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FAJTFEST
Jedenáctý ročník festivalu FAJTFEST 
proběhne od 11. do 13. července na 
Fajtově kopci.

Vychází v nákladu 5500 ks / zdarma Ročník XXX / číslo 7 / červenec 2019

Most Vysočina
Pravý most Vysočina je uzavřen. 
Řidiče čekají komplikace a úsekové 
měření.

Návštěva prezidenta na Vysočině
Prezident Zeman v rámci oficiální 
návštěvy Kraje Vysočina navštívil 
obec Kadolec.

Velkomeziříčští velocipedisté
Tenisté si připomínají svého 
zakladatele Českého klubu velocipedistů, 
který vznikl před 130 lety.

VELKOMEZIŘÍČSKÉ KULTURNÍ  
LÉTO ZAHÁJILA  TRADIČNÍM 
KONCERTEM ZUŠ
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ČERVENEC 2019

UROLOGIE:   Od 8. 7. - 14. 7. - uzavřena z důvodu rekonstrukce
   Dne 4. 7. MUDr. Drábek – DOVOLENÁ
CHIRURGIE:  Od 1. 7. - 8. 7. - uzavřena z důvodu rekonstrukce
INTERNA:   Dne 1. 7. MUDr. Zemanová - DOVOLENÁ
   Dne 18. 7. a 25. 7. MUDr. Snášelová – DOVOLENÁ
RTG + SONO:  Od 1. 7. - 7. 7. MUDr. Novotný – DOVOLENÁ
   Od 15. 7. - 21. 7. MUDr. Novotný – DOVOLENÁ
   Popis snímků je zajištěn.
ORTOPEDIE:  Od 8. 7. - 14. 7. - uzavřena z důvodu rekonstrukce
   Dne 4. 7. MUDr. Lisý – DOVOLENÁ
   Dne 15. 7. MUDr. Novotný – DOVOLENÁ
INTERNA:  Od 1. 7. - 7. 7. MUDr. Šajnar – DOVOLENÁ
ALERGOLOGIE:  Dne 22. 7. a 29. 7. MUDr. Svobodová – DOVOLENÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ: Od 1. 7. - 4. 7. MUDr. Blaha - DOVOLENÁ
   Od 4. 7. - 14. 7. MUDr. Doležal – DOVOLENÁ
   Od 15. 7. - 21. 7. MUDr. Šurda – DOVOLENÁ
KOŽNÍ:   Od 8. 7. - 21. 7. MUDr. Urbánková – DOVOLENÁ
PSYCHIATRIE:  Dne 1. 7. MUDr. Nohelová – DOVOLENÁ
   Dne 8. 7. ordinace do 12.30hod.
   Dne 22. 7. MUDr. Nohelová – DOVOLENÁ
   Dne 29. 7. ordinace do 12.30hod.
ORL:   Dne 4. 7. MUDr. Vacek - DOVOLENÁ

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

Vážení čtenáři a spoluobčané,
právě školákům začaly tolik očekávané prázd-
niny a já bych Vám rád popřál léto plné slunce, 
odpočinku a času stráveného s rodinou a kama-
rády. 
Dokonce žáci ze Základní školy Oslavické budou 
mít prázdniny o kousek delší a za to jsem moc 
rád, protože důvodem je výměna elektrického 
osvětlení v budově školy. To už bylo opravdu v 
nevyhovujícím stavu. 
Nejenom řidiče prosím v následujících dvou 
měsících o trpělivost. Od 30. června do 6. září 
je zcela uzavřen pravý most Vysočina a dá se 
předpokládat, že dopravní komplikace ve městě 
budou vznikat.  Jsme v pravidelném kontaktu s 
vedením obvodního oddělení Policie ČR ve Vel-

ké Meziříčí a dopravním inspektorátem Policie 
ČR ve Žďáru nad Sázavou, kteří nám přislíbili, 
že udělají maximum pro plynulost provozu ve 
městě.  Doufám tedy, že léto proběhne bez ně-
jakých kritických dopravních omezení.
Díky poslednímu červnovému zastupitelstvu 
můžeme začít realizovat hned několik akcí, po 
kterých občané dlouhodobě volají. Uskuteční 
se stavba přechodu pod železničním viaduktem 
na ulici K Novému nádraží, v části Fajtova kopce 
bude usazeno nové osvětlení, začne se zpraco-
vávat projektová dokumentace na vybudování 
chodníku a osvětlení v ulici Nad Gymnáziem 
a bude se pokračovat v přípravě rekonstrukce 
zimního stadionu.
Parkovacích ploch je ve městě stále nedostatek 
a kritická situace je na více místech. Nově bude 
zřízena nová parkovací plocha přibližně pro 12 
aut mezi ulicí Na Výsluní a Kolmá v prostoru 
dnes již nevyužívaného hřiště. Vybudování pře-
chodu pro chodce i parkoviště bude hrazeno z 
pokut z úsekového měření dálnice, takže rozpo-
čet města nebude nijak akcemi zatížen. 
Pokračuje se také v přípravě realizace parko-
viště na ulici Čechova (podél hřiště za hasič-

skou zbrojnicí), v rekonstrukci ulic Záviškova, 
K Novému světu a Luční a celkové opravě ulice 
Pod Strání. Kromě rekonstrukce obřadní síně na 
hřbitově na Karlově, což je jedna z největších in-
vestic tohoto roku, se občané dočkají i rozšíření 
samotné části hřbitova.
Co se týče redakční rady Velkomeziříčska, znovu 
jsem oslovil opoziční předsedy dvou politických 
klubů v zastupitelstvu města a dal jsem jim 
možnost nominovat z každého klubu jednoho 
zástupce do redakční rady. I přes opakovanou 
výzvu nebyl z jejich strany žádný kandidát navr-
žen. Z tohoto důvodu jmenovala rada města do 
redakční rady Mgr. Pavlu Kamanovou.

Závěrem bych rád poděkoval všem zastupi-
telům za průběh posledního zastupitelstva. 
Všechny proběhlé diskuze považuji za věcné, 
námitky a dotazy ve většině případů za opráv-
něné. Doufám, že v takovém duchu se ponesou 
i zastupitelstva budoucí.   
     
Přeji Vám pohodové letní dny!

Josef Komínek, starosta města

SLOVO STAROSTY

PODPOŘTE VELKOMEZIŘÍČSKÉ 
ÍČKO V ANKETĚ POPULARITY
V pátek 21. června 2019 byla spuštěna 
tradiční letní anketa oblíbenosti infocenter. 
Soutěž je letos nazvána „Oblíbené infor-
mační centrum 2019“ a jsou do ní zapojena 
všechna certifikovaná informační centra. 
Asociace turistických informačních center 
ČR vyhlašuje soutěž popularity turistických 
informačních center každoročně. Soutěž 
ve spolupráci s asociací zajišťuje společ-
nost Kam po Česku, na jejichž webových 
stránkách www.kampocesku.cz hlasová-
ní bude probíhat do 31. srpna 2019. Hlas 
bude možné poslat jednomu z více než 
440 certifikovaných informačních center, 
tedy takovému, které máte v oblibě, které 
vám pomohlo, příjemně překvapilo na ces-
tách atp. 
V případě Vysočiny můžete vybírat z 35 
turistických informačních center.
Více informací o 10. ročníku ankety je 
možné získat na webových stránkách 
www.kampocesku.cz, www.aticcr.cz a na 
portálech se zaměřením na cestování a 
turistiku.
Pro eliminaci vícečetného hlasování bude 
při hlasování jako identifikátor použit 
e-mail hlasujícího. Hlasovat bude možné
jen jednou v každém z krajů. V soutěži bude rovněž vylosováno 14 hlasujících, kteří budou odměněni pěknou cenou zajištěnou členy rady 
ATIC z jednotlivých krajů. 
Vítězná informační centra v každém z krajů budou slavnostně vyhlášena a oceněna v rámci členského fóra ATIC ČR v Praze 7. 11. 2019.
Hlasovat můžeme zde: www.kampocesku.cz/informacni-centrum.

