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Životní jubileum
Místní rodačka, učitelka a 
sportovkyně Zdenka Kubíčková 
oslaví 90. narozeniny.

Vychází v nákladu 5500 ks / zdarma Ročník XXX / číslo 8 / srpen 2019

Prázdninové uzavírky
Celé léto řidiče trápí uzavírky  
a omezení dálnice, silnic  
i místních komunikací.

Císařské manévry
O víkendu 7. a 8. září ožije 
velkomeziříčský zámek 
císařskými manévry.

Úspěšní olympionici
Velkomeziříčští sportovci 
reprezentovali Kraj Vysočina  
na dětské olympiádě.

MISTŘÍŇANKA 
POTĚŠILA STOVKY 
POSLUCHAČŮ 



www.velkomeziricsko.cz charitativní sbírka, otázky pro zastupitele2

SRPEN 2019

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
Mgr. Pavla Kamanová

Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské (Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně),obor učitelství pro I.stupeň

Současné zaměstnání ředitelka ZŠ a MŠ

Politická strana bez politické příslušnosti

Doplňující informace zvolena za KDU-ČSL a nezávislí bez politické 
příslušnosti

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Líbí se mi možnost kulturního vyžití 
- ráda využívám pestrou nabídku 
kulturních aktivit. Milovníci hudby, 
divadla i výtvarného umění si přijdou 
opravdu na své a nemusí tak za těmito 
možnostmi dojíždět, což znamená 
časovou a finanční úsporu. Zároveň se 
mi líbí blízká dostupnost přírody
(údolí Nesměř, Balinské údolí, Fajtův 
kopec), která zaručuje i nabídku 
provozování volného času aktivním 
sportem případně relaxací v přírodě. 
Rovněž nabídka sportovních aktivit 
pro děti i dospělé je opravdu hojná, ze 

strany města i dostatečně finančně 
podporovaná. Výhoda našeho 
maloměsta spočívá i v tom, že se 
zde snoubí možnost nakombinovat 
městský životní styl a zároveň žít 
i v sepětí s přírodou.
V neposlední řadě vnímám, že ve městě 
žije hodně aktivních lidí, kteří mají chuť 
se zapojit - ať už se to týká pořádaní 
různých kulturních akcí, sportovních 
aktivit, ale i nedávno proběhlých 
demonstrací.
Na co byste se jako členka 
zastupitelstva chtěla zaměřit?
Samozřejmě na plnění koaličního 

programu. Dále také na vyřešení 
situace za Svitem – vnímám, že situace 
s parkováním je přímo varovná, touto 
problematickou se zabýváme neustále. 
Řešení je poněkud „zaháčkované“ 
kombinací dvou vlastníků pozemku, 
takže se tento problém neposunuje tak 
hbitě vpřed, jak bychom si přáli. Dále se 
zaměřím na problematiku synagogy – 
není sice v koaličním programu, ale téma je 
již „na stole“ a bude dobré nejen vyjednat, 
ale také zvážit za jakých podmínek 
získat synagogu zpět a především dobře 
promyslet, budou-li finance na její opravu 
a jaká bude možnost jejího dalšího využití.

Pracovníci Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou se v měsíci srpnu zapojí ve spolupráci s mezinárodní charitativní organizací 
Mary‘s Meals do tzv. Batůžkového projektu. Ten spočívá ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi.

NAPLNĚNÉ BATŮŽKY je možné odevzdat v pracovní dny od 13.00 do 15.00 hod. v denním stacionáři Nesa ve Velkém 
Meziříčí, a to od 5. srpna do 30. srpna 2019.

Jak batůžek připravit?
Seznam věcí, které mají být součástí každého batůžku je zveřejněný na stránkách žďárské Charity nebo je součástí 
průvodní kartičky, kterou si zájemci mohou vyzvednout v Turistickém informačním centru ve Velkém Meziříčí. 

Součástí každého batůžku je: průvodní kartička, ve které je uvedeno, pro koho je batůžek určený (dívka či chlapec v určitém 
věku) a seznam vložených věcí: sešity, pouzdro na tužky, pera, guma, balení pastelek, ořezávátko, pravítko, lžíce, mýdlo, 
zubní pasta, zubní kartáček, ručník na ruce, malý míček, tričko či šaty, kraťasy nebo sukně, žabky či sandále. 
Některé věci mohou být lehce použité, ale v dobrém stavu. Nové musí být vždy hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček a 
mýdlo). Sladkosti ani hračky do batůžku nepatří, aby nekomplikovaly dopravu do zahraničí.  

SBÍRKA BATŮŽKŮ POMŮŽE DĚTEM 
V AFRICKÉ MALAWI
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Mgr. Pavla Kamanová

Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské (Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně),obor učitelství pro I.stupeň

Současné zaměstnání ředitelka ZŠ a MŠ

Politická strana bez politické příslušnosti

Doplňující informace zvolena za KDU-ČSL a nezávislí bez politické 
příslušnosti

Alexandros Kaminaras

Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské
ČVUT v Praze, Fakulta architektury,  
vzdělávací obor: Architektura a urbanismus
National University of Singapore,  
Department of Architecture, vzdělávací obor:  
Urbanism + Mobility (2015)

Současné zaměstnání Architekt

Politická strana Společně VM

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Líbí se mi jeho výhodná geografická 
poloha v rámci území ČR, která městu 
dává rozvojový potenciál. Upřímně, tím 
to končí. Přál bych si, aby nebylo naše 
město v celostátním povědomí jenom 
díky dopravním zácpám na dálnici D1 
či nesmyslným stavebním projektům. 
Přál bych si, abychom dosáhli toho, 
že se bude o městě mluvit kvůli 
zdařilým počinům, které se nám podaří 
zrealizovat a které budou pozvedat 
kvalitu života místních obyvatel a budou 
cílem cesty široké veřejnosti. Je snadné 
toho dosáhnout při správném vedení 
města, které v současnosti chybí.
Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?
Na zahájení spolupráce s kvalitními 
odborníky napříč profesním spektrem. 
Městu to chybí jako sůl a je to na 
něm vidět. Například když vybíráme 
projektanta plánované stavby, 
vybíráme, čirou náhodou, neustále 
ze 2 – 3 známých firem z okolí, které 
produkují průměrné věci. Nerozumím 
tomu, proč nezahájíme dialog s těmi 
nejlepšími, kteří vyhrávají soutěže 
a mají mezinárodní uznání. Proč se 
budeme pořád spokojovat s průměrem 

a tvářit se, že nám to stačí? Pokud 
budeme vybírat průměr, žádný velký 
posun kupředu se konat nebude. 
Zůstaneme průměrem.
Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Jsem architekt a 80% času na jednáních 
zastupitelstva trávíme debatami nad 
stavebními zakázkami. Při studiu 
v zahraničí jsem se setkal se světovými 
odborníky, v ČR studoval u předních 
architektů a přes 3 roky jsem pracoval 
v jejich ateliérech, nyní se druhým 
rokem věnuji vlastní architektonické 
praxi, kdy navrhuji stavby různých 
typologií. Moje zkušenosti obci prospějí 
tehdy, když bude můj odborný názor 
přijímán. Stejně tak jako přijímám já 
odborný názor jiného profesionála. 
Pochopil jsem však, že odborné názory 
z daných odvětví vedení města zatím 
příliš nevítá a spíš je ignoruje. Často 
slýcháme frázi:,Patnáct let to děláme 
tímto způsobem, tak proč bychom to 
teď měli měnit?‘‘
Kam byste si přáli, aby se Velké 
Meziříčí v dalších letech posunulo?
Přál bych si, aby město Velké Meziříčí 
přestalo být ospalým maloměstem 
se smýšlením z 90. let a stalo se 

sebevědomým tahounem regionu, který 
bude svěžím místem celorepublikového 
zájmu mezi Prahou a Brnem.
Které 2 problémy současného Velkého 
Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
1. V zastupitelstvu si často hrajeme na 
poslaneckou sněmovnu, používáme 
termíny jako „koalice‘‘ a „opozice‘‘, 
a proto spíš než tým 23 lidí, který bude 
efektivně tvořit a vést město směrem 
kupředu se staráme o to, co zazní na 
kameru a co ne, a spekulujeme, co se 
objeví v místních bulvárních plátcích. 
Řešením je otevřít oči, cestovat, 
získat nadhled, inspirovat se zdařilými 
příklady odjinud a přestat se chovat 
maloměstsky.
2. Vadí mi zkostnatělá struktura 
a fungování městského úřadu, jehož 
někteří zaměstnanci přímo na jednáních 
zastupitelstva brzdí nebo se podílejí na 
zastavení dobrých záměrů. Řešením 
je dosazení lidí s větší vizí a otevřenou 
myslí, kteří budou upřednostňovat 
zájmy široké veřejnosti nad zájmy 
své nebo vlivných jednotlivců, a proto 
s kolegy ze Společně VM usilujeme 
o tyto změny ve prospěch města.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Je to zejména zkušenost z minulých 
volebních období. Vnímám, že je dobré 
navázat na předešlou práci a zúročit tak 
již získané poznatky z práce zastupitele. 
Konkrétní náhled do politiky jsem 
získala nejen na různých seminářích, 
v práci zastupitele, ale zajímavé 
a přínosné bylo i moje působení 
v komisi životního prostředí, kde jsem 
byla členkou a později předsedkyní, 
dosud jsem i v komisi kulturní, kde jsem 
rovněž předsedkyní.
Kam byste si přála, aby se Velké 
Meziříčí v dalších letech posunulo?
Přála bych si, aby bylo v našem městě 
hodně dětí, mladých lidí - tito vnášejí 
do města tepající život a nové neotřelé 
nápady. A kde jsou mladí lidé, tam 

s potěšením žijí i všechny ostatní 
generace, takže mým dalším přáním je 
postarat se vhodně o starší spoluobčany 
nejen stavbou nového zařízení, které 
by starším lidem mělo sloužit, ale také 
ohleduplností a nabídkou aktivit pro 
seniory. Dále by bylo dobré, aby byla ve 
městě vždy dobrá nabídka pracovních 
příležitostí a lidé tak měli důvod zde 
zakotvit.
Do budoucna bych také uvítala, kdyby se 
přímo v centru města objevily i nějaké 
odpočinkové zóny. Doufala jsem, že 
právě náměstí se stane místem, kde 
lidé najdou klid na lavičkách pod stromy, 
v kavárnách, které nebudou omezovány 
neustálým provozem a znovu zde 
„oživnou“ drobní obchodníci. Škoda, 
že celou záležitost s novou podobou 
náměstí zabrzdila situace s referendem 

a následným podáním k ÚOHS. Takže 
bych si přála, aby se záležitost ohledně 
našeho náměstí dokázala uchopit 
a vyřešit v klidu, bez emocí a vzájemného 
slovního napadání a hlavně ve prospěch 
všech obyvatel.
Které 2 problémy současného Velkého 
Meziříčí vnímáte jako nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?
Všechny nás trápí město přesycené 
auty. Řešení je právě již zmíněné 
parkoviště či parkovací dům za Svitem.
Další problém je absence cyklostezky, 
která by umožnila průchod městem 
a zde je opět stejné řešení – vyřešit 
prostor za Svitem, jak jsem již uvedla 
výše, neboť v tomto prostoru se již s 
cyklostezkou počítá. 
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Komunikace Otínská v Měříně je 
úplně uzavřena od 29. července do  
1. září 2019. Objízdná trasa je 
vedena přes místní část Pustinu.

UPOZORŇUJEME NA 
PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY

Od 1. do 9. srpna je úplně 
uzavřena komunikace Řehořov - 
Řehořov (hájenka). Částečné 
omezení provozu se předpokládá 
až do 20. srpna.

Ve Stránecké Zhoři je uzavřena 
komunikace č. II/602 v délce 100 metrů 
od 1. června do 15. září. Navazující část 
komunikace v délce 900 metrů bude 
uzavřena od 16. do 30. září. Existují tři 
různé objízdné trasy: po dálnici D1, přes 
Kochánov a přes Netín. 

