižovatce Třebíčská – Hornoměstská. Dojde i k osvětlení rizikových míst
v ulicích Školní a Sportovní.
Pořízení čtyř nových kamer bude stát
čtyři sta dvacet jedna tisíc korun. Meziříčí na ně získalo dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR, takže vlastní podíl města bude činit
141.089 Kč. Celkové finanční náklady na
osvětlení rizikových míst v ulicích Sportovní a Školní, z nichž každá bude osazena třemi kusy světel, jsou vyčísleny
na sto čtyřicet dva tisíce korun. Jelikož
i tato akce je s dotací z ministerstva,
město se bude podílet osmadvaceti tisíci korunami.
-mars-
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Nový kamerový bod:
u Penny marketu bude zabírat zadní část
obchodního domu a nábřeží řeky Oslavy s
nově vybudovanou protipovodňovou stěnou.
Výměna stávajících kamer za novější:
na budově Jupiter clubu na náměstí bude
zabírat východní polovinu náměstí – mimo
jiné budovu kostela, obchody, banky ČS, GE),
bankomat ČS, veřejný internetový kiosek,
zlatnictví, parkoviště a hlavní pěší tepnu.
na Novosadech bude zabírat celou ulici
Novosady – hlavní dopravní tepnu města
(směr Brno, směr Jihlava), obchody, 3 restaurace.
na křižovatce Třebíčská – Hornoměstská
bude zabírat křižovatku v centru města,
dále ulice Třebíčská, Pod Hradbami, Radnická, přilehlé parkoviště, obchody, hotel, 3
diskotéky.

#SAMOSPRÁVY

K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY
LETOS PŘIŠLO VÍC DĚTÍ
Letos přišlo k dubnovému zápisu do prvních tříd základních škol ve Velkém Meziříčí víc dětí. Školy ve městě tak pro školní
rok 2017/2018 otevřou šest prvních tříd.
K zápisu do školy přišlo ve Velkém Meziříčí 162 dětí. „To je o dvacet tři dětí víc než
loni,“ uvedl vedoucí odboru školství Pavel
Stupka. Pravděpodobně jich nastoupí sto
třicet sedm. Rada města proto doporučila otevřít na každé ze tří základních škol
Sokolovská, Oslavická a Školní po dvou
prvních třídách.
K zápisu do malotřídní školy ve Lhotkách
přišlo jedenáct dětí a nastoupí jich zřejmě
osm. V Mostištích se zapsalo třináct dětí a
počítá se s nástupem jedenácti. -mars-

VĚŽ JE OPĚT PŘÍSTUPNÁ
Věž kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí je od začátku června opět na letní
sezonu otevřena.
Zpřístupněna je od 1. června do 31. srpna
2017, a to vždy od pondělí do soboty od
9.00 do 18.00, v neděli pak od 12.00 do
18.00.
Zájemci o prohlídku zaplatí jednotné
vstupné 20 korun. K vidění bude stálá
výstava historických fotografií Velkého
Meziříčí i loňská novinka – byt zvoníka i
se suchým záchodem a kozou, k níž letos
přibydou další kusy drobného domácího
zvířectva.
-marsROZKVETLÉ MĚSTO
Město Velké Meziříčí, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21,
vyhlašuje soutěž „Rozkvetlé město“. Do
soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí i firmy sídlící ve Velkém Meziříčí.
Kategorie:
květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií
květinová výzdoba předzahrádek, které
jsou viditelné přímo z ulice
Termín: 15. červen–15. srpen
Zhotovený fotosnímek výzdoby (i z mobilního telefonu) zašlete na zm@velkemezirici.cz nebo osobně odevzdejte na Turistické informační centrum města Velké
Meziříčí s uvedením adresy vyfotografovaného místa od 15. června do 15. srpna
2017.

www.velkomeziricsko.cz
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NázvoSloví
49.3556506N,
16.0121783E

ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 8: Lékárna u Černého orla
Text Marie Ripperová
Foto MěÚ a archiv Muzea Velké Meziříčí

Kvůli zlepšení
průjezdnosti
byla Vrchovecká
ulice probourána
a postavena nová
budova lékárny.
Ulice Vrchovecká byla v minulosti poměrně úzká, měla na šířku jen 3 metry, a ústila do
Radnické ulice těsně před tím, než ta končila na náměstí. Dokud se jezdilo koňskými
povozy, větší problémy nevznikaly. V první třetině dvacátého století však už dopravu
zajišťovala i auta a také koňské povozy byly mnohem delší. Doprava houstla a nastávaly
problémy. Ostatně v tomto směru probíhala silnice z Třebíče přes Meziříčí na Křižanov
a dál na Nové Město.
V roce 1932 městská rada rozhodla vybourat dva domy – lékárnu a vedlejší hostinec u
Bílého anděla. Ulice byla rozšířena, na zbývajícím prostoru byla vystavěna nová lékárna
a místo hospody další domy. Za svoji výraznou podobu vděčí lékárna tehdy modernímu
funkcionalistickému slohu. Funkci nárožního domu se podřídila i architektura. Autorem
projektu byl pražský architekt Jiří Michálek.