Turistické informační centrum Velké Meziříčí
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Petr Juda

Nejvyšší dosažené vzdělání (škola, 
obor)

Vysokoškolské (lékařská fakulta University Jana 
Evangelisty Purkyně v Brně, to byl přesný název 
dnešní Masarykovy univerzity)

Současné zaměstnání primář ortopedického oddělení Nemocnice sv. 
Zdislavy 

Politická strana ODS

Doplňující informace

Jiřina Jurdová

Nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské
VŠE Praha, fakulta národohospodářská
Obor hospodářská politika

Zaměstnání Místostarostka

Politická strana Bez politické příslušnosti

Doplňující informace Zvolena za Meziříčské fórum

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Líbí se mi poloha, historie města. Lepší otázka 
by byla, co se mi nelíbí a toho by bylo mnohem 
více.
Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl 
zaměřit?
Zastupitelé mají velice omezené možnosti se na 
něco zaměřit. Sice mají právo předkládat návrhy 
z jakéhokoliv oboru, ale to se prakticky neděje a 
když se již někdo o něco pokusí, hodně často to 
zapadne. Zastupitelé schvalují nebo neschvalují 
body programu připravené vedením města a 
je na nich, jak si získávají informace, aby mohli 
rozhodnout.
Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
To bych také rád věděl. Aspoň v poslední době 
se mi zdá, že zkušenosti i odborníků z oboru 
nikoho nezajímají. Více rozhoduje politika. Kdo 
je a kdo není v koalici. S návrhy architektů je na-
kládáno jako s návrhy naprostých lajků jenom 
proto, že nejsou v koaličním táboře. Já dělám 
do medicíny a do sportu a nepamatuji si, že by 
někdo chtěl za těch 13 let, co jsem v zastupitel-

stvu, znát můj názor i v těchto oborech. Pokud 
jsem přišel někdy s návrhem, např. na lepší par-
koviště u nemocnice, byl jsem jednoduše odbyt 
s odůvodněním, že soukromé firmě nemůže 
město pomáhat. Soukromé firmě, která však 
provozuje veřejnou službu obyvatelstvu. To mi 
hlava nebere.
Kam byste si přál, aby se Velké Meziříčí v dal-
ších letech posunulo?
Aby se přestalo chovat jako maloměsto. Každý 
se zde zná s každým (přeháním), každý na ně-
koho něco ví, takže když se někdo dostane do 
vedení a zkusí něco budovat a vylepšovat, tak 
upadne v podezření, že si chce hlavně vydělat 
pro sebe. Vybudovalo se zde kulturní zařízení, 
které nám může kdekdo závidět, a vznikla kriti-
ka a podezření, že to bylo drahé a že se někdo 
„napakoval“. Chtěli jsme přestavět náměstí a 
po všech těch peripetiích žádná přestavba ne-
bude. Ať je na vině kdokoliv, tak nevěřím, že se 
něco stane. Nakonec si jedno uskupení dalo do 
programu, že náměstí stačí předláždit. Tomu 
říkám „posun“ od architektonické soutěže až 

po výstřel od boku volající po předláždění. Také 
nevěřím, že se zde vybuduje bazén, několikaleté 
omleté téma.
Které 2 problémy současného Velkého Mezi-
říčí vnímáte jako nejzásadnější a jaké navrhu-
jete řešení?
Největší problém je v lidech. Pokud bude vedení 
města více tvořit a méně dělat politiku a bude 
mít podporu v zastupitelstvu, potom se dají 
vyřešit všechny problémy. Pokud bude chybět 
dobrá vůle, nevyřeší se nic a bude se jen plkat 
a kritikou jiných předstírat zaujatost pro problé-
my. To je však k ničemu. Poslední zkušenost je 
se synagogou. Dobrý záměr konečně zrušit trž-
nici a přebudovat ji a proti tomu téměř okamžité 
vyjádření zastupitelského klubu ČSSD, kde si 
neodpustím, že výčet problémů, kdo je majitel, 
jaký je stav budovy, jaké budou muset být úpra-
vy atd. je prakticky odůvodnění proč se zase nic 
neudělá. Poslední odstavec jen dává naději, že 
by se chtělo něco dělat. Tomu však nevěřím ani 
za mák!! Já žádným proklamacím ani progra-
mům nedůvěřuji. Důležité jsou jen a jen činy.

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Když jsem se do Velkého Meziříčí přistěhovala, 
jako první mě zaujala jeho strategická poloha u 
hlavní dopravní tepny ČR – dálnice D1. Vždyť 
z našeho města se (až bude dálnice opravená) 
pohodlně dostaneme za hodinu na okraj Prahy 
a za 30 minut do Brna. 
Ve městě se mi líbí, protože tu bydlí prima lidé, 
je tu velká nabídka kulturních akcí, sportovního 
vyžití, a dobře se tu žije mně i mé rodině.
Na co byste se jako členka zastupitelstva 
chtěla zaměřit?
Do zastupitelstva jsem byla zvolena na základě 
určitého programu, který naše uskupení před-
stavilo před volbami. Budu ho tedy i po volbách 
prosazovat a jednotlivými dílčími kroky postu-
povat k jeho realizaci.
Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
Věřím, že všechny. Dlouhá léta jsem pracovala 
jako ekonom, takže oblast financí a rozpočtů je 
mi blízká. Orientuji se i v oblasti kultury, působi-
la jsem několik let jako členka kulturní komise. 

Kam byste si přáli, aby se Velké Meziříčí v dal-
ších letech posunulo?
Samozřejmě dopředu. Aby lidem, kteří tu žijí, 
se tu stále dobře žilo. Aby mladí, kteří studují v 
jiných městech, se sem chtěli vrátit a založit tu 
své rodiny. A aby lidé, kteří projedou nad naším 
městem po dálnici, si řekli, že to město vypadá 
tak pěkně, že stojí za to z té dálnice sjet.
Které 2 problémy současného Velkého Mezi-
říčí vnímáte jako nejzásadnější a jaké navrhu-
jete řešení?
Jako první mě samozřejmě napadá problém 
dopravy a parkování, který zasahuje do života 
každého z nás. To už se začíná postupně řešit 
budováním parkoviště na ulici Čechova. Na 
další odstavné plochy se budou připravovat 
projekty. V současné době probíhá i výběrové 
řízení na rekonstrukci ulice Pod Strání.
Daleko více mne ale trápí, že naše město po-
strádá kontinuitu rozvoje. Nedávno jsme byli 
s některými dalšími zastupiteli na návštěvě v 
Litomyšli, kde mne zaujala slova pana starosty 

Mgr. D. Brýdla, že město po celých 30 let nava-
zuje v investicích plynule na projekty vytvoře-
né i za minulých zastupitelstev. Proč to nejde 
u nás? Už od roku 2010 má město v šuplíku 
projekt na rekonstrukci náměstí. Dokonce bylo 
před podpisem smlouvy s panem architektem, 
ale přišly volby a bylo všechno špatně. Máme 
územní studii na Čechovy sady z roku 2017, 
je po volbách a zase se začínají ozývat hlasy, 
že všechno je špatně. Máme zpracované také 
koncepce rozvoje kultury, sportu, školství, inte-
grovaný plán rozvoje města a další strategické 
dokumenty a zase slyšíme, že město žádnou 
koncepci nemá. To je všechno, co se za posled-
ní roky udělalo špatně? Opravdu je všechno 
potřeba dělat znovu? Pokud to takhle půjde 
dál, neuděláme ve městě nikdy nic. Jediným 
řešením je vzít všechny tyto dokumenty, zre-
vidovat je, případně aktualizovat a společně 
pokračovat v rozvoji našeho města.