Silnice č. I/37 mezi obcí 
Laštovičky a Rousměrov je od 
1. července úplně uzavřena. 
Stavební práce a uzavírka 
jsou avizovány do 30. září 
2019.

Letní provoz na silnicích v celé České republice tradičně komplikují 
nová omezení a uzavírky silnic. Na Vysočině je obrovskou komplikací 
nejenom pro řidiče samotná modernizace dálnice D1. Objízdné trasy 
jsou řidiči nuceni použít i při cestě do Jihlavy nebo Žďáru nad Sázavou. 

ŘEHOŘOV ROUSMĚROV

MĚŘÍN, ULICE OTÍNSKÁ STRÁNECKÁ ZHOŘ

Řehořov–Řehořov hájenka do 20. 8.
Laštovičky–Rousměrov do 30. 9.
ul. Otínská, Měřín do 1. 9.
Stránecká Zhoř do 30. 9.

PŘEHLED DOPRAVNÍCH 
OMEZENÍ:
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DÁLNICI ČEKAJÍ DALŠÍ OMEZENÍ VČETNĚ ÚPLNÉ UZAVÍRKY 18. 8.
S modernizací dálničního mostu Vysočina a se stavbou nového nadjezdu na Fajtův kopec 
souvisejí dlouhodobá dopravní omezení, příčinou kterých jsou od začátku prázdnin 
kilometrové kolony na dálnici a kolabující doprava ve městě. Další dopravní komplikace řidiče 
čekají i v srpnu. V rámci 3. etapy modernizace D1 začnou práce na opravách vozovky včetně 
oprav sjezdů z dálnice. V polovině srpna proběhne osazení nové konstrukce nadjezdu.
Příprava dopravního značení na 
3. etapu modernizace:
V době od úterý 6. do čtvrtka 
8. srpna 2019 dojde k omezení 
celého úseku (140 – 147 km) v obou 
směrech. V době přehazování 
značení bude provoz veden 
střídavě v jednom a dvou pruzích 
v závistolosti na postupu přestavby 
a intenzitě dopravy. 
 

3. etapa modernizace:
V termínu od 8. srpna do 8. září 
proběhne oprava levé poloviny 
vozovky před mostem a pravé 
poloviny za mostem, včetně oprav 
sjezdů (141-západ, 146-východ).
Sjezd 146 ve směru z Prahy na 
Brno bude uzavřen, stejně jako 
sjezd 141 ve směru z Brna na 
Prahu.

Osazení konstrukce nadjezdu:
S úplným uzavřením dálnice v obou 
směrech počítejte v neděli 18. srpna 
od půlnoci do 6. hodiny ranní, kdy 
proběhne osazení nové mostovky 
nadjezdu na Fajtův kopec. Částečné 
omezení provozu potrvá od soboty 
17. srpna 16 hodin do nedělního 
odpoledne. Objízdná trasa povede 
jako u snášení nadjezdu přes město.

uzavřen sjezd z Brna na Prahu

uzavřen sjezd z Prahy na Brno

Podjezd pod dálnicí D1 na 
ulici Karlov (směr Dolní 
Radslavice) čeká uzavírka 
z důvodu modernizace D1 
v termínu od 10. srpna do 
11. srpna 2019. Objízdná 
trasa povede přes Osovou 
Bítýšku. Od 12. srpna do 
20. listopadu se provoz 
omezí a bude možné 
podjezdem projíždět 
maximální rychlostí 
30km/h.

Od 1. září bude změněna na ulici Bezděkov 
nově nejvyšší povolená rychlost na  
20 km/h. Dále zde přibude zákaz vjezdu 
vozidel nad 3,5 tun.

Úplná uzavírka podjezdu 
pod dálnicí směr samota 
Loupežník čeká řidiče od  
8. srpna 2019. Uzavírka 
potrvá tři měsíce do  
8. listopadu 2019. Objízdná 
trasa povede přes obec 
Lavičky.

Na komunikaci Družstevní od 1. října 
2019 se umístí od parkoviště u vlakové 
zastávky po křižovatku s ulicí Třebíčskou 
žlutá čára (zákaz zastavení). 

LOUPEŽNÍK KARLOV

DRUŽSTEVNÍ
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V SRPNU PROBĚHNE VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU PETRÁVČE
Dne 21. srpna 2019 od 14:30 hodin proběhne na Obecním úřadě Petráveč veřejné 
projednání návrhu změny územního plánu. Součástí projednání bude i odborný 
výklad. Vlastníci pozemků a staveb řešeného území mohou nejpozději do 
sedmi dnů od veřejného projednání uplatnit připomínky (do 28. srpna). Námitky 
a připomínky musí být písemné a obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí, identifikační údaje a podpis osoby, která je uplatňuje.

Návrh změny územního plánu bude od 10. července 2019 do 28. srpna 2019 
vystaven k veřejnému nahlédnutí:

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie VM 566 781 156
Policie ČR -ob. od. VM 566 521 333
Integrovaný záchranný systém 112
SDH VM 603 983 091

Linka bezpečí 116 111
Rodičovská linka 840 111 234
Městský úřad VM 566 781 111
Technické služby VM 566 782 607
ČEZ -poruchy el. proudu 800 850 860
E.ON -poruchová služba 800 22 55 77
VAS -poruchy dod. vody 566 521 041

TIC VM 566 781 047
Jupiter club s.r.o. 566 782 000
Městská knihovna 566 781 900
Muzeum VM 566 522 773
Psí útulek 723 778 248

Česká pošta VM 954 259 401
Finanční úřad VM 566 652 211
Katastr. pracoviště VM 566502811
Úřad práce VM 950 177 251

Soc. služby města VM 566 520 154
Dům zdraví, spol. s r.o. 566 522 442
Lékárna U Černého orla 566 522 440
Lékárna Dr. Max 566 520 570
Lékárna Dům zdraví 566 524 098
Lékárna Sunpharma 739 487 352
Nemocnice Jihlava 567 157 111
Nemocnice Mostiště 566 512 311
Nemocnice NMnM 566 801 111
Nemocnice Třebíč 568 809 111

Mateřská škola VM 566 781 035
Základní škola Oslavická 566 782 222
Základní škola Sokolovská 566 782 101
Základní škola Školní 566 782 322
ZUŠ VM 566 782 400

ZMĚNY ORDINAČNÍCH
HODIN

Dne 2. 8., 9. 8. a 23. 8.  MUDr. Krejčí (chirurgie) – DOVOLENÁ

Dne 5. 8.           MUDr. Novotný (ortopedie) – DOVOLENÁ

Dne 21. 8. a 28. 8.          MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ

Od 1. 8. - 11. 8.          MUDr. Fráňa (alergologie) – DOVOLENÁ

Dne 1. 8.           MUDr. Nohelová (psychiatrie) - DOVOLENÁ

ZUBNÍ POHOTOVOST

3. 8. 2019 MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23,  
Žďár nad Sázavou

724 388 249

4. 8. 2019 MUDr. Kreislerová Zdeňka, Bezručova 23,  
Žďár nad Sázavou

724 388 289

10. 8. 2019 MUDr. Marie Kulková, Strážek 80 566 567 332

11. 8. 2019 MDDr. Radek Moravec, Žďárská 73,  
Nové Město na Moravě

566 618 060

17. 8. 2019 MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13,  
Velké Meziříčí

566 524 203

18. 8. 2019 MUDr. Zdeňka Ouředníčková,  
Masarykovo náměstí 8, Velká Bíteš

566 531 645

24. 8. 2019 MUDr. Kateřina Pařízková,  
Studentská 7, Žďár nad Sázavou

566 690 130

25. 8. 2019 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, 
Nové Město na Moravě

566 524 615

31. 8. 2019 MDDr. Radka Prouzová,  
Radostín nad Oslavou 71

799 505 925

Ke vstupní prohlídce u dentální hygienistky získáte navíc kvalitní zubní kartáček.  
Dohodněte si termín od 1.7. do 31.8.2019 a je Váš.

tel. 773 751 764 nebo dentalka@dumzdravi.cz, www.dumzdravi.cz/novinky

PRÁZDNINOVÁ AKCE

• na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby  
   a regionálního rozvoje, kancelář č. 322,
• na Obecním úřadě Petráveč,
• na internetové adrese:  
   www.velkemezirici.cz.
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

RADNICKÁ 29/1
594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Mladiství pod vlivem alkoholu
Dne 22. 6. 2019 při preventivní 
činnosti na ulici Nábřeží byly 
zjištěny dvě osoby mladší 18 let, 
které byly pod vlivem alkoholu. 
Po provedení nezbytných 
úkonů byli mladiství předáni 
zákonnému zástupci. Poznatky 
o celé události byly předány 
OSPOD a podezření z přestupku 
podle zákona o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek bylo oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu.

Dítě bez dozoru
Dne 13. 6. 2019 při kontrolní 
činnosti na ulici Hornoměstská 
spatřili strážníci malé dítě bez 
dozoru rodičů. Následně se 
k hlídce dostavil jeho otec, který 
hlídce uvedl, že dítě jim před 
chvílí v nestřeženém okamžiku 
odběhlo z dohledu a oni ho 
hledají. Nalezené dítě následně 
strážníci předali do péče 
zákonných zástupců.

Vyhrožovala sebevraždou
Dne 1. 6. 2019 přijali strážníci 
telefonické oznámení, že na 
ulici K Novému nádraží je osoba, 
která uvádí, že si sáhne na 
život. Hlídka MP se neprodleně 
dostavila na místo, kde jí 
oznamovatel sdělil, že osoba 
už z místa odešla. Následně ji 
strážníci dostihli na ulici Nábřeží. 
Vzhledem k tomu, že osoba byla 
psychicky nevyrovnaná a silně 
rozrušená, přivolali strážníci na 
místo ZZS kraje Vysočina, poté 
lékař rozhodl o převozu osoby do 
nemocnice.

POŽÁRŮ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ PŘIBÝVÁ, 
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU JE LIDSKÁ NEDBALOST
Hasiči v tomto extrémně teplém a suchém období vyjíždějí k požárům lesů 
a polí prakticky každý den. Nejčastější příčinou těchto požárů je technická 
závada zemědělské techniky (traktory, kombajny, automobily) nebo lidská 
nedbalost (např. nedopalek cigarety nebo se vznítí sláma od rozžhaveného 
výfuku automobilu). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo 
jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky.
Zemědělci by proto měli svou techniku ještě před žněmi zkontrolovat, včetně 
elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením 
mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být 
opatřeny lapači jisker a funkčními přenosnými hasicími přístroji.

Základní rady pro zemědělce:
• vybavit techniku a stroje provádějící žňové práce potřebným množstvím 

provozuschopných hasicích přístrojů,
• zabezpečit techniku určenou pro žňové práce proti možnému způsobení 

požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů apod.),
• mít vždy připravenou dostatečnou zásobu vody k provedení prvotního 

zásahu,
• zakázat kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
• zorat pruh pole kolem silnice v šíři 10 m a více,
• v případě vzniku požáru vždy kontaktovat hasiče prostřednictvím tísňové 

linky 150 nebo 112.

Také lidé by měli být při pobytu ve volné přírodě maximálně opatrní. Nejčastější 
příčinou požárů je totiž lidská nedbalost. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří 
požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret.

U Zvolenovic hořel harvestor a les – 24. 7.
Škodu v předběžné výši 1,5 milionu ko-
run za sebou zanechal požár harvestoru 
a lesa v katastru obce Zvolenovice. Po-
žár zapříčinila technická závada na stroji.

Požár obilného pole u Heřmanic – 20. 7.
Škodu v předběžné výši 250 tisíc korun 
za sebou zanechal požár pole s obilím na 
ploše 500 x 500 metrů v katastru obce 
Heřmanice.

Deset jednotek hasičů zasahovalo při 
požáru lesa a pole u Budíkovic – 24. 7.
Požár způsobil majetkovou škodu v 
předběžné výši 900 tisíc korun a zasáhl 
25 ha pole s obilím a 2 ha lesa.

Požár pole u Horní Libochové – 26. 7.
K požáru, který zapříčinila technická 
závada – cizí předmět v žacím stroji, 
vyjížděli hasiči do Horní Libochové. 
Hasiči svým zásahem uchránili majetek 
za 300 tisíc korun.