www.velkomeziricsko.cz

Díl 11

Text Eva Kočí Valová

MRŠNÍK
Údolí za železničním viaduktem u nového nádraží k Oslavici, jméno známo od r.
1866. Byl zde pochován voják (kamenný
kříž) a mrtvoly koní. Mrtvola = mrcha,
mršina = mršník.
BALINKA
Řeka přitékající od vsi Baliny, podle které
nese jméno. Obtéká jižní část města, přítok Oslavy. Jde o velmi starý název (14.
století). Baliny, od osobního jména Bala =
Balův majetek.
RADOSTINKA
Část řeky Oslavy protékající městem od
Mostišť k soutoku s Balinkou u Dolní brány. Přitéká od vsi Radostín, od osobního
jména Radosta, ves lidí Radostových.
Velmi staré jméno (14. století).
OSLAVA
Řeka protékající městem od severu. Velmi staré jméno. Staročesky osla = brus,
ocílka, Oslava = řeka s kameny vhodnými
k broušení.
BERANUJ – ŠLAPALUJ STAV
Říční jez na řece Balince za letním koupalištěm. Název nese od konce minulého století. Část stavu na levé straně
řeky podle jména majitele přilehlé louky
– Šlapaluj. Část stavu na pravé straně
řeky podle majitele louky na břehu –
Beranuj.
VALIČKUJ STÁVEK
Říční jez mezi loukou Obora a domem rodiny Valičkových na řece Balince. Jméno
od 1. pol. 20. století. Název podle majitele
domu, který stál poblíž.
KOZINUJ STAV
Jez za zahradami u domů v Komenského ulici na řece Balince. Název nese podle majitelů bývalého mlýna, do kterého
vedla příkopa z tohoto stavu.
FABRICKEJ STAV (KALLABUJ, BEKUJ)
Říční stav na řece Oslavě za Motorpalem, existující od poloviny 19. století po r.
1914. Stav byl zdrojem vodní síly vedoucí přikopou k fabrice, jejímiž majiteli byli
Kallabové, později Beckové.
JEŘÁBKUJ STAV (PELÁNKUJ)
Říční stav na řece Oslavě od konce minulého století. Stav sloužil strojírně, jejímž
majitelem byl Jeřábek, nebo mlýnu, jehož
majitelem byl Pelánek.
ŠKODUJ STAV (PILSKEJ)
Říční stav na řece Oslavě (pod nádražím).
Toto označení nesl od 2. pol. 19. století,
Pilskej od roku 1950. Ze stavu vedla příkopa k mlýnu, jehož majitelem byl Škoda.
Po zrušení příkopy přejmenován na Pilskej stav – sousedil s parní pilou.

#SERIÁLY
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11. ročník
refOrMy
a Revoluce 8.-14. červen

hlaVní PrOGraM
8. červen velký sál Jupiter clubu
17.00 SlavnoStní zahájení
17.30 RefoRmace (přednáškový blok)

DOPrOVODný PrOGraM
7. červen
18:00 kus ze-Mě (vernisáž výstavy)
Jana Mikysková výstavní síň muzea

Od první ke třetí reformaci (můžeme je číslovat?)
Jana Nechutová

20:00 Večer s fléTnOu a kyTarOu (koncert)
Libor Janeček, Mariia Mikhailova zámek

Dlouhé 13. století, aneb o revolucích poněkud jinak
Martin Wihoda

9. červen
21:00 rOBerT kŘesťan, Druhá TráVa (koncert)
vstupné 250/300 Kč nádvoří zámku

9. červen velký sál Jupiter clubu
17.00 Revoluce všedního dne (přednáškový blok)
Veřejný prostor a gender: Přístup a bezpečí online a v ulicích
Marcela Linková
Moderní bydlení pro naše pracující
Hubert Guzík
Právo na město – zápas o městskou přírodu
Petr Gibas
moderátor Juraj Hvorecký
10. červen velký sál Jupiter clubu
16.00 VýchOVa (neVýchOVa) (přednáškový blok)
Petr Chaluš
Mírný pokrok v mezích zákona už nestačí
Barbora Kamrlová
11. červen velký sál Jupiter clubu
14.00 VýrOčí refOrMace 1517 - úlOha Dnešních církVí
(přednáškový blok)
Dominik Duka, Joel Ruml, Tomáš Tyrlík
moderátor Petr Dvořák
12. červen
kinosál Jupiter clubu
17.00 reVOluce V rusku 1917 V PrOMěnách času
(přednáškový blok)
strana místo třídy: o pojmu “nová třída” Milovana Džilase
Václav Bělohradský
Říjnová revoluce jako komunistické místo paměti
Stanislav Holubec
V čem je sovětský ekonomický model inspirací pro dnešek?
Petr Gočev
moderátor Michael Hauser
13. červen velký sál / kinosál Jupiter clubu
17.00 PrůlOMy V POznání (přednáškový blok)
šoková terapie lidské domýšlivosti
Josef Krob