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
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KONAL SE DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ POD MOSTEM  
VYSOČINA

Den otevřených dveří mostu Vysočina pro-
běhl 22. června 2019 a informoval občany o 
všem, co je zajímá. Ing. Pechala, který byl u 
výstavby mostu před více než čtyřiceti lety, 
konstatoval, že současný stav mostu je vý-
borný. Dále řekl, že důvodem rozšíření je to, 
že most má být zesílen a rozšířen tak, aby při 
případné budoucí uzavírce poloviny mostu 
zůstal zachován průjezd ve čtyřech pruzích.

Starosta města Josef Komínek promluvil 
pod mostem Vysočina a chválil společnost 
Metrostav za jejich iniciativu k uspořádání 
akce s informativním podtextem. O průbě-
hu stavby hovořil hlavně Jiří Salava a Zde-
něk Vlčan, kteří jsou vedoucími pracovníky 
stavby. Další důležití lidé, se kterými bylo 
možné diskutovat, byli Jiří Cupl, Radovan 
Hofírek, Lenka Sýkorová a další. Z Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR přijal pozvání a k ná-
vštěvníkům promluvil Ivan Čásenský.

Základní informace o mostu, které zpra-
coval Metrostav:
• Název stavby: D1 modernizace – úsek 19,  
   Exit 141 Velké Meziříčí západ – Exit 146  
   Velké Meziříčí východ
• Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
   Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
• Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., divize 4
• Projektant: Viapont, s.r.o. + Pragoprojekt, a.s.
• Nosná konstrukce (NK): Ocelový spojitý  
   trám uzavřeného průřezu s horní orto 
   tropní mostovkou
• Délka NK: 426,1 m
• Rozpětí mostu: 80 + 110 + 35 + 100 = 425 m
• Šířka mostu: 29,5 m
• Výška mostu: 77,5 m

MOST VYSOČINA
MOST VYSOČINA JE  
Z POLOVINY UZAVŘEN

Již od 30. června projíždí řidiči pouze po 
polovině mostu Vysočina, a to ve třech 
pruzích. Na základě posouzení stávajících 
intenzit dopravy je navrženo přehazování 
dopravy na mostě 2x týdně, kdy od stře-
dy do soboty budou vedeny dva pruhy ve 
směru na Brno a od soboty do středy bu-
dou vedeny dva pruhy ve směru na Prahu. 
Zároveň vzhledem k omezené únosnosti 
stávajícího levého mostu Vysočina bude na 
mostě dopravním značením omezena nej-

menší vzdálenost mezi nákladními vozidly 
na 50 m. Uzavírka potrvá do 6. září 2019.

Metrostav od začátku prázdnin svařuje 
zavěšené konzoly, odstraní zbylou část vo-
zovky, vymění ložiska a demoluje stávající 
opěry. Na příští rok je naplánován vnější 
nátěr mostu. 
Nyní je na mostu 6 montážních plošin, kte-
ré se pohybují po celé jeho délce. Lešení po-
dél pilíře má nad sebou plošinu, ze které se 
bude zdvihat most o 4-5 centimetrů, aby se 
mohla vyměnit ložiska. 
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VEDENÍ MĚSTA  
KONZULTUJE ZLEPŠENÍ  
DOPRAVNÍ SITUACE VE 
MĚSTĚ S ODBORNÍKY
Dne 19. června 2019 se uskutečnilo jednání 
vedení města ve složení starosta Josef Ko-
mínek a místostarostka Ing. Jiřina Jurdová, 
se zástupci Policie ČR – s plk. JUDr. Mirosla-
vem Stárkem, vedoucím územního odboru 
PČR ve Žďáře nad Sázavou, npor. Bc. Pav-
lem Musilem, vedoucím oddělení doprav-
ního inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou a 
npor. Mgr. Přemyslem Bdinkou, vedoucím 
obvodního oddělení PČR ve Velkém Mezi-
říčí.
Program jednání:
- byla konzultována dopravní situace ve 
Velkém Meziříčí a obě strany se ujistily, že 
v případě uzavírky dálnice z důvodu její re-
konstrukce, udělají maximum pro plynulý 
průjezd městem,
- zástupci Policie ČR informovali zástupce 
města o situaci s plánovanou novou slu-

žebnou – v průběhu měsíce července 2019 
by mělo být vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele této služebny,
- zástupci města vyslechli také doporuče-
ní zástupců Policie ČR vedoucí ke zlepšení 
dopravy uvnitř města – vybudovat okružní 
křižovatky u Billy a u HAD, zjednosměrnit 

provoz na sídlištích.
Všichni zúčastnění se dohodli na svolání 
další schůzky v průběhu měsíce září 2019, 
na které dojde ke zhodnocení dopravní si-
tuace ve městě v průběhu letních měsíců.
Josef Komínek, starosta města

HISTORIE: O MOSTU VY-
SOČINA SE UVAŽOVALO UŽ 
PŘED VÁLKOU
Spojení mezi Prahou a Brnem řešili in-
ženýři již před druhou světovou válkou 
a pokračovali v 50. letech. Už tehdy se 
prokázalo, že je výhodné trasování členi-
tým terénem u Velkého Meziříčí a vzniklo 
několik soutěžních variant betonového či 
ocelového mostu přes řeku Oslavu. „Na-
konec se vybrala ocelová varianta spoji-
tého nosníku o čtyřech polích,“ vzpomíná 
Antonín Pechal, který most tehdy projek-
toval.

Z dnešního pohledu měli stavaři na výstav-
bu poměrně dost času. „Pracovali jsme sa-
mozřejmě s pravěkou výpočetní technikou, 

protože počítače teprve začínaly a měly 
omezené možnosti, ale na druhou stranu byl 
čas na pečlivé zkoušky, výpočty a kontroly,“ 
zdůrazňuje Pechal. S montáží se začalo v 
roce 1975 a do provozu se 425 metrů dlou-
hý most dostal v listopadu roku 1978.
Podle Pechala byla složitá především geo-
metrie ocelové konstrukce. „Tvar mostu byl 
dán trasováním dálnice a s tím jsme si muse-
li poradit.“ Celková hmotnost ocelové kon-
strukce byla 6000 tun a výrobu dostaly na 
starost závody ve Vítkovicích. „Myslím, že se 
tehdy odvedla perfektní práce. Vůbec poprvé 
se v takovém rozsahu použila letmá montáž, 
s čímž neměl tehdy v Československu nikdo 
zkušenosti,“ říká Pechal, jehož společnost 
PIS PECHAL, s.r.o. se podílí i na současné 
modernizaci mostu.
A co říká na práce, které stavaře čekají?  
„Nejnáročnější bude série svařování, protože 

tam budou lidi v časovém presu. Musím ale 
říci, že když jsem se sešel s kolegy z Metro-
stavu, byl jsem mile překvapen jejich technic-
kou úrovní. Mám tak naději, že se složitá mo-
dernizace povede a most bude ještě dlouho 
sloužit,“ uzavírá Pechal.