HZS Vysočina
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NOVĚ BUDEME  
TŘÍDIT POUŽITÝ OLEJ
Od počátku roku 2020 budou mít všechny obce v České 
republice povinnost třídit jedlé oleje a tuky. Současná situace 
s mastnými odpady zatěžuje životní prostředí i městské 
kanalizace. Oleje se dají využívat jako druhotná surovina 
k výrobě biopaliv.
Město Velké Meziříčí má již nádoby vhodné ke sběru použitých olejů a tuků 
objednané. Počítá se s 15 nádobami, které najdete ve Velkém Meziříčí i v jeho 
místních částech. Termín spuštění sběru ještě není znám, ale odhadován je 
na říjen 2019. O konkrétním termínu, postupu sběru i umístění nádob Vás 
budeme včas informovat.

ÚŘADY VYZÝVAJÍ K ŠETŘENÍ VODOU
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, vydává následující výzvu a upozornění týkající 
se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí.
Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, vyzývá vodoprávní úřad 
všechny občany a podnikatelské subjekty k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod. Jedná 
se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných 
ploch apod. V této souvislosti bude zvýšena i kontrolní činnost vodoprávního úřadu se zaměřením zejména na dodržování 
minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi, na dodržování manipulací na vodních nádržích 
v souladu s platnými manipulačními řády, na dodržování manipulačních řádů provozovateli malých vodních elektráren 
a rovněž na dodržování povolených odběrů jak povrchové, tak podzemní vody. Zjištěné nepovolené odběry povrchových 
a podzemních vod budou přísně postihovány.

KAREL KAŠTAN JE NOVÝM ŘEDITELEM 
SOKOLOVSKÉ
Rada města jmenovala 22. července na doporučení konkursní komise nového ředitele Základní 
školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13. Tím se stal od 1. srpna Mgr. Karel Kaštan, který dosud 
zastával pozici zástupce ředitele. Nahradí tak ve funkci dlouholetého ředitele školy Mgr. Petra 
Hladíka, který odstoupil na vlastní žádost.
Konkursního řízení 19. července se zúčastnilo pět z šesti přihlášených uchazečů – Mgr. Ivana Bíbrová, Mgr. Jana Kateřina 
Kuklíková, Mgr. Hana Koudelová, Mgr. Karel Kaštan a Mgr. Josef Prokop.

Členy konkursní komise jmenuje dle zákona zřizovatel příslušné školy, pro kterou se konkurs koná. Do komise zasedli Josef 
Komínek a Jiřina Jurdová (dva členové určení zřizovatelem), Olga Johanidesová (člen určený ředitelem krajského úřadu), Pavel 
Kessner (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství), Petr Hladík (pedagogický pracovník příslušné 
školy), Miroslav Pospíšil (školní inspektor ČSI) a Roman Prokop (člen školské rady).

Doporučené výsledné pořadí navržené konkursní komisí zřizovatel respektoval a nového ředitele jmenovali jednohlasně všichni 
přítomní radní na pondělním zasedání. Na druhém místě skončila Mgr. Hana Koudelová a na třetím místě Mgr. Ivana Bíbrová.
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DALŠÍ PENÍZE POMŮŽOU ROZVOJI  
VENKOVA NA VELKOMEZIŘÍČSKU
Celkem sedm obcí z Velkomeziříčska patří mezi úspěšné žadatele v programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova. V Kraji Vysočina se rozdělilo 113 milionů korun mezi 75 žadatelů. Peníze 
obce nejčastěji využívají na opravy místních komunikací, rekonstrukce hřišť a sportovních 
areálů, opravy hřbitovů nebo na rekonstrukce veřejných budov.
Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu 
obecního prostoru. V Kraji Vysočina se jedná o 75 úspěšných žádostí, které si rozdělí 113 milionů korun a z toho více 
než 30 milionů korun půjde na obnovu místních komunikací. Konkrétně z Velkomeziříčska uspělo sedm obcí. Opravy 
povrchů místních komunikací se dočkají v Blízkově a v Křižanově. Rekonstrukce školního hřiště proběhne v Pavlínově, 
opravy víceúčelového objektu v Horní Libochové. ZŠ Oslavice získá nové zázemí ve sportovním areálu a v Osové vznikne 
multifunkční sportovní hřiště. V obci Moravec postaví novou tělocvičnu. Mezi neúspěšně žádající obce patří například Velké 
Meziříčí s projektem úpravy komunikace Pod Strání, obec Bory s opravou márnice a vybudováním veřejného hřiště, Jabloňov 
žádající o příspěvek na workoutové hřiště nebo obec Vídeň s rekonstrukcí nevyužívané budovy základní školy.

Vít Stejskal z odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnotilo na počátku 
léta program „Podpora rozvoje regionů 2019+“, ze kterého bude podpořeno 877 projektů za 1,45 miliardy korun napříč 
celou republikou. Z této částky poputuje 1,2 miliardy korun mezi obce do 3 000 obyvatel. Zbylých 10 % se rozdělí mezi obce 
s 3 000 – 10 000 obyvatel (204 miliónů korun) a obce nad 10 000 obyvatel (28,7 miliónů korun).

„Program podpora rozvoje regionů 2019+ není jedinou pomocí pro menší obce v Kraji Vysočina. Už od roku 2004 mají obce 
možnost žádat o finanční podporu z krajského programu Obnova venkova Vysočiny, ve kterém může být letos rozděleno až 
89 miliónů korun,“ dodal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

MAS MOST VYSOČINY VYHLÁSILA VÝZVU V OPZ A POŘÁDÁ SEMINÁŘ 
MAS MOST Vysočiny oznamuje zahájení příjmu žádostí o podporu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ), a to v rámci 
opatření Podpora zaměstnanosti.
Podpora zaměstnanosti
- podporované aktivity: Podpora flexibilních forem práce, Podpora vzniku nových pracovních míst, Podpora adaptability 
starších zaměstnanců
- cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
- žadateli mohou být: Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové 
organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Bližší informace naleznete na: http://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/opz
Podání Žádosti o dotaci je možno po telefonické dohodě rovněž konzultovat osobně v kanceláři MAS MOST Vysočiny. 
Kontakt: 566 782 019, koci@masmost.cz.

KARTY ŘIDIČE NENÍ NUTNÉ SE ZMĚNOU TRVALÉHO POBYTU MĚNIT
Nová karta řidiče, která již neobsahuje adresu, má za účel usnadnění administrativní zátěže pro občany i úředníky, protože 
se změnou trvalého pobytu nemusí řidič měnit i kartu řidiče. V ISDT je údaj o adrese řidiče nadále uváděn. Platnost kontrolní 
karty GEN2 je nyní zkrácena na 2 roky. Vyhláška č. 166/2019 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 
Sb., o vzoru paměťové karty řidiče  vešla v platnost 4. července.
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ZPÁTKY DO ŠKOLY
BATOHY, BOTASKY, TENISKY, PLÁTĚNKY, 

CVIČKY, BAČKŮRKY A DALŠÍ

Třebíčská 346, Velké Meziříčí
tel.: 731 746 493

PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč 
A PŘEDLOŽENÍ INZERÁTU DÁREK ZDARMA

V nové synagoze jsme si na obchod 
s textilem, obuví a vším možným už 
téměř zvykli – však zde prodejci sídlí 
už skoro 30 let. Naštěstí návštěvníci 
Velkého Meziříčí nám občas připo-
mínají, jakou absurditu v památkové 
zóně města máme.

Tímto textem reagujeme na velmi 
pasivní a pesimistické „stanovisko za-
stupitelského klubu ČSSD“, ve kterém 
jsou pečlivě vyjmenovány všechny 
důvody a překážky, proč bude těžké 
změnit současný neutěšený stav. 
Zároveň tito zastupitelé stanovují ně-
kolik podmínek pro to, aby se situací 
vůbec začali zabývat.

V klubu Společně VM vnímáme na-
stolenou otázku zcela bez předsudků. 
Vidíme zde především významnou 
příležitost, která dává našemu městu 
šanci:
• zařadit se po boku velkorysých 

měst, která dokážou z veřejných 
prostředků pečovat o kulturní 
památky svých někdejších 
sousedů,

• zmírnit historickou křivdu 
spáchanou na židovském 
etniku a zachovat tak důstojnou 
připomínku jejich vyhlazené 
existence,

• rozšířit kulturní nabídku města 
ve vztahu k jeho obyvatelům 
i k návštěvníkům.

Podporujeme proto vstřícné a otevřené 
jednání s Židovskou obcí Brno.

V zájmu šancí, které synagoga Velkému 
Meziříčí otevírá, dále vyzýváme 
vedení města a pověřené zastupitele 
k jednání, aby nejen aktivně vstoupili 
do kontaktu s vlastníkem objektu, 
ale zároveň aby hledali adekvátní 
zdroje dlouhodobého financování, 
otevřeli fundovanou debatu o příštím 
využití tohoto jedinečného prostoru 
a aby k úkolu přistupovali s plným 
nasazením!

Ivana Bíbrová, zastupitelka Společně VM

OSTUDA, NEBO NOVÁ ŠANCE?

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá

starosta města Josef Komínek, tel.: 566 781 001
vedoucí strážník Ing. Petr Dvořák, tel.: 566 781 110

hledá vhodného uchazeče na pozici

strážníka městské policie 
Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

Pracovníci Technických služeb města 
Velké Meziříčí již více jak dva měsíce 
využívají k úklidovým pracím po městě 
nové víceúčelové užitkové vozidlo 
s názvem Zebra.

Vůz Zebra je kompletně vyvinut 
v Česku a patří mezi nejmenší české 
náklaďáky. Vývoj sahá do počátku 
devadesátých let, kdy se na trhu objevil 
jeho předchůdce pod jménem Magma, 
vyráběný společností Agromotor Velké 
Meziříčí.

Z tohoto důvodu poskytly technické 
služby dne 18. 7. 2019 svoje 
multifunkční vozidlo i prostory 
k propagaci společnosti Zebra group 
regionálním partnerům. Ukázky se 
zúčastnili starostové obcí, ředitelé 
technických služeb i zástupci 
stavebních firem. Z okolních měst zde 
byla zastoupena například Velká Bíteš, 
Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava, 
Třebíč, Křižanov aj. Zájemci se mohli 

ukázkovým vozem značky ZEBRA 
projet a s kompetentními osobami 
probrat technické parametry.

„V zimě s ním můžeme sypat nebo 
zametat sníh. V létě auto využíváme 
jako sekačku, zametač nebo vysavač 
s myčkou na čištění chodníků. 
Možností je spousta, využít se dá i ke 
svozu odpadu a posečeného materiálu. 
K řízení Vám stačí jen řidičský průkaz 
skupiny B,“ říká ředitel Technických 
služeb VM Jaroslav Mynář.

TECHNICKÉ SLUŽBY PŘEDSTAVILY SVŮJ 
NOVÝ VŮZ REGIONÁLNÍM PARTNERŮM
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PODLAHY
KOBERCE - PVC - VINYL

WWW.BELLOPODLAHY.CZ

+420   608 96 95 90

Brno

Kaufland

Centrum

prodejna Velké Meziříčí

Vzorková prodejna :
Karlov 1 

Bello podlahy s.r.o.