10. červen
19:30 cOncenTus MOraViae: kVěTina MilOsTi (koncert)
Hana Blažíková špitální kostel sv. kříže
vstupné 250/150 Kč
21:00 VráTila se jeDnOu V nOci (divadelní představení)
Horácké divadlo Jihlava nádvoří zámku
Vstupné 250/300 Kč
11. červen
10:30 mše Svatá kostel sv. mikuláše, náměstí
Mons. ThLic. Dominik Duka OP
15:00 PiPi DlOuhá PunčOcha (divadelní představení)
Hoffmanovo divadlo nádvoří zámku
vstup zdarma
kOncerTy PěVeckých sBOrů nádvoří zámku
18:00 Pěvecký sbor Gymnázia Velké Meziříčí
20:00 Pěvecký sbor Harmonie
vstupné 70 Kč
13. červen
20:00 čTení ke kafi (divadelní představení)
Divadlo MALÉhRY Jupiter club: vip salonek a terasa
vstupné 70 Kč
14. červen
20:00 DozVuky afTerPárTy nádvoří Jupiter clubu
beseda s ředitelem festivalu Milanem Dufkem
filMOVé sTŘíPky z historie Velkého Meziříčí
dokumentární filmy z archivu Jiřího Michlíčka
vstup zdarma
po dobu trvání festivalu
huDBa rukaMa neViDících VýTVarníků
Sdružení Slepíši předsálí kina Jupiter club
Grafický a PrODukTOVý DesiGn
Výstava prací studentů SPŠ Helenín

výstavní síň Jupiter clubu

nevyčerpatelné a bezpečné zdroje (elektrické) energie
Jan Horáček

ParTneŘi fesTiValu

Mezi rychlou a pomalou vědou
Filip Vostál
20.00 zakázaný Bůh (beseda s promítáním)
Jan Hanák
14. červen velký sál Jupiter clubu
17.00 reVOluce V Dějinách (přednáškový blok)
revoluce a moderní dějiny
Ondřej Ševeček
husitská reformace jako revoluce
Martin Nodl
Otázka revoluce u T. G. Masaryka
Jan Zouhar
#JUPITER
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Maturanti vystavují
na půdě již pětadvacet let
Devět maturantů z výtvarné výchovy představuje svůj
originální pohled na svět na půdě Gymnázia Velké Meziříčí.
„Orbis pictus, tedy svět v obrazech je letošním tématem
jejich prací,“ uvádí učitelka výtvarné výchovy na škole Eva
Kočí Valová. První výstava na půdě proběhla poprvé před
pětadvaceti lety a od té doby rok co rok noví maturanti
Text a foto Martina Strnadová
přímo pod krovy budovy představují svoje dílo.
„Asi to není úplně obvyklé, že má gymnázium maturanty z výtvarné výchovy pravidelně každý rok,“ říká ředitel školy Aleš
Trojánek a dodává: „Zkoušku z tohoto předmětu volí nejčastěji studenti, kteří hodlají
dále pokračovat na vysokých školách ve
studiu architektury, uměleckých oborů, ale
i učitelství, či různých humanitních oborů.“
To potvrzuje i letošní absolventka Nikola
Malcová, která složila zkoušku z výtvarné výchovy na výbornou a čeká ji studium

www.velkomeziricsko.cz

tvůrčího psaní. „Během výtvarky jsme
zpracovávali různá témata, která mi pomohla uvědomit si tenhle svět. Dívat se
kolem sebe, přemýšlet a snažit se pochopit různé souvislosti,“ říká maturantka.
Svět ve mně, já ve světě… Tvorba studentů
na toto téma je na půdě gymnázia ke zhlédnutí do konce června. „Součástí výstavy jsou
práce malířské, kreslířské, výtvarné adjustace, plastiky ze dřeva, koláže, práce s hlínou
a dokonce i film,“ popisuje Eva Kočí Valová.

Právě ona stála u zrodu první výstavy v prostorách přímo pod střechou školy, v místě, z
nějž dýchá historie. Každoročně přivádí nové
studenty k obhajobě výtvarné práce, která je součástí maturitní zkoušky z výtvarné
výchovy. Studenti na ní pracují čtyři až pět
měsíců, hledají a nacházejí. Nejenom další profesní zaměření, ale i možnost ukázat
svoji vyzrálost, citlivost, vyjádřit svůj osobní
náhled na svět je pro ně důvodem, proč volí
právě zkoušku z výtvarné výchovy.