MostVysočina.cz

Aktuální stav výstavby nového nadjezdu na Fajtův kopec

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ  
SE VRACÍ DO  
VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Řidiči na D1 u Velkého Meziříčí bu-
dou i v letošním roce kontrolování 
pomocí úsekového měření. Rada-
ry se opět budou týkat úseků se 
sníženou rychlostí na maximální 
osmdesátikilometrovou rychlost.  
 
Termín měření je avizován od  
2. července do 20. října 2019. 

Zdroj: Z knihy Mosty Ing. Antonína Pechala
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Z RADY MĚSTA 12. ČERVNA
První červnové zasedání rady města pro-
běhlo 12. června netradičně již od 8 hodin. 
Program obsahoval více jak 70 bodů k pro-
jednání.
Rada města souhlasila se zapojením účelově 
určených transferů přijatých na účet města v 
měsíci květnu 2019. Částka 130 196 Kč byla 
vyčleněna pro Základní školu Sokolovská na 
projekt „Učíme se ze života pro život“.
Rada města vzala na vědomí informaci o 
uzavření smluv na individuální ceny pro 
depozita a úročení na vybraných běžných 
účtech města Velké Meziříčí u Komerční 
banky, a.s.
Na základě požadavku komise pro místní 
správu Mostiště radní souhlasili s rozpoč-
tovým opatřením 10 000 Kč pro pořízení a 
umístění pamětní desky u vysazené lípy na 
místním hřbitově.
Přebytek z Grantového programu Zdravé 
město ve výši 10 400 Kč byl radními přesu-
nut na drobné výdaje na akce konané komisí 
Zdravé město.

Odsouhlaseno radními bylo vyčlenění 
34 000 Kč na projektovou dokumentaci na 
rozšíření části hřbitova na Karlově, na jejímž 
základě bude možné zahájit stavbu a pro-
stor pro hrobová místa navýšit.

Body, týkající se rozpočtových opatření, 
které rada města doporučila ke schválení 
zastupitelstvu:
• rozpočtové opatření na částku 34 000 Kč  
na dodávku a montáž zábradlí na ulici Ná-
břeží,
• prodloužení části příjezdové komunikace 
na ulici Průmyslová - 770 000 Kč (čerpáno z 
pokut z úsekového měření),
• zpracování projektové dokumentace na 
vybudování chodníku a veřejného osvětlení 
v ulici Nad Gymnáziem směr Fajtův kopec - 
124 000 Kč,
• zajištění opravy havarijního stavu jímky u 
objektu Základní školy Lhotky - 70 000 Kč,
• dofinancování víceprací na opravy komuni-
kace na ulici Nábřeží - 1 250 000 Kč,
• dokrytí finančních prostředků na projekto-
vou dokumentaci technické infrastruktury 
bytových domů v Čechových sadech II. - 170 
tis. Kč,
• vybudování veřejného osvětlení na Fajtově 
kopci v prostoru nad viaduktem – 370 000 
Kč,
• zrealizování stavby přechodu pod želez-

ničním viaduktem na ulici K Novému nádraží 
– 410 000 Kč (čerpáno z pokut z úsekového 
měření),
• schválení daru 15 000 Kč na doporučení 
sportovní komise Jakubu Hejlovi jako pří-
spěvek na závodní sezónu 2019 na horském 
freestylovém kole,
• výměna opon v kinosále Jupiter clubu – 
212 000 Kč,
• jednorázová finanční podpora Sboru dob-
rovolných hasičů Mostiště na náklady spoje-
né se soustředěním dětí na hasičském tábo-
ře v Křižanově od 29.6. - 6.7. 2019,
• převedení nevyčerpaných finančních pro-
středků z roku 2018 ve výši 3 005 000 Kč na 
akci Areál bývalých TS Třebíčská,
• výběr zhotovitele na projekt Přístavba a 
stavební úpravy odborných učeben ZŠ So-
kolovská – 146 000 Kč,
• zřízení parkovací plochy mezi ulicí Na Vý-
sluní a Kolmá 437 843 Kč (čerpáno z pokut 
z úsekového měření),
• dofinancování opravy fasády Technických 
služeb VM ve výši 126 000 Kč.

Rada města dále souhlasila s ukončením 
spolupráce se společností DARUMA spol. 
s r.o., která zajišťuje provoz zvukového infor-
mačního panelu na Náměstí.

Odsouhlasen byl dar Základní škole Oslavic-
ká ve výši 50 000 korun od nadačního fondu 
Avast za účelem vybudování zážitkové učeb-
ny pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Radní odsouhlasili účetní závěrky a výsledky 
hospodaření příspěvkových organizací měs-
ta k datu 31. 12. 2018.

Všech devět žadatelů v projektu Grantové-
ho programu Zdravé město 2019 splnilo 
podmínky výzvy. Rada města tak doporuči-
la zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací 
uvedeným příjemcům – Junák - český skaut, 
středisko Velké Meziříčí, z.s., Kynologický 
klub Velké Meziříčí, z.s.,  Dóza - středisko 
volného času Velké Meziříčí, příspěvková 
organizace, Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Velkém Meziříčí, Chaloupky, 
o.p.s, školská zařízení pro zájemce a dal-
ší vzdělávání, Sociální služby města Velké 
Meziříčí, Základní škola Sokolovská 470/13, 
Velké Meziříčí, Základní škola Školní 2055, 
Velké Meziříčí.

Zastupitelé budou rozhodovat o dalším po-
stupu Zdravého města Velké Meziříčí z do-
sažené kategorie C do vyšší kategorie B.

Radní doporučují odmítnutí dotace na pro-
jekt Realizace úspor energie v objektu ha-
sičské zbrojnice z důvodu vysoké finanční 
náročnosti a nízkému podílu dotace.

Na vědomí radní vzali předloženou koncepci 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpad-
ních vod splaškovou kanalizací pro lokalitu  
Uhřínovská, Tichá, Nad Lalůvkou a chatová 
oblast Palčáky.

Od 1. ledna 2020 bude město zajišťovat 
systém hospodaření na lesním majetku jako 
jeho vlastník prostřednictvím smluvních 
partnerů, případně prostřednictvím měs-
tem stoprocentně vlastněné společnosti 
Technické služby VM s.r.o. Radní tak vzali na 
vědomí zprávu o vývoji hospodaření v měst-
ských lesích.

Rada města nedoporučuje ke schválení za-
stupitelstvu návrh v celkovém znění: Návrh 
na doplnění územního plánu o podmínku pro 
rozhodování prověření změn a jejich využi-
tí pomocí územní studie v lokalitě bývalého 
Svitu, tj. ploch P7, P8, P12, P13 dle hlavního 
výkresu návrhu územního plánu z 10/2017.

Odsouhlaseno bylo vypracování projektu na 
plynofikaci a zhotovení nových samostat-
ných plynových kotelen pro bytové domy v 
ul. Bezručova č. p. 1520 a 1573 namísto vý-
měny nádrží na teplou vodu.

Rada města rozhodla, že na ftp server ur-
čený zastupitelům města a členům výbo-
rů zastupitelstva města budou postupně 
umisťovány základní informace z projektové 
dokumentace staveb. 

Rada města doporučila zastupitelstvu měs-
ta vzít na vědomí stížnost na starostu měs-
ta s konstatováním, že v postupu starosty 
napadeném předmětnou stížností nebylo 
shledáno pochybení.

Rada města doporučila zastupitelstvu měs-
ta změnit limit k provádění rozpočtových 
opatření, a to do výše 500 000 Kč v jednotli-
vém případě výdajů.