Podlahy BELLO 

Vojenskou výstroj např: vysouvací 
nože, tropické klobouky, oblečení 
pískové zelené, modré barvy, kanady 
boty okované -plátěné, maskáče, 
muniční bedny, bundy s kožichem, 
ruksaky nabídněte cokoliv 
i poškozené! Volejte či prozvoňte na 
tel.: 732 400 672. Děkuji

Staré hračky: šlapací autíčka, pivní 
lahve s nápisem, plechovice od 
olejů, motocykly a součástky k nim.
Tel.: 732 400 672. Děkuji

Objednáváme kuřice stáří 20 týdnů, 
začínají nést, prodej 7. 9. od 11 až 
14 hod. a nabízíme celoroční prodej 
levné nosnicové směsi, Hrbov 42. 
Tel.: 737 477 773

Koupím motocykl Jawa, ČZ 
popř. Manet v jakémkoliv stavu, 
možno i zdánlivě nekompletní, 
neopravitelný, nepojízdný i bez 
TP. V případě, že motocykl bude 
mít platný TP, vyřízení přepisu 
samozřejmostí. Dále koupím 
náhradní díly z těchto motocyklů. 
Za nabídky děkuji. Tel.: 737 139 475

Půjčky před výplatou do 5 000 Kč.
Tel.: 720 115 003

Prodám zateplenou chatu 5+1 
k celoročnímu bydlení na Fajtově 
kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, 
septik, bazén. Cena 2 490 000 Kč, 
možná výměna za byt 3+1. 
Tel.: 731 457 371

Koupíme nemovitost ve Velkém 
Meziříčí a okolí, dům, byt, st. 
pozemky, pole, lesy, i v exekuci, 
platba v hotovosti. Tel.: 731 457 371

Prodám palivové dřevo. Výkup 
kůrovcové kulatiny. Tel.: 605 054 470

Půjčky - úvěry. Půjčky ručeny 
zástavou nemovitosti, rodinný dům, 
byt. Řešení exekucí. Tel.: 720 115 003

Traktorová přeprava do 5 tun, 
třístranný sklápěč, přeprava dřeva, 
písku, hlíny, uhlí, betonu. Možnost 
použití navijáku v lese, zimní údržba 
(radlice) - pro soukromníky, města 
i obce. Tel.: 731 457 371

Prodám suché palivové dřevo, 
smrkové 590 Kč za rovnaný metr, 
délka v metrech, možnost dovozu.
Tel.: 731 457 371, lad.pel@seznam.cz

Nabízíme těžbu dřeva napadeného 
kůrovcem, vyvážení dřeva, odvoz 
a výkup dřeva. Možnost i za odvoz 
dřevní hmoty.
Tel.: 731 457 371

Prodám rodinný domek v Bystřici 
nad Pernštejnem. RK nevolat. 
Tel.: 775 675 060

Hledám kamarádku/da na týdenní 
dovolenou k moři do Řecka, Turecka. 
60-70 let, září. Tel.: 724 851 044

Koupím sbírku známek, staré 
pohlednice, dopisnice a frankované 
obálky. Nabídky na tel.: 731567364.

Prosím nálezce knihy Pod zemí, 
pod vodou a knihy o vesmíru, aby 
je vrátil do městské knihovny 
nebo mě kontaktoval na  
tel.: 608 440 511. Předem děkuji, 
odměna je jistá.
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Plán přednášek na II. pololetí r. 2019, Den: úterý v 16 hod. Změna programu vyhrazena!!

Datum P/B/Z Předmět přednášky - besedy Kdo přednáší

3. 9. autorské 
čtení

Moje vzpomínky II. Lidmila Dohnalová

10. 9. přednáška Toulky Jižní Amerikou I. 
(začátek v 17 hodin)

Aleš Polášek

17.  9. přednáška Toulky Jižní Amerikou II.          
(začátek v 17 hodin) 

Aleš Polášek

1. 10. přednáška Skauting ve Velkém 
Meziříčí 

Mgr. Zdenka Kubíčková

15. 10. přednáška Uzbekistán Mgr. Hana Kátrová

29. 10. přednáška Historie lékáren ve Velkém 
Meziříčí a okolí 

PharmDr. Kateřina 
Chalupová

5. 11. přednáška Kouzlo starých amatérských 
filmů

Jiří Michlíček

12. 11. přednáška Pěšky do Vídně  Jiří Michlíček

19. 11. přednáška Toulky českou kotlinou Jiří Michlíček

26. 11. přednáška Zapomenutý svět fotografií Josef Linduška, VGS

3. 12. přednáška Za velkou louží Bc. Ing. Josef Švec

10. 12. přednáška 100 let ženské politiky ve 
Velkém Meziříčí

Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

17. 12. přednáška Francouzské Alpy Mgr. Tomáš Fiala, 
Roman Hnízdil

ZÁMEK OPĚT 
OŽIJE CÍSAŘSKÝMI 
MANÉVRY
Vojenské ležení, polní kuchyně, ale 
také dobová módní přehlídka či bojová 
operace. O víkendu 7. a 8. září se 
areál velkomeziříčského zámku opět 
přenese do roku 1909 a připomene si 
110. výročí konání císařských manévrů.

Po oba dva dny bude pro návštěvníky 
připraven bohatý program odehrávající 
se na hlavním nádvoří a v zámeckém 
parku. Program na pódiu nabídne 
hudební vystoupení, divadelní 
představení pro děti či již zmiňovanou 
módní přehlídku.

Chybět nebude oblíbená vzduchovková 
střelnice, lazaret, ukázky polních 
kuchyní či dobový fotoateliér. Na 
zámeckém nádvoří budou moci 
návštěvníci obdivovat práci zručných 
řemeslníků, jako jsou mýdlář, voskař či 
perníkář.

Podrobnější informace budou 
průběžné zveřejňovány na webových 
stránkách muzea.

muz

STROM ŽIVOTA SE 
VRACÍ
Vážení čtenáři,
Vlastivědná a genealogická společnost 
při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 
pořádá již potřetí ve své historii 
kurz, který se zabývá občanskou 
genealogií, nebo chcete -li, hledáním 
předků. Lektorem bude Ing. Karel 
Hromek. Podmínkou účasti na kurzu 
je základní uživatelská znalost práce 
na počítači. Zahájení kurzu bude ve 
čtvrtek 3. října 2019 v 16.30 hodin 
v předsálí kina. Délka jedné lekce – 
2 hodiny. Další lekce se uskuteční 
10. 10., 17. 10. a 24. 10. 2019. Cena – 
400 Kč. Přihlášky můžete posílat 
do 20. září v elektronické podobě 
na adresu program@jupiterclub.cz. 
Uveďte svoje jméno, příjmení 
a telefonní číslo. Těšíme se na Vás!
Výbor VGS

VLASTIVĚDNÁ A GENEALOGICKÁ 
SPOLEČNOST PŘI JUPITER CLUBU VELKÉ MEZIŘÍČÍ
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FAJTFEST NAPSAL ÚSPĚŠNĚ SVOJI 
JEDENÁCTOU KAPITOLU
Jedenáctý ročník Fajtfestu proběhl a na tři dny se do Velkého Meziříčí sjeli fanoušci metalo/corové 
scény ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Headlinery tohoto ročníku se stali kanadští 
Comeback Kid, německý metalcorový fenomén posledních let Eskimo Callboy a kapela Polaris 
z australského Sydney.

Světové kapely, rodinná atmosféra, super zázemí a jedinečné místo. V pořadí už jedenáctý ročník Fajtfestu je úspěšně za 
námi. Pro nedočkavé fanoušky se areál otevřel již ve středu odpoledne. Od této chvíle se na pódiu, které pořadatelé nazvali 
stage Vilmy Běhalové, vystřídaly tři desítky kapel.

„Festival probíhá za podpory města Velké Meziříčí a Fajtův kopec považujeme za domácí prostředí. Bylo to náročné, ale je 
to podle ohlasů a našich pocitů úspěšně za námi. Ještě jednou chceme poděkovat občanům našeho města za shovívavost 
a trpělivost po dobu konání festivalu.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci, od barmanek, přes pracovníky u vstupu, stage crew, security, po pra-
covníkům Ski clubu,“ říká za Fajtfest Crew pořadatel Tom Bob Fleck.

Kladné recenze a vracející se fanoušci naznačují, že se tento „malý“ festival stal pevnou součástí mapy evropských festivalů. 
Svědčí o tom i jména kapel, o kterých si jiné festivaly podobného typu mohou nechat zdát.
Pořadatelé sami kriticky dodávají, že v některých věcech mají rezervy, vědí však, kde je třeba zlepšovat a dál zůstávají rea-
listy.

Jak už bývá na Fajtfestu zvykem, i v tomto roce pořadatelé věnují část peněz ze vstupného na vybraný charitativní projekt. 
Tentokrát podpoří neziskovou organizaci Zerafa, která se rozhodla postavit v Brně první lůžkový hospic pro děti s názvem 
Dům pro Julii.

Závěrem Tom Bob Fleck děkuje všem fanouškům: „Ještě jednou velké díky každému návštěvníkovi letošního ročníku, proto-
že Vy ten festival děláte výjimečným, ne Fajtfest Crew. Na Vás všechny se těšíme příští rok!“

Foto: FF Crew
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Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pořádá 
v letošním roce již pátý ročník multižánrového festivalu 
s názvem Funny Fest 2019. Festival se opět uskuteční na 
náměstí ve Velkém Meziříčí v pátek 9. srpna 2019 od 15.00 
do 22.00 hod.
 
Hlavním záměrem této akce je eliminace předsudků 
společnosti vůči nízkoprahovým zařízením pro děti 
a mládež. Organizátoři akce se snaží o vytvoření pohodové 
a zábavné atmosféry nejen pro jejich uživatele, ale i pro 
širokou veřejnost. Cílem akce je také poukázat na důležitost 
smysluplného trávení volného času u dětí a mládeže, 
jelikož nesprávné trávení volného času může často vést 
k nevhodnému chování této cílové skupiny v podobě 
vandalismu, experimentování s návykovými látkami atd.

Na letošním Funny Festu vystoupí několik multižánrových 
kapel. Na podiu se objeví známí umělci pocházející z Velkého 
Meziříčí a okolí. Festival zahájí hudební skupina Vokkno, po 
které bude následovat pop -rocková kapela Nouzový volání. 
Svoji účast potvrdil také místní oblíbený umělec Eirik (Jan 
Miškela). Konec festivalu završí dvě známé jihlavské kapely 
AfaRastaFa a Oči.

Účastníci se mohou také těšit na bohatý doprovodný 
program. Je připraven například slalom s brýlemi, které 
simulují stav požití alkoholu nebo marihuany, malování 
na obličej, stolní fotbálek nebo tetování třpytkami. Jako 
každý rok se programu zúčastní i Matěj Měrtl se svojí fotící 
bedýnkou, ze které si mohou účastníci akce odnést fotografii 
na památku.

„Těší nás, že v dnešní společnosti je stále tolik ochotných 
a štědrých lidí, kteří se s námi na organizaci Funny Festu 
podílí, a to i bez nároku na finanční odměnu. Velké díky 
patří hudebním kapelám, zvukařům, sponzorům akce, 
dobrovolníkům a všem, kteří se na organizaci akce jakkoliv 
účastní,“ shodují se pracovníci NZDM Wellmez.

„Věřím, že letošní festival bude opět plný zábavy a pohody. 
Těšíme se na vás v pátek 9. srpna 2019 od 15.00 hod. na 
náměstí ve Velkém Meziříčí,“ vzkazuje pracovnice NZDM 
Wellmez Mgr. Eva Pospíšilová.

Veronika Melicharová, DiS., pracovnice pověřená vedením 
NZDM Wellmez

OCHOTA DOBRÝCH LIDÍ SPOJUJE DALŠÍ 
ROČNÍK FUNNY FESTU VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 

KINEMATOGRAF VYBRAL REKORDNÍ ČÁSTKU
Kinematograf bratří Čadíků, který na náměstí ve Velkém Meziříčí promítal od neděle do středy 
čtyři české filmy, vybral na dobrovolném vstupném rekordní částku 34 038 korun.

V minulých letech se vybraná částka nikdy nedostala přes hranici 20 tisíc korun. Peníze poputují na Konto Bariéry, jehož 
hlavním cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomohou 
tedy potřebným.

Ve Velkém Meziříčí promítá nejznámější český pojízdný biograf tradičně v rámci Velkomeziříčského kulturního léta a těší se 
velké oblibě mezi lidmi. Během čtyřdenní zastávky od 21. 7. do 24. 7. lidé mohli zhlédnout pohádku Čertí brko, komedie Po 
čem muži touží a Chata na prodej a dokument Trabantem tam a zase zpátky.