#SPOLEČNOST
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Sobota 10. 6., špitální kostel sv. Kříže,
19.30 hodin
CONCENTUS MORAVIAE
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
13 MĚST
HANA BLAŽÍKOVÁ/zpěv, harfa
Vstupné 250 Kč/150 Kč
Úterý 13. 6., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost
pořádá přednášku ZNÁMÁ – NEZNÁMÁ
FRANTIŠKA STRÁNECKÁ
Přednáší Mgr. Ivana Vaňková
Středa 21. 6., kostel sv. Mikuláše, 19.30
CONCENTUS MORAVIAE
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
13 MĚST
ENSEMBLE ORGANUM
MARCEL PÉRÉS /umělecký vedoucí
Vstupné: 300 Kč/200 Kč
Neděle 25. 6., Náměstí, 15:00
Koncert ZUŠ
Na zahajovacím koncertu Velkomeziříčského kulturního léta se představí žáci a
učitelé místní ZUŠ
PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC:
Město Velké Meziříčí a Jupiter club s.r.o. pořádají VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
www. jupiterclub.cz
PROGRAM KINA NA ČERVEN

Středa 7. 6. v 18.30 hodin
WONDER WOMAN
Síla. Půvab. Moudrost. Zázrak. Spravedlnost začíná u ní.
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním
ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě.
Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana
bojuje po boku mužů ve válce, která má
ukončit všechny konflikty, a objevuje plný
potenciál svých schopností… a svůj skutečný úděl.

28

Kulturní a společenské akce na měsíc červen 2017
tel. 566 782 004, 566 782 001
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz
Akční, dobrodružný, fantasy film USA
2017, český dabing. Hrají G. Gadot, R. Wright, Ch. Pine.
Vstupné: 110 Kč, 143 minut, mládeži přístupný od 12 let.

věci, z nichž tuhla krev v žilách. Potrestali
ji mumifikací zaživa a pohřbili tak, aby ji
nikdo nenašel. Jenže našel. O dva tisíce let
později se v místě jejího věčného odpočinku ocitli dobrodruh Nick Morton a archeoložka Jenny Halsey… Akční dobrodružné
Čtvrtek 15. 6. v 19.30 hodin
drama USA 2017, český dabing. Hrají S.
SMRTIHLAV
Boutella, T. Cruise, A. Wallis, R. Crowe
Není to jen malý český příběh. Je to velký Vstupné: 130 Kč, 143 minut, mládeži přípříběh druhé světové války.
stupný od 12 let.
Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých
filmových zpracování s tímto tématem liší. Sobota 17. 6. v 19.30 hodin
Z výrazné části se totiž zaměřuje také na POBŘEZNÍ HLÍDKA
opačnou stranu barikády na samotného Dobrý buchty potřebujou pořádnej pekáč.
Heydricha. Ten zde není pouhým před- Mitch je chlap jako hora se silným morálmětem atentátu, ale důležitou aktivní po- ním kompasem a stoprocentním zápalem
stavou. Vedle příběhu československých pro práci vodního záchranáře. Je to prostě
parašutistů sleduje film Smrtihlav i jeho naprostý opak Matta Brodyho, bývalého
život, vzestup a kariéru, kterou ukončil olympionika, kterému sláva natolik stoupjako jeden z největších prominentů Třetí la do hlavy, že si po nekonečné sérii průříše. Válečné historické drama USA 2017, švihů musí pod Mitchovým velením jako
české titulky. Hrají J. Clarke, R. Pike, M. Wa- plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně
sikowska, J. Reynor, J. O´Connell.
prospěšných prací. Matt má však ego stejVstupné: 110 Kč, 119 minut, mládeži pří- ně silné jako bicepsy a ani takové varovástupný od 12 let.
ní osudu nebere moc vážně. Místo bdění
nad plážovými povaleči bez uzardění zírá
do výstřihu dalšího nováčka v týmu, nádherné ale odtažité Summer. Za jiných okolností by si ho Mitch asi podal, jenže teď na
to nemá čas, protože se mu na pláži začaly
kupit problémy. Akční komedie USA 2017,
české titulky. Hrají D. Johnson, Z. Efron, A.
Daddario, D. Hasselhof, P. Anderson.
Vstupné: 120 Kč, 119 minut, mládeži přístupný od 15 let.
Pátek 16. 6. v 17.30 hodin
AUTA 3
Legendární závoďák Blesk McQueen (v
českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic
zjistí, že ho nová generace závodních aut
poslala mimo závodní dráhu, kterou nade
vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka
Cruz Ramirezová, která by sama chtěla
prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák Pátek 23. 6. v 19.30 hodin
s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
píst všem dokázat, že nepatří do starého Příběh, který se odehrává v časoprostoru
železa. Animovaný rodinný film USA 2017, několika set let, na několika kontinentech.
český dabing.
Automechanik Cade Yeager má s TransforVstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 100 mery bohaté zkušenosti a válce navzdory
minut, mládeži přístupný.
se spojí s „nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu,
Pátek 16. 6. v 19.30 hodin
proč se Transformers po staletí vracejí na
MUMIE
Zemi. Odpověď na tuhle otázku jim může
Začněme v Egyptě před dvěma tisíci lety, dát významný historik Edmund Burton,
kde se velmi ambiciózní princezna Ahma- který věří, že právě v minulosti lze najít
net chystala na převzetí vlády v zemi po klíč k ukončení války a záchraně lidstva.
svém otci a pro naplnění svého cíle se ne- Velmi nesourodou skupinku doplňují ješváhala spojit s temnými sílami a provádět tě krásná oxfordská profesorka a osiřelá
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puberťačka Izabella, která toho na svůj
věk zažila s Transformery až příliš. Akční
dobrodružný sci-fi thriller USA 2017, český dabing. Hrají M. Wahlberg, A. Hopkins,
L. Haddock, I. Moner.
Vstupné: 130 Kč, 133 minut, mládeži přístupný.
Sobota 24. 6. v 19.30 hodin
HOLKY NA TAHU
Nejlepší pařby jsou ty, na které se vám
nechce.
Pětice nejlepších kamarádek z vysoké
školy uspořádá víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy
v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co
se jim nešťastnou náhodou podaří zabít
striptéra. Zatímco se v nastalém zmatku
pokoušejí přijít na to, co si počnou, zažívají
další a další bizarní příhody. Komedie USA
2017, české titulky. Hrají S. Johansson, K.
McKinnon, J. Bell, I. Glazer a Z. Kravitz.
Vstupné: 120 Kč, 97 minut, mládeži přístupný od 15 let.
Neděle 25. 6. v 16 hodin
AUTA 3
Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále
závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa. Animovaný rodinný film USA 2017, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 100
minut, mládeži přístupný.
Pátek 30. 6. v 18 hodin
Neděle 2. 7. v 18 hodin
JÁ, PADOUCH 3
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi
prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál
nespokojenější s tím, že už páníček není
zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém
jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že
má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy. Animovaná rodinná
komedie USA 2017, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 100
minut, mládeži přístupný.