SCHŮZKA VEDENÍ MĚSTA S ŘEDITELEM 
HZS KRAJE VYSOČINA
Dne 28. června 2019 navštívil naše město plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel Hasičského zá-
chranného sboru Kraje Vysočina. 
Na radnici ho přivítali Josef Komínek, starosta města a Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka. 
Mimo jiné plk. Mgr. Jiří Němec ujistil vedení města, že plánují pozemek, který jim město 
darovalo, stále využít na výstavbu stanice Velké Meziříčí.

Ing.  Jiřina Jurdová, místostarostka
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ZE ZASTUPITELSTVA 12. ČERVNA
Na programu 7. zasedání zastupitelstva 
města, které proběhlo 12. června od 15 
hodin, byl jediný bod k projednání. Týkal se 
rozpočtového opatření ve výši 680 tis. ko-
run na výměnu světel v objektu Základní 
školy Oslavická. Z tohoto jednání se omlu-

vili zastupitelé Libor Beneš (To pravé Mezi-
říčí) a Miroslav Jágrik (ČSSD).

„Výměna by se týkala přibližně 800 svíti-
del, které budou nahrazeny novými, tedy 
značně úspornějšími,“ uvedl Petr Zálešák 

zaměstnanec společnosti SINCLAIR Global 
Group s.r.o.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými za-
stupiteli.

Z RADY MĚSTA 26.  ČERVNA
Ve středu 26. června proběhlo 18. zasedání 
rady města, které navštívila ředitelka mu-
zea Mgr. Irena Tronečková s informacemi 
o konání historických slavností. Tématem 
jsou císařské manévry a proběhnou 
7. – 8. 9. 2019. Polovinu projednaných 
bodů tvořily majetkoprávní převody. 
V rámci dvou rozpočtových opatření, které 
byly na programu, radní odsouhlasili dar ve 
výši 1000 Kč na pořádání nohejbalového 
turnaje amatérských sportovců na hřišti v 
Kunšovci. Druhé opatření bylo odsouhla-
seno na základě žádosti odboru školství a 
ředitelky ZŠ Oslavická. Na projekt úpravy 
regulační stanice plynu ZŠ Oslavická bylo 
vyhrazeno 30 000 Kč.

Do rozpočtu města byly zapojeny účelově 
určené transfery v hodnotě necelých 
2 milionů Kč. Ministerstvo financí městu 

přispělo na poskytnutí prostředků na čin-
nost lesního hospodáře a na zpracování 
lesních hospodářských osnov, dále byla 
připsána dotace pro Sociální služby města 
VM na zajištění sociálních služeb v r. 2019 
a dotace pro Dózu - středisko volného času 
VM na realizaci projektu Mateřídouška.
Jednatel společnosti JUPITER club s.r.o. 
Velké Meziříčí Mgr. Milan Dufek představil 
radě města zájemce o pronájem restaurace 
JUPITER. 
Rada města schválila v rámci druhého prů-
běžného kola grantového systému podpory 
kultury žádost pana Marka na akci „Diva-
delní pohádka - Líný Kuba holé neštěstí“.  
Toto divadlo, které bude divákům před-
staveno v listopadu letošního roku, bude 
přitažlivé pro návštěvníky svou novostí a 
inovativními nápady v oblasti scénografie.

Rada města deklarovala zájem města Velké 
Meziříčí na uskutečnění projektu Revitaliza-
ce a rozvoje cykloturistické trasy Mlynářská 
stezka na území kraje Vysočina a potvrdila 
souhlas s vedením trasy Mlynářské stezky 
na katastru města. Tato trasa vznikla v roce 
2006 z iniciativy mikroregionů a měst, jako 
nadregionální cyklotrasa z Nového Města 
na Moravě až do Rakouska. Cílem bylo pod-
porovat majitele mlýnů na trase a adapto-
vat je pro potřeby cykloturistů.

Rada města jmenovala další členkou re-
dakční rady Velkomeziříčska Mgr. Pavlu 
Kamanovou. Důvodem tohoto návrhu je 
skutečnost, že přes opakovanou výzvu 
předsedům politických klubů nebyl radě v 
uvedeném termínu doručen žádný jiný kan-
didát.

ZE ZASTUPITELSTVA 25. ČERVNA
Poslední zastupitelstvo před letními prázd-
ninami proběhlo 25. června od 15 hodin v 
koncertním sále Jupiter clubu.
Zastupitelé většinu bodů přijali podle před-
ložených návrhů, pouze u jednoho bodu 
usnesení nebylo přijato. Jednalo se o roz-
počtové opatření ve výši 170 000 Kč na do-
krytí finančních prostředků pro vyhotovení 
projektové dokumentace na akci Technická 
infrastruktura bytové domy Čechovy sady II. 
Návrh zástupců výboru tenisového klu-
bu TJ Spartak Velké Meziříčí, kteří žádali o 
zachování tenisových kurtů za Světlou a o 
jejich opravu, byl odložen na další zasedání 
zastupitelstva.
Nejdéle se zastupitelé zdrželi u projedná-
vání vize společných sportovišť ve Velkém 
Meziříčí. Tento bod přeložil zastupitel 
Ing. Vincenc Záviška za Společně VM a u 
obou navržených usnesení došlo ke změně. 
První bod byl přijat ve znění: Zastupitelstvo 
města doporučuje starostovi města pode-
psat smlouvu na Projektovou dokumentaci 
rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém 
Meziříčí s vítězným uchazečem.
U druhého bodu: Zastupitelstvo města 
ukládá Ing. Kozinovi do 30. 9. zadat vy-
hledávající studii na lokalitu pro výstavbu 
společného komplexu sportovišť (zimní 
stadion, sportovní hala, bazén) - usnesení 

nebylo přijato.
Přijatá usnesení:
Všechna rozpočtová opatření doporučená 
radou města ke schválení (viz. Z rady města 
12. 6.).
Prodloužení příjezdové komunikace na ulici 
Průmyslová, zpracování projektové doku-
mentace  na vybudování chodníku a ve-
řejného osvětlení v ulici Nad Gymnáziem, 
opravy jímky ZŠ Lhotky, dodávka a montáž 
zábradlí na ulici Nábřeží, vybudování veřej-
ného osvětlení v lokalitě Fajtův kopec, reali-
zace přechodu na křižovatce k Novému ná-
draží, převedení finančních prostředků na 
dofinancování komunikace v areálu býva-
lých technických služeb, výběr zhotovitel na 
přístavbu a stavební úpravy ZŠ Sokolovská, 
zřízení parkoviště na mezi ulicí Na Výsluní a 
Kolmá, dofinancování opravy fasády TSVM, 
dar Jakubu Hejlovi, dotace Jupiter clubu na 
dovybavení a opravy v kinosále, dotace pro 
SDH Mostiště na náklady spojené se sou-
středěním dětí na hasičském táboře 
v Křižanově a výkup pozemků za ZŠ Školní 
v lokalitě Čechovy sady III.
V rámci Grantového programu Zdravého 
města bylo všem žadatelům odsouhlaseno 
poskytnutí dotace. Zastupitelstvo města 
dále schválilo postup Zdravého města Vel-
ké Meziříčí z dosažené kategorie C do vyšší 

kategorie B. 
Zastupitelstvo města rozhodlo nerealizovat 
projekt „Realizace úspor energie v objektu 
hasičské zbrojnice“ a odmítnout dotaci.