Projekční vozy Filmového léta bratří Čadíků objíždějí republiku již 25 let a do desítek českých i slovenských měst v tomto 
roce vyjely dokonce na osmi trasách.



www.velkomeziricsko.czkultura 15�



www.velkomeziricsko.cz obecná rubrika16 �

SRPEN 2019



www.velkomeziricsko.czinzerce 17�



www.velkomeziricsko.cz obecná rubrika18 �

SRPEN 2019



www.velkomeziricsko.czobecná rubrika 19�

ŽIVOTNÍ   JUBILEUM   
MGR. ZDENKY 
KUBÍČKOVÉ
Malá Zdenička se narodila 19. srpna 1929 manželům Fran-
tiškovi Malcovi a Isabele, rozené Rohovské ve Velkém Mezi-
říčí v domě č. 402 na rohu Hornoměstské a Zámecké ulice. 
Dům je významný tím, že se v něm r. 1851 narodil neuropsy-
chiatr MUDr. Arnold Pick. V letech 1872 – 1895 vlastnil tento 
dům velkomeziříčský lékař, vlastenec a lidumil MUDr. Fran-
tišek Skřivan. Podle bývalé ředitelky zdejšího muzea paní 
Marie Benešové se ve sklepě domu v dobách protireformace 
nacházela tajná bratrská modlitebna.

Zdenka měla o tři roky staršího bratra Ladislava. Po 
vychození pěti tříd národní školy u kostela navštěvovala 
jeden rok měšt’anskou školu na Sokolovské ulici. Rodičům 
bylo poté doporučeno, aby přestoupila na gymnázium. 
V červnu se konaly přijímací zkoušky. A víte, co za jejich 
úspěšné složení Zdenička dostala? Maminka jí darovala 
jedno dovozové červené jablíčko zabalené v červeném 
papírku, které bylo na tehdejší dobu v měsíci červnu 
vzácné. Během studia na gymnáziu cvičila v Sokole, hrála 
házenou za dorostenky, po roce 1945 byla členkou Skautu. 
V roce 1947 byla ve vítězném týmu zdejších házenkářek 
na celostátních středoškolských hrách v Praze. V roce 
1948 cvičila na Všesokolském sletu v Praze. Po maturitě si 
vybrala studium Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. S úsměvem říká, že má univerzity dvě: nastoupila na 
Masarykovu a absolvovala na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně, samozřejmě po jejím přejmenování po změně 
režimu. Vybrala si studijní kombinaci český jazyk a literatura 
a ruský jazyk. Dlouhá léta si dopisovala se sestrou padlého 
ruského vojáka v poslední den války. Tato tragická událost 
se stala během bombardování města přímo u jejich domu 
na Zámecké ulici. Devatenáctiletý Vladimír Petrovič Chardin 
pocházel až z daleké Sibiře. Provizorně byl pohřben „Na 
Kopečku“ u sochy Panny Marie. Přímý zásah dostal také 
sklep na dvoře Malcova domu, kde měli s nájemníky 
připraveno vše, aby tam přečkali přechod fronty. Štěstí bylo, 
že při bombardování do sklepa nestačili doběhnout, jinak by 
tam všichni zahynuli.

O prázdninách mezi septimou a oktávou se Zdenka 
seznámila se svým pozdějším manželem Jiřím Kubíčkem. Byl 
zaměstnán na Státním statistickém úřadě v Praze. Když Jiří 
dostal místo s bytem ve Žd’áru nad Sázavou, po dokončení 
Zdenčiných studií v roce 1951 se vzali. Následujícího roku 

se jim narodil syn Jiří. Protože byl v drsném podnebí stále 
nemocný, vrátili se do Velkého Meziříčí do domu jejích 
rodičů. Až do odchodu do důchodu v roce 1985 učila na 
druhém stupni základní školy na Sokolovské ulici. Vedle 
mnoha školních funkcí byla 40 let cvičitelkou starších žen 
v Sokole. Bohužel v roce 1977 zemřel manžel Jiří. Bylo mu 
54 let. Zdenka byla dlouhých 17 let sama. Ve svých 65 letech 
se náhodou seznámila s Milošem Prokopem, s nímž se v r. 
1989 přestěhovala do bytu na Poštovní ulici, kde spolu žili 
až do Milošovy smrti v roce 2013. Rok 2015 přinesl další 
smutnou událost: syn Jiří zemřel. Tak zůstala Zdenka sama.

Ale stále kolem sebe má přátele a blízké. 70 let organizuje 
srazy svojí maturitní třídy a od jejich padesátin do letošních 
devadesátin i srazy celého ročníku 1929. Zdenčinou láskou 
je četba, ráda luští křížovky, sleduje dějepisné a zeměpisné 
pořady. Pro Vlastivědnou a genealogickou společnost 
připravila čtyři přednášky: o MUDr. Františku Skřivanovi, 
dvakrát hovořila o zdejší rodačce, světově uznávané 
spisovatelce Jaroslavě Blažkové, s níž léta udržovala čilou 
korespondenci, a naposledy vyprávěla o osudech jejího 
tatínka v ruském zajetí během první světové války. Na říjen 
připravuje přednášku o skautském hnutí v našem městě. 
Díky své činorodé povaze a celoživotnímu sportování je 
v dobré kondici. K životnímu jubileu ze srdce přejeme vše 
dobré, hodně optimismu, zdraví a pohody!

Výbor VGS

VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY
Vážení občané, město Velké Meziříčí připravuje slavnostní shromáždění u příležitosti kulatého výročí 17. listopadu 1939 
a 1989. Vyzýváme Vás, abyste pomohli připravit důstojnou oslavu těchto výročí tím, že zapůjčíte svoje památky 
a dobové materiály na tyto historické okamžiky. Uvítáme poskytnutí fotografií, plakátů, dobového tisku a samozřejmě 
osobních nebo rodinných vzpomínek a svědectví s hlavním zaměřením na místní, ale i celostátní události. Učiňte tak 
prosím do 25. srpna 2019. Kontaktní osoba Ing. Pavel Stupka, budova staré radnice dveře č. 333, telefon 566 781 030. 
E -mail: stupka@velkemezirici.cz.

Na spolupráci s Vámi se těší přípravný výbor oslav
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ZA PANEM VINCENCEM ZÁVIŠKOU... (NEKROLOG)

   Velkomeziříčské občany, lesáky, šachisty, přátele, kamarády, sousedy a známé velmi zarmoutila mimořádně smutná 
zpráva… V pátek 12. července totiž po dlouhé nemoci odešel na věčnost pan Vincenc „Vinca“ Záviška, velmi oblíbený 
společník, přítel a kamarád celé spousty zdejších - a vlastně, pravda, nejenom zdejších - lidí. Naposledy jsme se s ním 
rozloučili a na jeho poslední cestě jej doprovodili v pátek 19. 7. ve zdejším chrámu sv. Mikuláše.

   Dožil se krásného a požehnaného věku jedenadevadesáti let. Narodil se roku 1928 tady v našem městě. Původně vyrůstal 
s rodiči v domě na Radnické ulici, po oženění si však postavil rodinný domek v ulici Ke Třem křížům. S manželkou Jarmilou 
vychovali dva potomky: dceru Irenu a pak i nositele tradičního rodového, pro syna takříkajíc až povinného křestního jména, 
totiž Vincence, nyní učitele na jedné ze zdejších základních škol a známého městského zastupitele. Díky oběma svým dětem 
a jejich životním partnerům se pan Záviška těšil z jednoho vnuka a tří vnuček - z Vlastimila, Elišky, Ivy a Kateřiny. Za zmínku 
určitě stojí, že byl také rodovým příbuzným věru slavného českého matematika a fyzika téhož příjmení, jako měl on sám - 
a sice profesora Františka Závišky.
   Když si tak na onen zvláštní, ryze osobitý humor pana Vincence vzpomínám, nejvíce mi vytane na mysli příhoda, která 
se mu údajně skutečně stala a o níž často a rád vyprávěl… Inu, no to prý tedy jednou přišel na vyšetření k nějakému fungl 
novému doktorovi, kterého předtím neznal. Vlastně ani on jeho, ani ten onoho. Zkrátka, neznali se navzájem. Po prohlídce 
mu prý však lékař suše sdělil, že není jen tak nějakým obyčejným doktorem, ale že je zároveň taky jasnovidcem; no a prý 
se klidně vsadí, že stoprocentně uhodne pacientovo povolání. Což se vzápětí i stalo: „No to je přece jasný… vy jste zaručeně 
lesák!“ Pan Vinca byl ohromen a vydechl: „No jo, to fakt souhlasí… Jenomže jak jste to, pane doktore, mohl vlastně a u všech 
všudy vůbec poznat?“ Pravděpodobně sice na sobě zrovna neměl typické lesácké oblečení, avšak tamtoho vědoucího hadače 
ani tak nemohl jakkoli zmást: „No co… Máte totiž vzadu, tam na zadku na kaťatech, nalepenou spoustu smoly. Tož to máte 
určitě z toho, jak furt sedáte na ty čerstvý pařízky…“
   V oboru lesnictví pracoval po celý svůj dospělý život. Jako mladý totiž vystudoval Střední lesnickou školu v Hranicích na 
Moravě, poté nastoupil jako adjunkt v polesí Zahradiště a později již pracoval pro lesní správu ve Velkém Meziříčí. V důchodu, 
do něhož nastoupil roku 1988, se pak stále staral o svůj les i o lesy známých v Balinském údolí. Tam těžce fyzicky pracoval 
i ve vysokém věku. S tímto odvětvím činnosti se pochopitelně pojil i jeho zájem o myslivost.
Pro šachisty byl pan Vinca Záviška něco jako tzv.“otecko“ anebo „otěcko“. Stávalo se, že s námi jel na turnaj třeba do Telče 
anebo do Jihlavy, aniž by hrál - zato ale bedlivě dohlížel, jak hrajeme! Čili pozoroval, jak si vedeme… Navíc byl i výborným 
kibicem a vtipným glosátorem dění, a to nejenom toho šachového.

   Jeho zamilované Balinské údolí nyní osiří; stejně jako zdejší šachový klub, kam pravidelně zavítával, ať už se jeho 
společenstvo scházelo kdekoli: v restauracích a jejich salóncích, v JKP = v Jupiter clubu, v Kablu, v Domě zdraví…
Zejména však ono stromové království to bylo, kdo se stal Vincovým opravdu celoživotním osudem a kde se cítil jako ryba 
ve vodě. V lese byl prostě ve svém živlu a jako doma. Avšak přesto nešlo o nějakého zachmuřeného a nabručeného, do sebe 
uzavřeného, pouze přírodu milujícího melancholika anebo introverta… Naopak! - Les a jeho romantičnost měl sice opravdu 
moc rád, ale současně také lidi. Byl velice společenský. Měl skutečně hodně přátel a známých; byl rozeným extrovertem 
a sangvinikem, zábavným společníkem a ohromným optimistou. Rád si zajel či zašel nejenom mezi stromy, ale také mezi 
lidi - inu, to do hospůdky na kus řeči, na pivečko i na kávičku. Nejvíce však určitě zejména na onen tzv. pokec! A vždycky na 
něj jako na právě takového budeme s úctou a milerádi vzpomínat.

   Takže teď už tedy hraje šachy tam nahoře se svými známými a druhy… S Norbertem Karáskem, s doktorem Zdeňkem 
Vališem, se Stanislavem Kujalem, s Josefem „Milanem“ Čtveráčkem, Mgr. Zdeňkem „Megim“ Mejzlíkem, s Richardem 
Durayem, s panem Krejčím, s panem účetním Nedomou a dalšími…
Velkou čest jeho světlé památce!
Vinco, milý a sympatický příteli a kamaráde, budeš nám všem tuze moc chybět…
Za šachový oddíl TJ Spartak Velké Meziříčí:    

Vladimír Pařil

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Miroslav Valenta, Velké Meziříčí, nedožitých 47 let, 30. 6. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 9. 7. 2019. 

Zarmoucená rodina

Vincenc Záviška, Velké Meziříčí, 91, 12. 7. 2019

Anežka Dlouhá, Velké Meziříčí, 85 let, 12. 7. 2019
Rádi bychom poděkovali všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za projevenou soustrast a slova útěchy při 
posledním rozloučení s naší maminkou, paní Anežkou Dlouhou, které se konalo 22. 7. 2019

Syn Karel s rodinou
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ZA PANEM VINCENCEM ZÁVIŠKOU... (NEKROLOG)
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají.“

Dne 28. 8. 2019 uplyne první smutný rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a bratr Bohumil Švec.