www.velkomeziricsko.cz

Další akce
OSTRŮVEK
Vlnění s Editou
8. června 2017 17:00 - 20:00
Kurz plstění, lektorka Edita Vaňková Téma:
pouzdro na brýle/mobil, peněženka –
mokré plstění Počet míst je omezený.
Ostrůvek 288, Velké Meziříčí, tel.: 702 850 621
RŮZNÉ
NOC KOSTELŮ ve Velkém Meziříčí a Hrbově
9. června 2017 17:00
Kostel sv. Mikuláše: 17:00 mše svatá; pro
děti u kostela: 18:00–21:00 workshop pro
děti; program v kostele: 18:00 duchovní
slovo, 18:05 dětská schola (Radka Uchytilová), 18:30 historie kostela, 700 let od první zmínky (PhDr. Marie Ripperová), 19:30
ochutnávka písní od skupiny Pavana (Jan
Pospíšil, Pavla Kamanová, Alžběta Pospíšilová, Aneta Vrbková, Dan Blaha, Ondřej
Duben), 20:00–20:30 kněžské požehnání
(o. Marek Husák), 20:30 koncert Harmonie (žáci ZŠ a SŠ, vede Andrea Svobodová
a Olga Ubrová), 21:40 Špatně namíchaný
bublifuk – hra světla, 22:00 modlitba za
město (o. Pavel Šenkyřík), 22:05 varhanní
hudba a zpěv (MgA. Mária Nedomová, PhD.,
Kristýna Bradáčová, Vojtěch Sklenář, Marie
Rosová, Radka Uchytilová, Dan Blaha).
Kostel Nejsvětější Trojice – Moráň: 20:00
– 22:00 prohlídka kostela ve světle svíček,
20:00 klasická kytara (Jakub Doležal), Kostel sv. Kříže - Špitálek 20:00–22:00 prohlídka kostela, 20:00 koncert mladých interpretů (Petr Bradáč – akordeon, Kristýna
Bradáčová – klávesy), 21:00 židovské písně
a tanec (chrámový sbor pod vedením Marie
Rosové, Jan Blaha – housle, Petr Bradáč –
akordeon, taneční skupina biřmovanců).
Kostel sv. Václava v Hrbově: 18:00-20:00
prohlídka kostela, 18:00 klasická kytara
(Jakub Doležal), 18:30 legenda ze života sv.
Václava, 19:00 varhanní hudba (Hana Oulehlová) a moderní hudba (rodina Oulehlova).
TRH S POUTÍ
18. června 2017 08:00
Trh o pouti proběhne ve větším rozsahu. Stánky budou stát na zadlážděné
části náměstí, která nebude obsazena
pouťovými atrakcemi, a také v ulicích
Radnická a Komenského.