Zastupitelé vzali na vědomí stížnost na 
starostu města, v jehož jednání neshledali 
pochybení, a předložený materiál k dopravě 
na Fajtův kopec po dobu rekonstrukce nad-
jezdu přes D1.

Schválen byl návrh na doplnění územního 
plánu o podmínku pro rozhodování prově-
ření změn a jejich využití pomocí územní 
studie v lokalitě bývalého Svitu, tj. ploch P7, 
P8, P12, P13 dle hlavního výkresu návrhu 
územního plánu z 10/2017. Starosta měs-
ta byl pověřen k uplatnění této námitky v 
rámci veřejného projednání nového územ-
ního plánu.

Zastupitelstvo města jmenovalo jako pově-
řené zastupitele Josefa Komínka, 
Mgr. Pavla Blažka, Mgr. Pavlu Kamanovou 
a Mgr. Tomáše Rapušáka, kteří budou jed-
nat s Židovskou obcí o předání či odkoupení 
Nové synagogy městem Velké Meziříčí.
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OBČANÉ NAŠEHO MĚSTA PODPOŘILI DEMONSTRACI NA LETNÉ
V neděli 23.6.2019 se ke čtvrt miliónovému davu na letenské pláni v Praze přidalo i několik desítek občanů z Velkého Meziříčí a okolí. Vyu-
žili buď dvou vypravených autobusů z našeho města, nebo se vypravili po vlastní ose. Svou účastí na této obrovské  akci, ve svém volném 
čase a na vlastní náklady, projevili svůj svobodný názor k současné situaci v naší zemi, a že jim dění okolo nás není lhostejné.

Miroslav Nedoma
 

PREZIDENTOVA NÁVŠTĚVA KADOLCE PŘINESE MORAVSKOU ORLICI 
NA LETADLA OFICIÁLNÍ ČESKÉ LETKY
Prezident České republiky Miloš Zeman při své oficiální návštěvě Kraje Vysočina na-
vštívil malou velkomeziříčskou obec. Vesnici Kadolec přidal na svůj program hlavně z 
důvodu, že v ní byl volen více než 90 procenty obyvatel, což je nevídaný úspěch, který 
i prezident sám okomentoval slovy: „Dali jste mně až nezaslouženě vysokou důvěru“. 
Moderátor návštěvy prezidenta byl Štěpán Škorpil, který je známým sportovním ko-
mentátorem. Mimo pana prezidenta byl u setkání s občany přítomen starosta Kadolce 
Václav Kobylka a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 
Na návsi Kadolce, vedle nově zrekonstruované kapličky, se sešel velký počet občanů 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Mezi dotazovateli byli občané Měřína, Oslavice nebo i 
správce Dědkovské hory, který prezidentovi věnoval suvenýr. Otázky byly různorodé, 
od politiky, přes kůrovce, až například po spartakiádu. Z návštěvy vyplynul nápad na za-
pojení armády do boje proti kůrovci nebo také přidání znaku moravské orlice na letadla 
vedle českého lva. 
Prezident Miloš Zeman se podepsal do pamětní knihy obce a dekoroval prapor obce svojí pamětní stuhou. Starosta Kadolce Kobylka pře-
dal dar prezidentovi, který obsahoval mimo jiné i slivovici.

MILÁ NÁVŠTĚVA
Přijela k nám, do České republiky, nově zvolená prezidentka Slovenska, paní Zuzana Čaputová. Myslím, že všichni slušní lidé z jejího pobytu 
a vystupování měli radost. Bylo nesmírně potěšující slyšet její umírněná a přátelská slova, směřující k našemu národu. V té chvíli jsme 
více než kdy jindy zazáviděli Slovákům to, že mají v čele státu kultivovanou osobnost. Není to jen její fyzická krása, kterou vyzvedl i náš 
prezident Miloš Zeman. Ta je zřejmá, ale co je důležitější, je to, jak se paní prezidenka chová, co považuje ve své funkci za prvořadé, a jak je 
z jejího projevu cítit, že to, co říká, myslí opravdově.  Že se chová distinguovaně, a důstojně reprezentuje svůj úřad. Nelze přehlédnout, že v 
době blížícího se výročí listopadu 1989 se byla s kytičkou poklonit památce Václava Havla. Nelze přehlédnout, že se na koncertě konaném 
na její počest sešla s předními protagonisty tehdejších událostí. A myslím, že nám bezděky udělila lekci i v tom, jak je třeba se chovat ke 
starým lidem, vlastně mnohdy posledním pamětníkům minulých režimů. Udělala to tak decentně a při tom výrazně, když po svém zvolení 
na oslavné pohoštění pozvala desítky zástupců nejstarší generace své země. Je to příklad hodný následování nejen při oslavách, ale v 
každodenním životě. Mám radost, že naši nejbližší přátelé si zvolili do svého čela opravdovou osobnost. Ale také jim trochu nebo dost? 
závidím.                    Zdenka Čechová

KÁVA OD SRDCE
Skauti z Velkého Meziříčí zorganizovali již druhý ročník dobročinné Kavárny od 
srdce, který proběhl na faře v pouťový víkend 14. - 16. 6. Hned v pondělí s nadše-
ním předali výtěžek 130 000,- službě Raná péče, která pomáhá rodinám s hen-
dikepovanými dětmi a paní Čermákové, která má v plánu vydat knihu o životě s 
dítětem s Downovým syndromem.

„Je nám nesmírnou ctí předávat takovou obrovskou částku. Děkujeme všem, kteří 
se podíleli na přípravě Kavárny, děkujeme Vám, kteří jste si přišli dát něco dobrého. 
Byla to akce s nezapomenutelnou atmosférou, kterou bychom velmi rádi zopako-
vali i příští rok...“

Za skauty z VM a tým Kavárny Marie Procházková
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

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

FINANCE ZÍSKANÉ Z ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ 
NA D1 ZAPLATÍ DLÁŽDĚNÉ PARKOVIŠTĚ 
MEZI ULICÍ NA VÝSLUNÍ A KOLMÁ
Návrh na vybudování parkoviště vzešel od odboru výstavby na základě požadavku občanů. 
Občané informovali, že na místě sportovní plochy lze vybudovat parkoviště. Odbor výstav-
by zjistil, že současná sportovní plocha je opravdu nevyužívána a v návrzích rekonstrukce 
sportovišť bylo dokonce navrhováno její zrušení. Zastupitelstvo města schválilo rozpočto-
vé opatření na vybudování parkoviště mezi ulicí Na Výsluní a Kolmá. Z předložených tří ce-
nových návrhů a variant provedení, byla vybrána prostřední možnost, a to se zpevněným 
povrchem, obrubami a zámkovou dlažbou. Částka 438 000 korun pochází z příjmů z pokut 
z úsekového měření na D1. 

NOVĚ BUDE VYBUDOVÁN 
PŘECHOD U KŘIŽOVATKY 
K NOVÉMU NÁDRAŽÍ
Zastupitelstvo schválilo na tuto akci uvolnění finanč-
ních prostředků ve výši 410 000 korun. Zdrojem roz-
počtu na vybudování přechodu jsou příjmy z pokut 
získané z úsekového měření na D1. Úprava křižo-
vatky K Novému nádraží obsahuje stavbu přechodu 
pro pěší pod železničním viaduktem. Osvětlení bude 
umístěno tak, aby byl chodec i vodorovné dopravní 
značení viditelné intenzivněji než okolní komunikace 
z důvodu bezpečnosti. 