S láskou vzpomínají a všem ostatním za tichou 
vzpomínku děkují manželka Marie s rodinou.

„Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl, ten 
s námi žije dál, ten nikdy nezemřel.“

Dne 29. srpna si připomínáme desáté smutné 
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky, 
babičky a prababičky paní Emílie Kafkové 
z Mostišť.

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

„Zemřel jsi tiše, jako když hvězda padá, 
vzpomínka na Tebe však neuvadá.“

Dne 19. července 2019 uplynulo  
1. výročí, co nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček, tchán, švagr a strýc pan 
Ivan Komínek z Oslavičky.

S láskou na Tebe vzpomíná celá 
rodina. Všem, kdo vzpomenou s námi 
děkujeme.

„Utichly kroky tvé i tvůj hlas, ale obraz tvůj zůstane 
v nás.“

Dne 11. srpna by oslavila 89. narozeniny naše 
maminka, babička a prababička, paní Milena 
Zezulová z Velkého Meziříčí.

Za vzpomínku děkuje vnučka Kateřina s 
manželem a synem.

V úterý 13. srpna uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
opustil pan František Starý z Velkého Meziříčí. 

S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera 
s rodinou.

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

Dne 30. 7. 2019 to bude 6 let, kdy nás 
navždy opustil náš syn, bratr, vnuk 
a kamarád Vilém Jahoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

„Neúprosně čas ubíhá, 
ale vzpomínky v srdcích zůstávají …“
Dne 20. srpna uplyne smutných 
pět let, kdy nás opustil náš syn  
Jan Klobása.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 18. 8. by oslavila naše babička paní  
MARIE CHMELÍČKOVÁ rozená Lysáková 100 narozeniny, 
je to již 40 let, co odešla z tohoto světa. 
Stále vzpomínají vnuk Milan a vnučka Jana.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
František Toman, Velké Meziříčí, 85 let, 26. 7. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 2. 8. 2019. 
 Zarmoucená rodina
Marie Pavelcová, Velké Meziříčí, 83 let, 21. 7. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 27. 7. 2019.

Zarmoucená rodina

Miroslav Janda, Kozlov, 69 let, 17. 7. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 26. 7. 2019. 

Zarmoucená rodina

Karel Sysel, Velké Meziříčí, nedožitých 88 let, 30. 7. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence při posledním rozloučení 
dne 3. 8. 2019.    
       Zarmoucená rodina
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VÍKENDY NA NÁMĚSTÍ PATŘÍ KULTURNÍMU LÉTU

Circus Problem

Kinematograf bratří Čadíků FiHa

Poutníci

Platonic



www.velkomeziricsko.czkultura 23�

ČERVNOVÉ LUGY ŽIVĚ
V sobotu 22. června znovu ožil prostor luteránského 
gymnázia (LuGy) tentokrát loutkovým divadlem, verši 
básníků slam poetry a dvěma zajímavými koncerty. Na 
pódiu ve stínu historických stěn se vystřídalo několik 
umělců.

Kulturní akci zahájila pohádka pro děti Malá mořská víla, 
originálně interpretovaná Jakubem Hojkou z Illegumovy 
divadelní společnosti z Prahy. Po představení následo-
vala kreativní dílna, v níž si děti vytvořily z různých ma-
teriálů a darů moře loutku mořské víly.

Jako další se představili básníci ze Slam Poetry CZ v čele 
s Anatolem Svahilcem. Interaktivní soutěž v básních na ak-
tuální politická i každodenní témata, ale i parafráze na vzpo-
mínky z našeho dětství donutily k smíchu několik generací diváků. Ti pak poety hodnotili body, které určily toho nejlepšího.

Skvělou předkapelou v jedné osobě se stal hráč na akustickou kytaru a zároveň kytarový perkusionista Tomáš J. Holý. 
Svou hrou a netradiční technikou rozezněl celou kytaru a vytvořil perfektní atmosféru pro headlinera večera.

Rakovnická kapela Manon Meurt je stálicí na klubové a festivalové scéně celé Evropy již několik let, a dokonce byla nomino-
vána za svou poslední desku MMXVIII na cenu Anděl 2018.
Podmanivý zpěv Kateřiny Elznicové a tepající kapela za jejími zády sebevědomě zahájily svůj hodinový set. Překrývané 
plochy kytar a kláves s již legendární rytmikou Jiřího Bendla vyplnily prostor a zakously se do zdiva nádvoří nečekaně os-
tře. Emocionálně naléhavý rock, někdy nazvaný stylem shoegaze, byl pro některé posluchače a jejich ušní bubínky možná 
překvapením, které potřebovali prožít.

Děkujeme všem podporovatelům z Velkého Meziříčí, kteří se podíleli na přípravě této letní kulturní události, zvláště pak 
potomkům rodiny Heidovy, kteří zpřístupnili nádvoří renesanční budovy.

Děkujeme nadaci Život umělce za finanční pomoc.
Tomáš Bílek, zastupitel města za Společně VM

ODPOLEDNE S MÓDOU
V sobotu 13. 7. 2019 proběhla ve Velkém Meziříčí módní přehlídka nazvaná „Textilní renesance“ s výtvarnicí a návrhářkou 
Libuší Buchtovou. Akce, hlavně pro ženy, se konala v příjemném prostředí kavárny Café Panther, kde jsme u kávy a zákusku 
mohly strávit odpoledne plné módy.

Modelky všech věkových kategorií nám předvedly velmi originální, pohodlné a slušivé módní kousky, které ve svém ateliéru 
paní Buchtová tvoří i z neprodaných či odložených oděvů.

Všechny modely bylo možné i za-
koupit, čehož některé přítomné ženy 
v plné míře využily. Jiné si zase od-
nesly inspiraci pro svoji vlastní domácí 
tvorbu.

Děkujeme paní Libuši Buch-
tové, organizátorům i kavárně 
Café Panther za to, že se mód-
ní přehlídka mohla uskutečnit. 
A velký dík patří také všem ženám, 
které se přišly na přehlídku podívat 
a přispěly tak k úžasné atmosféře ce-
lého odpoledne.

Ing. Jiřina Jurdová, zastupitelka za 
Meziříčské fórum
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Poslední červnový týden se v Liberec-
kém kraji utkalo celkem 3 400 mla-
dých sportovců o 1 163 medailí v rámci 
Olympiády dětí a mládeže 2019. Svou 
účast na Hrách potvrdilo všech čtr-
náct krajů, které vyslali celkem 4 133 
reprezentantů. Ti se utkali o své první 
olympijské medaile v 18 sportech. Ve-
dle tradičních, jako je atletika, plavání, 
volejbal či fotbal, měli mladí závodní-
ci nově možnost soutěžit také v judu, 
sportovním lezení, letním biatlonu 

nebo v umělecké disciplíně – street art.

Atleti Sára Pavlidu a Tomáš Neufuss 
pod vedením trenérů Ondřeje Rosy a  
Ladislava Urbana slavili medailová 
umístění.

Běžkyně Pavlidu se postavila na start 
hned tří disciplín – běhu na 60 metrů, 
300 metrů a smíšené štafety 4 x 60 met-
rů. Ve své nejúspěšnější disciplíně běhu 

na 60 metrů obsadila 3. místo a získala 
bronzovou medaili.

Skok do výšky se stal zlatou disciplínou 
Tomáše Neufusse, který si 1. místo 
zajistil pokořením výšky 188 centime-
trů. Dobré výkony předvedl i ve skoku 
dalekém a smíšené štafetě v běhu na 
4 x 60 metrů.

Volejbalový tým Vysočiny obsadil 
celkové 11. místo. Pod vedením tre-
néra Ondřeje Žaby nastoupili do zá-
pasů hráči z klubu TJ Spartak Velké Me-
ziříčí ve složení Adam Dobrovolný, Jakub  
Janák, Matěj Janák, Jakub Janíček, Daniel 
Mezlík, Robin Strnad, Josef Chalupa,  
Tadeáš Hansl, Radek Hlávka, Adam Pavlík,  
Tomáš Smolík a Ondřej Zelený.

Lucie Bendová (SK Slavia Praha),  
Lucie Mladá (FC Velké Meziříčí), Nela 
Juřičková (TJ Jiskra Měřín) a Markéta  
Zikmundová (FK Pardubice) si na krk po-
věsily bronzové medaile. Úspěšné fot-
balistky reprezentovaly fotbalový tým 
Kraje Vysočina v kategorii U14 a nedo-
kázaly porazit pouze soupeře ze Středo-
českého a Jihomoravského kraje.

Běžkyně Anna Doleželová z Olší nad  
Oslavou, která závodí za klub SKP Žďár 
nad Sázavou, se zúčastnila všech tří 
disciplín v orientačním běhu. Nejlepší 
umístění získala ve sprintu smíšených 
štafet, kde vybojovala 4. místo.

BUDOUCÍ SPORTOVNÍ ŠAMPIONI? 
ATLETI A FOTBALISTKY DOSÁHLI NA 
DĚTSKÉ OLYMPIÁDĚ NA MEDAILE
Se ziskem deseti zlatých, 
šesti stříbrných a sedmi 
bronzových medailí skončil 
Kraj Vysočina na letošní Letní 
olympiádě dětí a mládeže v 
Liberci mezi kraji na třináctém 
místě. V silné konkurenci se 
neztratili ani velkomeziříčští 
sportovci. Naše město v 
Liberci reprezentovali atleti, 
fotbalistky a hráči volejbalu.
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V sobotu 13. června proběhlo v Dolní Kalné 3. kolo soutěže ČSOB Leasing Cup iKuželník 2019, tedy v integrovaném závěs-
ném kuželníku. Z celkového počtu 17 družstev se z velkomeziříčského klubu zúčastnila tři družstva pod názvem HSC VM, 
Bouráci s.r.o. a Krakonoši.

Pořádající organizace musela z důvodu špatného počasí, poprvé v desetileté historii, toto kolo přesunout do místní sokolov-
ny. Po velmi vyrovnaných výkonech si první místo z tohoto turnaje odvezlo družstvo Slavíci, druhé místo naše družstvo HSC 
VM ve složení Milan Bartůněk, Bohumír Dvořák, Pavel Chovanec a Jiří Charvát a na třetím místě se umístilo družstvo Bubáci 
z iSK Vysočina. Další naše družstva Bouráci s.r.o. kapitána Františka Malce a Krakonoši kapitána Martina Tluka se umístila 
do 10. místa. Poslední 4. kolo, které proběhne 7. září ve Staré Pace, rozhodne o celkovém pořadí v tomto ročníku.

Sportovní klub děkuje všem, kteří nás v roce 2019 finančně podporují: Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, městu 
Velké Meziříčí, Kraji Vysočina, Wiegel CZ žárové zinkování a obci Vídeň.
Mediálním partnerem sportovního klubu je Velkomeziříčsko.                   

Jiří Charvát

HANDICAP SPORT CLUB
TÝMY ÚSPĚŠNĚ BOJUJÍ V TURNAJÍCH V ZÁVĚSNÉM KUŽELNÍKU

Zdroj fotografií: KAS VYSOČINA, soukromý archiv sportovců
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Muži vstupovali do házenkářské 
sezóny 2018/2019 s ambicemi hrát 
horní polovinu tabulky. První zápasy 
sezóny jsme zahajovali se slabšími 
soupeři z Juliánova a Brna.
Poté následovala naše první prohra na 
půdě Bohunic, ovšem poté tým dokázal 
dovézt 2 body za jednobrankovou 
výhru z Kostelce na Hané, což se týmu 
podařilo po dlouhých 7 letech!
Poté jsme doma bez problému zvládli 
souboj s nováčkem z Olomouce. 
Následovala studená sprcha v podobě 
druhé prohry na půdě Telnice, kde se 
nám dlouhodobě nedaří.
Chuť jsme si ale spravili třemi zápasy 
proti celkům ze spodku tabulky, kdy 
jsme postupně porazili Prostějov, Dolní 
Cerekev a nakonec i nováčka záložní 
tým z Maloměřic. Tyto výhry nás 
posunuly do boje o čelo tabulky. Dva 
důležité zápasy jsme bohužel na konci 
podzimní části nezvládli. To znamenalo 
propad tabulkou, a mužstvo tak muselo 
přezimovat na 6. pozici. Ovšem ve 
vyrovnané špici tabulky jsme ztráceli 
stále jen 4 body na první místo.
V jarní části jsme toto umístění ale chtěli 
vylepšit. Obě dvě úvodní utkání jsme 
dotáhli do čtyř brankového vítězství, 
ale výkon nebyl z naší strany vůbec 
přesvědčivý.