vou muziku. Zahrádka The Blues Brothers
baru, vystoupí kapely JÉ!PÁNI, JEDUBABY,
JIŘÍ JURÁNEK a UDK band. Náměstí, Velké
Meziříčí, www.bezproudoff.cz
KURZY AGILITY
28. června 2017 18:00
Agility tréninky, obrany, individuální tréninky, kurzy poslušnosti
http://www.agilityvm.cz, tel.: 601 341 131
SPORT
XVIII. ročník MEMORIÁLU BEDŘICHA
KREJČÍHO
10. června 2017 08:30
Určen pro veřejnost, které nabízí možnost
zažít něco nového a je příležitostí k seznámení se s místními skauty a s programovou náplní skautské organizace. Účastníci memoriálu budou putovat po různých
stanovištích, na kterých je budou čekat
zajímavé úkoly. Zváni jsou všechny holky a
kluci ve věku 6-14 let a také jejich rodiče a
blízcí příbuzní, pro které je určena speciální
kategorie „veteráni“. Plánované ukončení
akce je v 17 hodin. V případě potřeby kontaktujte Prachyho na tel. č. 736 622 428,
Fajtův kopec 607, Velké Meziříčí
NKT PŮLMARATON 2017
10. června 2017 14:00-17:00
Letní běžecký závod na 21,1 km s klasickými půlmaratonovými pravidly. Závod startuje na Náměstí ve Velkém Meziříčí, poté vyběhnou městskou branou
podél řeky Oslavy přes areál firmy NKT
Cables do Nesměřského údolí. Na náměstí budou zároveň probíhat závody
dětí všech věkových kategorií. Doprovodný program pro příchozí, především
pro děti - jumping, malování na obličej
ad. www.scvm.cz
Fotbal: FC VM B - AFC Humpolec
11. června 2017 14:00
krajský přebor
U Tržiště, Velké Meziříčí, www.fcvm.cz

Memoriál Petra Koláčného v malé kopané
15. června 2017 16:00
Přihlásit se může kdokoli, třída, ulice i fotbalový oddíl.
Kategorie: žáci a žákyně (mohou být kombinovaná družstva). Povrch a rozměry
hrací plochy: umělá tráva, 25x50 m Počet
DĚTSKÝ DEN s myslivci nejen pro děti
hráčů v družstvu: 5+1, na soupisce neome10. června 2017 13:00
zen, podmínkou vedoucí družstva jedna
Bohatý program: naučná stezka s kvízem, dospělá ososba. Hrací doba: 1x 15 minut
střelnice, seznámení se s prací myslivců, Pravidla: dle pravidel malé kopané. Dresy:
hry, sokolníci, skákací hrad a další. Hrbov
každý tým musí mít stejnou barvu dresů,
čísla nejsou podmínkou. Hrací systém: dle
Festival BEZPROUDOFF 2017
počtu přihlášených družstev. Startovné:
17. června 2017 19:00
10 Kč na hráče. Školní, Velké Meziříčí, tel.:
9. ročník, zaměřený na bluesovou a rocko- 603 947 096, 732 922 877

#SERVIS

29

ČERVEN 2017

Křížovka o ceny
PALIVO PRO
MOTORY

FRANCOUZSKÉ
MĚSTO

MORAVSKÁ
METROPOLE

SKLIZEŇ OBILÍ

ORGÁNY
SLUCHU

MĚSTO V
JIHOVÝCH.
SRBSKU

ZŮSTÁVATI

autor křížovky

JMÉNO
LENNONOVY
MANŽELKY

HOVOROVĚ
LEGRACE
(MN. Č.)