V SRPNU ZAČÍNAJÍ REKONSTRUKCE ULIC 
ZÁVIŠKOVA, K NOVÉMU SVĚTU A LUČNÍ
Na začátku tohoto roku byla na žádost odboru vý-
stavby schválena rozpočtová opatření týkající se 
rekonstrukce těchto tří ulic. Konkrétně se jedná o re-
konstrukci vodovodu a kanalizace, rekonstrukci veřej-
ného osvětlení a opravu komunikace v ulici Záviškova.
Ulici K Novému světu čeká rekonstrukce vodovodu  
a oprava povrchu komunikace, která proběhne  
i v ulicích Luční a U Světlé. Dále proběhne rekonstruk-
ce zásobovacího řádu z vodojemu Tři kříže po ulici  
K Novému světu.
Celková částka rekonstrukce těchto ulic se pohybuje 
okolo 17 600 000 korun bez DPH.
Celá akce probíhá ve spolupráci města Velké Meziříčí 
se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, který se 
na rekonstrukci vodovodů a kanalizace podílí částkou 7 800 000 korun.
Veškeré práce by měly být dokončeny nejpozději do konce června příštího roku. 

Beseda s žáky
Dne 30.5.2019 proběhla na Základní a 
Praktické škole na ulici Poštovní pre-
ventivně výchovná beseda, jejímž cí-
lem bylo nejenom seznámit žáky s čin-
ností městské policie, ale i prohloubit 
právní vědomí školní mládeže. Žáci byli 
informováni o jednáních, se kterými se 
mohou v běžném životě setkat a kte-
rá mohou mít znaky přestupku nebo 
trestného činu. Dále strážník s žáky 
pohovořil o nebezpečnosti požívání al-
koholu a jiných návykových látek a jak 
se správně chovat jako účastník silnič-
ního provozu. Závěrem odpověděl na 
otázky, které žáky zajímaly.

Volně pobíhající pes
Dne 21.5.2019 přijala hlídka MP tele-
fonické oznámení o volně pobíhajícím 
psovi na ulici Ke Třem Křížům, kterého 
oznamovatel odchytil. Hlídka se do-
stavila na místo, kde si psa převzala. 
Vzhledem k tomu, že pes byl opatřen 
identifikační známkou, mohl být do-
hledán majitel zaběhlého psa, kterému 
byl nalezený pes následně předán a se 
kterým byla věc řešena jako porušení 
obecně závazné vyhlášky, kterou se 
upravují pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství města.  

Závady na komunikaci
Dne 2.5.2019 při preventivní činnosti 
na ulici Mírová byl hlídkou zjištěn pro-
padající se dešťový kanál.
Dne 3.5.2019 přijala hlídka MP ozná-
mení o uvolněném kanálu na ulici Hli-
niště. V obou případech po prověření 
situace strážníky byly o zjištěném sta-
vu vyrozuměny Technické služby Velké 
Meziříčí s žádostí o odstranění závad 
na komunikaci.

MĚSTO BUDE REALIZOVAT PROJEKT  
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI  
PROSTORU FAJTOVA KOPCE
Vzhledem k tomu, že vedení je v daném místě majetkem společnosti E.ON a jeho záměrem 
je přejít ze stožárů na rozvod NN v zemních kabelech, přistoupilo město k vypracování 
vlastního projektu. Realizaci projektu schválilo zastupitelstvo jednomyslně. Předpokláda-
ný rozpočet je 362 818 korun. 
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ČERVENEC 2019

NOVELA OD ČERVENCE RUŠÍ TŘÍDENNÍ KARENČNÍ DOBU
Zaměstnavatel bude zaměstnanci platit náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní 
neschopnosti od první zameškané směny. Další dny pracovní neschopnosti zůstávají 
nezměněny a jejich náhradu vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.
Novela č. 32/2019 Sb., zákoníku práce má účinnost od 1. července 2019. 
Zaměstnavatelé budou podle schválené novely, která byla poslaneckou sněmovnou 
přehlasována i přes veto Senátu, vyplácet svým zaměstnancům v pracovní 
neschopnosti náhradu mzdy již od prvního dne. Výše náhrady je stanovena na  
60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. 
Od stejného data platí snížení nemocenského pojistného i pro osoby samostatně 
výdělečně činné (OSVČ) ze 138 Kč na 126 Kč. 

GRANTOVÝ PROGRAM ZDRAVÉ MĚSTO 2019 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12. února 2019 schválilo Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí na rok 
2019. V požadovaném termínu bylo předloženo celkem devět žádostí, z nichž všechny odpovídaly podmínkám výzvy. Komise Zdravého 
města a MA21 dne 29. 4. 2019 jednotlivé žádosti projednala a dle kritérií pro hodnocení žádostí doporučila požadované částky schválit 
zastupiteli města. Z celkové vyčleněné částky 80 000 korun po rozdělení zbylo 10 400 korun, které budou použity na výdaje na akce ko-
nané Komisí Zdravé město.

Podpořené projekty:
Po kapkách (Dóza SVČ) – projekt, který se zaměřuje na zvýšení informovanosti o zdravém životním stylu. V rámci zapojení do osvětových 
kampaní Den zdraví, Den bez úrazu a Den bez bolístek proběhnou rukodělné dílny, workshop, sportovně vědomostní aktivity pro děti 
předškolního věku s cílem podpory aktivní výchovy při získávání informací, návyků ke zdravému životnímu a snížení rizika úrazovosti.
Večer s hostem (Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí) – 10. ročník projektu tentokrát na téma zdraví - men-
tální, sociální, psychické a spirituální. Večery s hostem jsou prevencí proti nezdravému životnímu stylu (konzumismu, zkratkovitému a 
tendenčnímu myšlení, lhostejnosti) a povzbuzují k obhajobě zdravých hodnot (sebevědomí, úcta k životu). Jedná se o šest večerů s těmito 
hosty 
• Michal Erdinger (farář a pracovník s mládeží) – O Ukrajině
• Pavel Konvalinka a Helena Pipová
• Martin Chadima (teolog, filozof, pedagog a farář CČSH)
• Václav Moravec (redaktor, publicista, moderátor)
• Marie Svatošová a Aleš Palán – Neboj se vrátit domů
• Marek Orko Vácha (biolog, teolog)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro děti v zahradě na Ostrůvku (Chaloupky, o.p.s.) – cílem projektu je ekologická výchova, 
vzdělávání a osvěta dětí z mateřských škol ve VM na zahradě ekocentra Chaloupky VM. Na zahradu budou díky projektu pořízeny nové 
lavičky, které budou v průběhu projektu využity pro příměstské tábory a pro ekologické výukové programy pro děti z cílové skupiny.  
Memoriál prof. Bedřicha Krejčího (Junák – český skaut) – jedná se o závod s putováním po jednotlivých stanovištích, umístěných po 
městě a v blízkém okolí, na kterých budou děti plnit úkoly na dané téma, aby se zlepšila jejich fyzická zdatnost, manuální zručnost, týmová 
spolupráce a posílení vztahu k přírodě. Akce je organizována k uctění památky prof. Bedřicha Krejčího, zakladatele místního oddílu.
Zdravě se psím parťákem (Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s.) - cílem projektu je podpora aktivit stávajících i nových členů kynologické-
ho klubu v soužití se psem, zvýšení informovanosti cílových skupin o práci se zvířaty – ekologie, hygiena, bezpečnost. Aktivity zaměřené 
na výcvik a výchovu psů na cvičišti v Martinicích probíhají během celého roku. 
Aktivní stárnutí (Sociální služby města Velké Meziříčí) - projekt řeší sociální začlenění nebo podporu sociální situace. Podporuje rozvoj 
jejich samostatnosti a posiluje sociální začlenění, podpoří setrvávání v přirozeném sociálním prostředí v rodině. Jde o proces soc. začle-
ňování, kdy osoby dostanou příležitost se zapojit do sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti po-
važován za běžný. Projekt řeší finanční náklady na předpokládané výdaje pro zajištění kulturní akce k příležitosti 20. výročí otevření DPS. 
Cyklistikou za poznáváním (Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1) – 
jedná se o podporu pohybové aktivity, aktivní formy trávení volného času, zdolávání psychické a fyzické zátěže, upevnění vztahů mezi 
vrstevníky a rozšíření kulturního rozhledu u dětí s nařízenou ústavní péčí. 
Kruh 2019 (Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí) - projekt proběhne formou několikadenní etapové hry v 
přírodě v rekreačním středisku Záseka v období podzimní rovnodennosti a zaměří se na zlepšení sociálních vztahů mezi žáky, dále na 
vzájemnou spolupráci, komunikaci, práci v týmu a respektování druhého. 
Prevence sociálně - patologických jevů žáků 5. až 9. tříd na Základní škole Školní ve Velkém Meziříčí (Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055, Velké Meziříčí) - hlavním cílem je podpora ke zdravému životnímu stylu, k nepatologickému jednání (odmítání cigaret, alko-
holu a drog), k rozvíjení komunikace a tolerance, k upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů.  
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HŘBITOV NA KARLOVĚ SE BUDE ROZŠIŘOVAT
Na červnovém zastupitelstvu bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 34 tis. korun, které 
bude použito na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy části hřbitova Karlov. 
Konkrétně se jedná o rozšíření horní části hřbitova, díky kterému dojde k navýšení hrobových 
míst.