Poté ale přišlo naše nejlepší utkání 
sezóny proti pozdějšímu vítězi 
soutěže – Bohunicím, následovaly 
další dvě těsné, ale důležité výhry proti 
Kostelci na Hané a Olomouci. Touto 
sérií pěti výher v řadě jsme se dostali 
na dostřel 1. místa, na které jsme 
ztráceli pouhé dva body.
Bohužel v důležitém domácím utkání 
proti druhé Telnici jsme nezvládli 
poslední desetiminutovku zápasu, 
a nakonec prohráli 23:28. A když jsme 
hned v následujícím kole prohráli na 
palubovce zachraňujícího se Prostějova, 
byl sen o 1. místě rázem pryč. Tým 
jakoby ztratil motivaci o co hrát 
a následující dvě utkání proti týmům ze 
spodku tabulky jsme najednou museli 
odehrát v hubené sestavě, kvůli velké 
spoustě „omluvenek“.
V utkání proti předposlední Dolní 
Cerekvi to ještě na 2 body stačilo, kdy 
jsme brali těsnou výhru 31:29. Avšak 
zápas v Maloměřicích, kam jsme 
odjížděli pouze s jedinou spojkou, 
jsme i přes bojovný výkon celkem 
jednoznačně prohráli o 8 branek! Dvě 
kola před koncem jsme tak měli už jen 
jediný cíl, tím bylo 4. místo. To jsme si 
zajistili přestřelkou 38:33 proti Kuřimi, 
která byla po podzimu lídrem soutěže.
Díky ostatním výsledkům jsme ale 

v posledním kole na půdě Ivančic mohli 
útočit i na 3. místo. Bohužel naše 
špatná obrana dovolila soupeři si hned 
od úvodu vybudovat velký náskok a my 
tak byli nakonec rádi, že jsme nedostali 
„čtyřicítku“. Sezónu jsme tak zakončili 
na slušném 4. místě se ziskem 28 
bodů a zopakovali jsme tím umístění 
z loňské sezony.

Cíle do příští sezóny:
V příští sezóně bychom chtěli navázat 
na předchozí 2 vydařené ročníky 
a umístit se opět na špičce druhé ligy. 
Je ale nutné zapracovat na tréninkové 
docházce, hlavně by se měl každý 
hráč více individuálně věnovat fyzické 
přípravě.
Muži přípravu zahájí 1. srpna, kdy se 
první týdny budou věnovat kondici 
a fyzické připravenosti. Jako již tradičně 
se zúčastníme turnaje v Třešti, který 
bude spíš teambuldingovou akcí. 
Ostré přípravné utkání sehrají muži 
13. a 15. srpna proti Juniorce HC Zubří, 
která bude ve Velkém Meziříčí na 
soustředění. Novou sezónu odstartují 
muži utkáním 1. kola Českého poháru 
31. srpna v Újezdu u Brna. První utkání 
soutěže čeká naše družstvo 22. září 
v Telnici v 17 hodin.

Ondřej Poul

POUL: HLAVNÍ CÍL JSME SPLNILI A STÁLE 
MÁME VELKOU MOTIVACI BOJOVAT

Házená 2018/2019 - muži, foto: Jaroslav Hugo
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Soustředění jsme pojali velkolepě. Jelo celkem 15 hráčů 
dorosteneckého věku, 16 žáků, 2 dívky a 6 trenérů. Spolu 
s námi jela ještě žákovská dívčí část házenkářského Sokola 
a mix dětí basketbalového BK Velké Meziříčí. Celkem více jak 
70 osob.

Z prvotních obav se vyklubala nebývalá spolupráce mezi 
všemi trenéry, družstvy a nakonec i hráči a hráčkami. My 
volejbalisté jsme si zajistili ubytování v kempu pod vlastními 
stany, ostatní měli zajištěný penzion. Juniory a kadety jsme 
si řídili s Ondrou Žabou, žáky Michal Janák a Štěpán Žaba.

Na kondiční přípravu jsme si zvali s sebou Davida Oudu 
a Míšu Dvorskou. A díky nim chytlo soustředění úplně 
jiný šmrnc než všechna předcházející. „Boxerský“ trénink 
probudil emoce bojovníků, které se potom uplatnily a vybily 
ve vlastním volejbalovém tréninku a co víc, i v chování mimo 
tréninky. To je naučil trénink Davida Oudy a působení nově 
určeného kapitána týmu Martina Smetany. O něm jsme již 
přemýšleli dlouho a rozhodnutí to bylo správné. Ne, že by 
doposud disciplína nebyla. To rozhodně ne. Ale semknutost 
týmu, jakou předvedli junioři, tu jsem už dlouho nezažil. Za 
to patří „Smetákovi“ velký dík. Naposledy tomu bylo za časů 
Danka Římala a Michala Kacafírka. Tedy 4-5 roků zpět. Proto 
z toho nakonec vyznělo jedno z nejlepších soustředění, co 
jsme kdy absolvovali.

Proč jsme zvolili Davida Oudu a jeho tréninky? To je přesně 
to, co kluci v dospívajícím věku potřebují. Akci, vybít se 

a zároveň posilovat. To David přesně splnil. Navíc Míša 
přidala posilování stabilizačního systému těla a svým 
ženským šarmem a půvabem z kluků také dostala, co 
chtěla. V neposlední řadě (ostatně kvůli tomu jsme tam byli) 
následoval volejbal a my jsme jen zírali, jak do všeho jdou na 
plný plyn. Musí nám to vydržet, abychom na konci sezóny 
byli spokojeni. Přístup juniorů strhnul do trénování všechny. 
Naši žáci konečně měli před sebou své potencionální vzory. 
Takže o nasazení nebyla nouze.

Házenkářky mě mile překvapily svým přístupem i způsobem 
trénování. Ilona s Kateřinou Záviškovými jako trenérky 
předvedly, jak se má pracovat se žákyněmi, které ještě 
nejsou posedlé vyhráváním jako kluci.

Vyvrcholením celého soustředění byl běh kolem ostrova 
Murter, na němž se větší část Tisna rozprostírá. Zúčastnili se  
ho všichni junioři včetně trenéra Ondry Žaby. Ze dvou tratí 
jsme vybrali sice tu kratší 9 kilometrovou, ale v konkurenci 
běžců specialistů, kterých se sešlo celkem 250, jsme obsadili 
v první dvacítce hned 5 míst. Nejlepší byl Martin Smetana na  
7. místě, další Kuba Janíček, Dominik Medek, Kuba Němec 
nebo Matyáš Pospíšil. Ani ostatní včetně Čabase se neztratili. 

I to je volejbal! Vraceli jsme se jako jedna velká parta, která 
se bude scházet i mimo tréninky nebo zápasy. Já jen doufám, 
že nám to vydrží i přes prázdniny a hlavně v celé následující 
sezóně.

Petr Juda

VOLEJBALISTÉ SE PŘIPRAVOVALI NA 
DALŠÍ SEZÓNU V TISNU
Volejbalisté mají v nadcházející sezóně namířeno do horních pater tabulky. Tradičním 
soustředěním v chorvatském Tisnu, které proběhlo od 26. 5. do 2. 6., zahájili junioři přípravu na 
dvacátou sezónu v extralize.
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Město Velké Meziříčí a Jupiter club 
s.r.o. pořádá 
VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Podium na náměstí, vstup zdarma!
(v případě nepříznivého počasí se 
některé akce přesouvají do velkého 
sálu)

Sobota 10. 8., 17 hodin
DH LEŠKOVANKA
Dechová kapela z Vysočiny

Neděle 11. 8., 19 hodin
LITRPŮL
Folk a country band

Pátek 16. 8., 19 hodin
STETSON
Místní country kapela

Sobota 17. 8., 19 hodin
POHLEDY
Kapela, která se věnuje převážně 
vlastní tvorbě

Neděle 18. 8., 19 hodin
HUMPOLECKÝ DIXIELAND
Band hrající styl jazzové hudby

Pátek 24. 8., 19 hodin
THE SHOTS
rock’n’roll -swing z Jihlavy

Neděle 25. 8., 18 hodin
MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA
Známá, skoro místní dechovka 
z Dolních Heřmanic

 PROGRAM KINA NA SRPEN

Středa 7. 8. v 18 hodin
SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
Náš dobrý soused a superhrdina se 
vydá se svými kamarády Nedem, MJ 
a ostatními na prázdniny do Evropy. 
Petrův plán nechat na pár týdnů 
superhrdinství a užívat si vezme 
brzy za své, neboť Spider -Manovi 
zkříží cestu agent Nick Fury. Ten 
po Peterovi chce, aby mu pomohl 
vypátrat, proč na starý kontinent 
útočí obří elementálové. Akční, 
dobrodružný, sci -fi film, USA 2019, 
český dabing.
Vstupné: 100 Kč, 130 minut, mládeži 
přístupný.

Čtvrtek 8. 8. ve 20 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Co spojuje vysvalenou americkou 
mlátičku Hobbse a elegantního 
britského zabijáka Shawa? Jeden 
všehoschopný gauner, kterého by 
sami zastavit nedokázali. Dwayne 
Johnson a Jason Statham řádí 
v akční jízdě, která je o poznání 
rychlejší a zběsilejší. Akční film USA, 
Velké Británie 2019, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 136 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 9. 8. v 17 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA
V Adventure Bay se schyluje k velké 
události. Kluk Ryder a jeho psí 
záchranářský tým představí úplně 
nové epizody, ve kterých bude mít 
své místo a důležitý úkol každý 
z členů skupiny a jeho zvláštní 
schopnosti. Animovaný rodinný film 
pro děti, USA 2018, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 66 minut, mládeži 
přístupný.

Pátek 9. 8. ve 20 hodin
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
V opuštěném domě úplně na konci 
města najde parta teenagerů knihu, 
která je strašnější, než cokoliv, co si 
kdy dovedli představit. Zanechala 
ji tu mladá dívka s hrozivým 
tajemstvím ještě před tím, než sama 
beze stopy zmizela. Starobylá kniha 
je plná děsivých příběhů a ještě 
děsivějších monster, ale není tak 
úplně ke čtení. Kniha naopak čte 
toho, kdo s ní přijde do styku. Neměli 
tuhle knihu nikdy otevírat a měli 
včas utéct. Neutekli. Proto teď musí 
čelit svému strachu, nočním můrám 
a děsům, které je přišly zabít. Scénář 
Guillermo del Toro. Horor USA 2019, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 108 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 11. 8. v 17 hodin
TOY STORY 4 : PŘÍBĚH HRAČEK
Dobrodružství na každém kroku.
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, 
co je smyslem jeho života. A tím bylo 
starat se a chránit jeho dítě, ať už 
to byl chlapeček Andy nebo holčička 
Bonnie. Když však Bonnie přinese do 
svého pokojíku novou hračku, které 
říká „Vidlík“, otevře se Woodymu 
a jeho věrným kamarádům docela 
nový velký svět. Animovaný rodinný 

film pro děti, USA 2019, český 
dabing.
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 
15 let, 100 minut, mládeži přístupný.