CHEM. ZN.
SODÍKU

NÁPOVĚDA: OR, AS, OMUL,
TOSTAO, EAT, FAST, IDO , ER,
VHS, AER, AURIN
OZNAČENÍ
VIDEOKAZET

ČESKÝ HEREC
(SAŠA)

PLOŠNÁ MÍRA

OKRÁST

VERGILIOVO
JMÉNO

Vladimír Pařil
Foto Wikipedia

BOSENSKÁ
ŘEKA

WALĘSOVO
JMÉNO

LOSOSOVITÁ
RYBA Z
BAJKALU (SÍH)
SLOVENSKY
DOLY
ARCHITEKTON.
SOCHY

POVZDECH

1. TAJENKA
ČESKÝ
SPISOVATEL
(VLADIMÍR A
ONDŘEJ)

ZÁPADOČESKÉ
MĚSTO

STAROŘÍMSKÝ
PENÍZ

KOŽEŠ. PODNIK
V TRUTNOVĚ

ANGLICKY
RYCHLE

BÝV. BRAZIL.
FOTBALISTA

HLAVNÍ MĚSTO SLOVENSKY
DÁNSKA
JESTLIŽE

ODPLATA

ŘEC. PŘEDP.
PROTI

NEBEZPEČNÝ
INSEKTICID

TEN

INIC. HERCE
TROJANA
CHEM. ZN.
NIKLU

POJEM DUŠE V
EGYPTĚ
CHEM. ZN. CÍNU

SLEPIČÍ
CITOSLOVCE

NĚMECKY ON

SPODKY NÁDOB

RIVAL

ODPADLÍK

SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

BÝV. ČES.
SKOKANKA

NEBEZP. CHEM.
SLOUČENINA

2. TAJENKA

POPĚVEK

ŘECKY
VZDUCH

DRUH TISKU

TADY

POHOVKA

NĚM. MĚSTO ZA
HŘENSKEM
ANGLICKY
NEBO

MOŽNÁ
RUMUNSKY
JAN
DRUH
PAPOUŠKA

CHEM. ZN.
TELLURU

TECHNICKÉ
ZABEZPEČENÍ
KOVOVÝ
PRVEK

CHEM. ZN.
HLINÍKU
BURZOVNÍ
CENINY

AMAZONSKÁ
RYBKA
ZASE
BAREVNÝ JAP.
KAPR
JE MOŽNO

INIC. SPIS.
KLÍMY
OZN. NEJV.
KVAL. ZBOŽÍ

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

ZNOJ

3. TAJ.
OZN. KUSŮ

LIDOVĚ VŮZ

ECHO

UMĚLÝ
MEZINÁRODNÍ
JAZYK

PLÁTĚNÉ
PŘÍSTŘEŠÍ

DÍVČÍ
JMÉNO

ANGLICKY
JÍST

V

hodnosti pobočníka následníka trůnu se velkomeziříčský hrabě 1. tajenka zúčastnil manévrů v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu v roce 1914, kde svým tělem chránil následníka trůnu před atentátníky. Atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu
byl spáchán 28. června 1914. Během vojenské přehlídky byl arcivévoda napaden
skupinou šesti atentátníků, jejichž vůdcem byl Danilo Ilić. 2. tajenka d‘Este a
jeho choť Žofie Chotková byli po předchozím nezdařeném bombovém útoku na
kolonu vozů poté na jiném místě zastřeleni srbským separatistou jménem 3. tajenka.
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 26. června 2017.
Tři vylosovaní výherci získají upomínkové předměty z městského e-shopu.
Výherci z minulého čísla jsou Marie Křenková z V. Meziříčí, Marta Coufalová z Balin a František Šmíd z Mostišť, pro které máme v redakci připravenou výhru.
Řešení z minulého čísla: Křenička, Hliniště, Svatá hora, Fajtův kopec.
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Děti změřily své síly při olympiádě na Tržišti
S cílem přivést děti k pohybu, ke sportu a potažmo k dobré fyzické zdatnosti proběhla na Tržišti již třetí Olympiáda mateřských
škol ve Velkém Meziříčí.
„Olympiáda je takovým vyvrcholením sportovních aktivit našich
dětí během celého školního roku,“ říká ředitelka Mateřské školy
Velké Meziříčí Božena Suchánková a vyjmenovává další aktivity:
„Děti chodí cvičit na trampolínách, na horolezeckou stěnu, do hasičské zbrojnice, tělocvičen základních škol či házenkářské haly,
bruslit na zimní stadion, navštěvují dopravní hřiště, provozují pěší
turistiku po okolí, zapojují se do celorepublikového projektu Děti
na startu.“ Mnohé z nich probíhají ve spolupráci s velkomeziříčskými sportovními oddíly, například olympiádu zastřešují fotbalisté.
Na Tržišti poměřilo svoje síly a zdatnost sto padesát dětí rozdělených do družstev, která se střídala na jednotlivých stanovištích.
Úkoly byly zaměřeny na dovednosti s míčky i fotbalovým míčem,
koordinaci pohybů, přesnost a obratnost, na podporu všestrannosti.
„Je radost vidět na našem travnatém hřišti tolik malých dětí v
pohybu,“ pochvaloval si Libor Smejkal z FC Velké Meziříčí. Však
jedním z účelů akce je i to, aby mezi nimi fotbalisté objevili nové
mladé hráče.