Středa 14. 8. ve 20 hodin
DIEGO MARADONA
Rebel. Hrdina. Podvodník. Bůh.
Strhující portrét jedné 
z nejslavnějších a nejvíce 
kontroverzních osobností vůbec 
poskládal držitel Oscara A. Kapadia 
(Senna, Amy) z více než 500 hodin 
záběrů z Maradonova soukromého 
archivu. Dokument Velké Británie 
2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 130 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 16. 8. v 17 hodin, středa 
21. 8. v 18 hodin
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka o lásce, kterou ani čas 
nezastaví. O boji dobra a lásky se 
zlem, lakotou a podlostí.
Hodinářský učeň Urban se musí 
vydat do světa najít pro svého 
mistra bájné hodinky, které umí 
varovat před smrtí. Pokud je 
nepřinese, mistr hodinář nedá 
Urbanovi svou dceru Lauru za ženu 
a překazí jejich lásku. Hrají J. Plesl, 
V. Preiss, V. Neužil, J. Plodková, M. 
Krobot. M. Balcar, D. Droppová. 
Filmová pohádka pro děti, Česko 2019.
Vstupné: 120 Kč, 102 minut, mládeži 
přístupný.

Sobota 17. 8. ve 20 hodin, neděle 
25. 8. ve 20 hodin
TENKRÁT V HOLLYWOODU
V devátém filmu kultovního režiséra 
Quentina Tarantina se televizní 
herec a jeho dlouholetý kaskadér 
rozhodnou prosadit se u filmu 
na konci zlaté éry Hollywoodu - 
v roce 1969 v Los Angeles. Hrají L. 
DiCaprio, B. Pitt, M. Robbie, A. 
Pacino. Komediální drama USA 
2019, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 152 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Pátek 23. 8. ve 20 hodin
KRVAVÁ NEVĚSTA
Grace si bere za muže Alexe Le 
Domase, mladíka z bohaté rodiny, 
která své jmění získala vymýšlením 
a prodejem deskových her. Po 
svatebním obřadu se Grace dozvídá, 
že je nyní již téměř oficiální součástí 
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rodiny Le Domasů. A aby její přijetí 
bylo úplné, musí si s nimi ještě po 
půlnoci zahrát některou z jejich 
tradičních rodinných her, kterou si 
sama vylosuje. A její volba padne 
na hru na schovávanou. Grace ale 
netuší, že zatímco si ve velkém sídle 
hledá vhodný úkryt, její budoucí 
příbuzní a jejich služebnictvo 
vytahují různé střelné, bodné i sečné 
zbraně. A jen co dozní tradiční „Před 
pikolou za pikolou nikdo nesmí stát“, 
vyrazí na lov nevěsty, který má 
skončit velmi krvavým zapikáním. 
V hlavní roli S. Weaving, M. O’Brien. 
Hororová komedie USA 2019, české 
titulky.
Vstupné: 120 Kč, 96 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Středa 28. 8. v 17 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Nesmějte se. Z prvního dílu Tajného 
života mazlíčků víme, co naši 
zvířecí kamarádi dělají, když nejsme 
doma. Jestli vás to vykolejilo, tak 
se připravte na další překvapení. 
Animovaný, dobrodružný, rodinný 
film pro děti, USA 2019, český 
dabing.
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč děti do 
15 let, 86 minut, mládeži přístupný.

Pátek 30. 8. ve 20 hodin, sobota 
31. 8. ve 20 hodin, pátek 6. 9. 
v 19.30 hodin
PŘES PRSTY
Nová komedie Petra Kolečka o lásce 
pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, 
že člověk sice udělá hodně chyb, 
ale přesto vždycky přijde od života 
nová šance. Hrají J. Langmajer, D. 
Nesvačilová, V. Dyk, P. Hřebíčková, 
M. Taclík, J. Prachař, I. Chmela. 
Komedie Česko 2019.
Vstupné: 130 Kč, 101 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Změna programu vyhrazena!

Výstava nominovaných děl České 
ceny za architekturu
Do 20. 9, nádvoří luteránského 
gymnázia
Čtyřiatřicet děl, které mezinárodní 
porota nominovala na Českou cenu 
za architekturu, jsou k vidění na 
nádvoří luteránského gymnázia.

700 let Řádu rytířů Kristových
Od 27. 7. do 15. 9. 2019,  
výstavní sál Muzea VM
Výstava bude zahájena vernisáží 
v sobotu 27. července v 15 hodin. 
Přijďte se seznámit s historií Řádu 
rytířů Kristových, který byl založen 
ve čtrnáctém století v Portugalsku.

Černobyl a 33 let po té
Od 7. 8. do 27. 9. 2019,  
Kavárna a Bistro termoska
Výstava fotografií z Černobylské 
uzavřené zóny. Výstavu vám 
představíme 7. 8. 2019 v 18:00 
a fotografie budou k vidění do 
27. 9. 2019.

  HUDBA

Funny Fest 2019
Pátek 9. srpna 2019 15:00 – 22:00, 
Náměstí VM
Již 5. ročník multižánrového 
festivalu, jehož cílem je se nejen 
sejít a dobře se pobavit, ale také 
zmírnit předsudky společnosti vůči 
nízkoprahovým zařízením.

11. Ročník Heřmanické dechovky
Sobota 10. srpna 2019, od 15:00
Obec Dolní Heřmanice pořádá 
XI. ročník Heřmanické dechovky, 
na které vystoupí Bludověnka, 
Moravská Veselka, Sebranka, 
Muzikanti Ladislava Prudíka 
a Vacenovjáci.

Balinka Fest 2019
Sobota 10. srpna, od 19:00,  
Dolní mlýn Baliny
Jako již tradičně v srpnu Vám 
zpříjemní večer kapely EROZE a The 
Suspenzors.

Kapela Žízeň slaví 40. let
Sobota 10. srpna od 20:00, 
Výletiště Lhotky
SDH Lhotky Vás srdečně zve na 
koncert kapely Žízeň, která slaví 40. let.

   RŮZNÉ

Velkomeziříčský Voříšek
Sobota 10. srpna 2019, od 14:00, 
Agility VM, Františkov
1. výstava voříšků ve Velkém 
Meziříčí. Na místě bude i pár 
prodejních stánku s psí tématikou.
 
 

Letní Dovádění s Vysočinou 2019
Neděle 11. srpna, od 14:00, 
Měřín – fotbalové hřiště
Kraj Vysočina naplánoval program, 
u kterého se pobaví celá rodina. 
Hlavním hostem Letního dovádění 
bude kapela Maxim Turbulenc, 
spoustu dětských písniček a tanečků 
si pro vás připravuje moderátor 
Milan Řezníček. Nachystané 
budou soutěže a vystoupení, 
k poslechu i tanci zahraje Jarda Band 
a nezapomeneme ani na spoustu 
dárečků.

Zájezd na Floru Olomouc
Sobota 17. 8. v 7:00
ZO ČZS VM pořádá zájezd na Floru 
Olomouc, letní etapu. Odjezd od 
Domusu v 7 hodin. Členové ČZS 
platí 100 Kč a ostatní 250 Kč 
u podání přihlášky. Více informací 
u paní Švejdové (Radnická 13, Velké 
Meziříčí, telefon: 775 647 604).

   SPORT

Na Dědkovskou! Měřínský cross
Sobota 10. srpna 2019, od 14:00
Opravdový přespolní běh s výběhem 
na Dědkovskou horu, 13 km 
s převýšením 253 m. Start a cíl na 
hřišti za ZŠ Měřín.

18. Večerní volejbalový turnaj 
Měřín 2019
Sobota 10. srpna od 16:00, Měřín
Startovné 800 Kč za tým. V ceně 
startovného zůstává:
pivo/limo a klobáska pro každého 
hráče, poháry pro družstva na 
prvních třech místech, soudek 
piva pro vítěze, hodnotné ceny pro 
všechny zúčastněné týmy.

Fotbal (Stadion U Tržiště)
pátek 9. 8., 18:00, FC VM – Uherský Brod
neděle 18. 8., 10:15, Uničov - FC VM
pátek 23. 8., 18:00, FC VM – Vrchovina
neděle 1. 9., 10:15, Blansko – FC VM
středa 4. 9., 17:00, FC VM – Slovácko B

Hokej
pátek 23. 8., 18:00, HHK VM - HC 
Spartak Velká Bíteš
pátek 30. 8., 18:00, HHK VM - HC 
Lední medvědi Pelhřimov

Házená - Český pohár mužů
sobota 31. 8. Újezd u Brna - Sokol VM
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KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR KŘÍŽOVKY: Jaromír Kvíčala

Velkomeziříčské kulturní léto je kulturní akce na náměstí ve Velkém Meziříčí, 
která zpříjemní prázdninové posezení nejenom místním obyvatelům, ale 
i všem návštěvníkům města od 23. 6. do 25. 8. 2019. Představila se zde 
různorodá škála hudebních skupin a divadelních spolků, z nichž některé 
naleznete v tajence.

Správné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu velkomeziricsko@
velkemezirici.cz (nebo poštou či osobně do redakce, Náměstí 79/3, 
„Obecník“, přízemí, 594 13 Velké Meziříčí) do 26. 8. 2019. Tři vylosovaní 
výherci získají propagační předměty z městského e-shopu.

Výherci z minulého čísla jsou Hana Navrátilová z Velkého Meziříčí, Milada 
Špačková z Dobré Vody a Adéla Buková z Jabloňova.

Řešení z minulého čísla: Po pěti Plzních se cítím jako generál.
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MĚSTO POD LUPOU
Most
Díl 33: Dřevěný most 
v zámeckém parku

TEXT: Marie Ripperová ⁄ FOTO: Michaela Hudková

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku v redakci přijímáme:

Pondělí 13.00 - 17.00
Středa 10.00 - 12.00
Pátek    8.00 - 12.00
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Most byl postaven jako modelová rekonstrukce mostů podobného typu, které  
se v minulosti stavěly na Vysočině. 
Co vznikne, když spadne strom přes potok? No přece jednoduchý trámový 
most. To dá rozum, že lidé tenhle základní typ postupně různě upravovali a 
vylepšovali. Aby na takový most nepršelo shora, když už má vodu vespod, 
postavili nad ním stříšku. Správně se mu říká dřevěný krytý most. Kdysi bylo 
takových mostů všude v okolí plno, vždyť jen město Meziříčí jich udržovalo 
dvacet. Postupně však místo nich stavěli kamenné, betonové, ocelové – kdo 
by se s tím taky udržoval, že? A brzy už nikdo nebude vědět, jaké mosty tu bý-
valy. Když se rušily dva podobné mosty v Krásněvsi, jeden vedl na pilu a druhý 
do lomu, rozhodlo se tehdejší Muzeum silnic a dálnic alespoň jeden zachránit. 
Byl postaven v zámeckém parku jako kontrast k modernímu dálničnímu mos-
tu. Jedná se o modelovou rekonstrukci, ke které byly využity části obou mostů.

49.3613131N, 
16.0119919E



ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE /  
STROJNÍKA

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

PKS holding a.s.

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

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení domíchávače

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

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

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

Mgr. Martina Zedníčková

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

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

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

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce: Velké Meziříčí

TŘÍDÍME ODPAD! PLASTY
Do žluté nádoby na plasty vyhazujeme:

Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, lahve od mléčných nápojů 
i samotného mléka, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků (beze 
zbytků), kelímky od jogurtu a mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD a DVD, plastové květináče, kořenáče a truhlíky, sáčky od chipsů, 
bonbonů, sušenek a dalších sladkostí. U nás ve městě lze do nádob na plasty 
vhazovat i nápojové kartony.
Obalový polystyren (ne ten stavební, ten patří na sběrný dvůr) vhazujte do nádob 
po menších kusech.

Do žluté nádoby rozhodně nepatří:

Molitan, guma, lino, nic z PVC, novodurové trubky, zubní kartáčky, těsnění, koberce, 
celofán, obaly znečištěné od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek.

Např.:
Řasenka: je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy a proto patří do směsného 
odpadu.

Obal od zubní pasty: může obsahovat hliníkovou vrstvu, navíc zůstává určité 
množství v tubě, jedná se tedy o znečištěný odpad a patří do směsného odpadu.

Blistry (platíčka) od léků: skládají se z více materiálů, které od sebe nejdou jednoduše 
oddělit, patří tedy do směsného odpadu.

Zdislava Fialková,
Odbor životního prostředí