Sponzory dětské olympiády byli: FC Velké Meziříčí, Město Velké
Meziříčí, Horácké autodružstvo, Poex, Stavebniny Smejkal, Agados, Pepínostav, Bid Food. Mediálním partnerem byly Velkomeziříčsko a Studio Tulák.
Text a foto: Martina Strnadová

Házenkářky opět udržely střed první ligy
Velkomeziříčské házenkářky zakončily své
letošní působení v první lize žen. Druhá
nejvyšší ženská soutěž na našem území
byla v letošní sezóně hodně vyrovnaná a
o konečném pořadí rozhodoval každý bod.
Naše házenkářky jich dokázaly uhrát 18,
kdy osmkrát zvítězily, dvakrát remizovaly
a desetkrát zakusily porážku. A tento bodový zisk znamená celkovou šestou příčku
se skórem 553:581. Ve srovnání s loňským
rokem dokázaly udržet stejnou pozici, ale
letošní bodový zisk byl o čtyři body nižší.
Letošní jaro bylo ovšem pro naše hráčky
jako na houpačce. Přitom vstup do jarní
části vyšel hodně dobře. Nejprve jsme porazily tým pražských Vršovic, poté doma
remizovaly s Kobylisami, jako jediné porazily na olomoucké palubovce domácí hráčky
a doma si jasně poradily s týmem Zlína. Pak
ovšem přišla porážka na kunovické palubovce, hodně nepovedené utkání s Otrokovicemi a lídrem soutěže, Hodonínem. Ani
poslední venkovní utkání proti Havlíčkovu
Brodu neznamenalo pro naše barvy dva
body. Díky vyrovnanosti soutěže jsme tak
před dvěma posledními zápasy, které se
odehrály na naší palubovce, neměly jasnou
budoucí příslušnost k první lize žen. A proto jsme se chtěly rozloučit důstojně a před
skalními domácími fanoušky odehrát dobré
zápasy. V tom prvním, proti HC Plzeň, jsme
to splnily na výbornou a po skončení zápasu
svítilo na ukazateli skóre 25:18. V posledním utkání proti další Plzni, která skončila na
druhém místě, jsme braly bod. Toto utkání
bylo odrazem naší jarní části. V utkání jsme
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vedly, poté jsme zase prohrávaly, poté zase
vedly a zase prohrávaly, takže bod za výsledek 30:30 byl spravedlivý. Tento bod se
v konečném zúčtování ukázal jako hodně
důležitý, protože jinak bychom skončily až
na osmém místě. Za sebou jsme nechaly i
rivala z kraje, Havlíčkův Brod.
V závěru sezóny jsme se navíc musely obejít bez křídelnice Renaty Škrdlové a spojky
Hany Hublové, které trápila různá zranění.
V konečném zúčtování se jistě jedná o dobré umístění. Navíc Iva Závišková získala titul
nejlepší střelkyně, kdy soupeřkám vsítila
165 branek! Tímto Ivě gratulujeme. Naší
druhou nejlepší střelkyní byla Lucka Zbožínková s 92 góly a v posledním utkání navíc
do hostující branky nasázela branek 15!

Nyní hráčky budou nějakou dobu ještě trénovat a poté přijde odpočinek, aby v létě
mohly zahájit přípravu na další sezónu.
Nezbývá než poděkovat všem hráčkám, které se během dlouhé sezóny zapojily do hry, a
to jmenovitě těmto: Marcela Babáčková, Romana Doležalová, Veronika Fialková, Denisa
Hladíková, Michaela Homolová, Hana Hublová, Jarmila Chromá, Jana Klusáčková, Eliška Koudelová, Marianna Kušová, Kristýna
Necidová, Lenka Pacalová, Jitka Plachetská,
Linda Prokopová, Veronika Stará, Diana Svobodová, Veronika Syptáková, Jana Šidlová,
Renata Škrdlová, Iva Závišková a Lucie Zbožínková. Velký dík také patří trenérce Radce
Matušíkové a vedoucímu družstva Stanislavu Tvarůžkovi.
Jana Šidlová
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Dobré ráno
po–pá | 5.00–9.00
ranní informační servis

Dobré dopoledne
po–pá | 9.00–12.00
Příběhy z Vysočiny, rozhovory

Robin Šalamon

Tamara Pecková

Písničky pro Vysočinu
po–ne | 13.00–14.00
plníme vaše písničková přání

Dobré odpoledne
po–pá | 14.00–19.00
poradna, Humoriáda, Radiobazar

Jarda Hypochondr

Martin Vašíček

Nové rádio pro
Velkomeziříčsko
SC-370865/01

87.9 FM

Likvidace
pojistných událostí
Smluvní servis

Tel.: 736 675 552
SC-370897/01

AUTOCOLOR ŠOUKAL s.r.o.