V tomto roce bylo již uvolněno necelých 16 milionů korun na rekonstrukci celého objektu obřadní 
síně. Po dobu přestavby budovy je v plánu využívání prostor Špitálního kostela sv. Kříže (tzv. Špi-
tálek), který se nachází u dolní městské brány.

PROJEKTY DOTAČNĚ PODPOŘENÉ PŘES MAS MOST VYSOČINY V PRV
PRV administrovaný MAS je vyhlašován v 6 níže uvedených opatřeních se zaměřením projektů na drobné zemědělce, nezemědělské pod-
nikání a lesnictví. Platební agenturou je SZIF a celý program spadá do gesce Ministerstva zemědělství ČR. Projekty administrované MAS 
tvoří v podstatě dotační přídavek do daného území (Velké Meziříčí, Velká Bíteš) – jedná se tedy většinou o menší projekty.
PRV prvotně byl vyhlašován v 6 opatřeních:
• FICHE 1 Zemědělská prvovýroba 
• FICHE 2 Uvádění zemědělských výrobků na trh 
• FICHE 3 Podpora nezemědělského podnikání
• FICHE 4 Lesnická infrastruktura 
• FICHE 5 Relax v lese 
• FICHE 6 Lesnictví

V roce 2018 byla vyhlášena výzva č.1, ve které bylo podáno 23 žádostí. V rámci administrace bylo 5 žádostí vyřazeno. Zbývajících 18 
žádostí bude dotačně podpořeno celkovou částkou 10 990 538 Kč. V rámci těchto 18 projektů bude mimo jiné vytvořeno i 18 nových 
pracovních míst. Bohužel došlo při administraci celé výzvy k časovému zdržení vlivem zbytečně složitých dotačních pravidel.
V současné době běží i administrace v rámci dalších 2 výzev. Nově po ukončení střednědobého vyhodnocení bude zařazeno i opatření, 
které podpoří dotační projekty na mateřských a základních školách. Naopak vzhledem k nezájmu o podání žádostí bude zrušena FICHE 4 a 5.

Jiří Mrázek, MAS MOST VYSOČINY

KŮROVCOVÁ KALAMITA – VÝZVA VLASTNÍKŮM LESA
POKRAČUJÍCÍ SRÁŽKOVÝ DEFICIT URYCHLIL VÝVOJ KŮROVCŮ A UMOŽNIL JIM EXTRÉMNĚ 
ZVÝŠIT JEJICH POČETNÍ STAVY. 

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Mo-
ravě, jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v 
katastrálním území vaší obce, upozorňuje vlastníky lesů na 
probíhající kůrovcovou kalamitu. Podle průběhu prvního roje-
ní a množství rojících se brouků, je zřejmé, že situace je vážná. 
Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole les-
ních porostů. Optimální každých 7 – 10 dní.  

V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stro-
my se ztrátou jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale 
zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či 
patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k za-
mezení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je potřeba včas 
vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě – odkorněním či 
chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk) 
nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les.

Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy, vývraty).
 Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat, případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů, které dříve ještě 
nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením 
kůrovce. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře. 
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci.       Ing. Josef Pollak, lesní správce

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě
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Vlastivědný badatel a genealog Vladimír Makovský se narodil  
1. srpna 1924 ve Věcově u Nového Města na Moravě v rodině venkovské-
ho ševce. Po vychození základní školy se vyučil řemeslu mlynářskému a 
pilařskému. V lednu 1944 byl totálně nasazen na práci v Třetí říši. Od října 
1944 se ukrýval doma a ve mlýně Oldřicha Mastného až do osvobození v 
květnu 1945. V srpnu téhož roku nastoupil do státních služeb, kde působil 
do roku 1981. V důchodu se zabýval badatelskou činností a ochranou pří-
rody a životního prostředí. Po roce 1989 vystoupil z organizace ochránců 
přírody a věnoval se především vlastivědě a genealogii. Byl členem a krátce 
předsedou redakční rady týdeníku Velkomeziříčsko, členem Muzejní rady a 
letopisecké komise při Městském úřadu ve Velkém Meziříčí. Deset let psal 
kroniku města Velké Meziříčí. Souběžně s tím se věnoval studiu rodu Ma-
kovských. Výsledkem desetiletého bádání je Kronika rodu Makovských z 
Borové sahající až do roku 1587. V roce 1992 založil ve Velkém Meziříčí v 
součinnosti s Paulem Makouskym z Československé genealogické společ-
nosti mezinárodní z USA nejprve genealogickou skupinu, později rozšíře-
nou o vlastivědu a stal se jednatelem vzniklé Vlastivědné a genealogické 
společnosti při Jupiter clubu. Tuto činnost vykonával do roku 2002. Mimo 
to byl členem  a udržoval kontakty s Genealogickou a heraldickou společ-
ností v Praze a Brně. Stal se členem Československé genealogické spo-
lečnosti mezinárodní v St. Paul v USA. Byl dopisovatelem jejich časopisu 
Naše rodina, který je uložen ve zdejší pobočce Státního okresního archivu. 
Napsal 23 publikací s vlastivědnou a 5 s genealogickou tématikou. Za svoje 
zásluhy byl poctěn udělením čestného občanství rodné obce Věcov, byl jmenován čestným členem VGS a čestným členem Moravské ge-
nealogické a heraldické společnosti v Brně,  je čestným členem Ústředního výboru Českého svazu ochránců přírody a držitelem nejvyššího 
ocenění Kraje Vysočina – Skleněné medaile. 
Za dlouholetou obětavou činnost pro Vlastivědnou a genealogickou společnost, za neúnavnou práci na velkém množství publikací, za pří-
kladnou badatelskou činnost a šíření dobrého jména města děkují a u příležitosti krásných 95. narozenin srdečně blahopřejí  členové VGS.

sve

VLADIMÍR MAKOVSKÝ OSLAVÍ 95. NAROZENINY

AKTUÁLNÍ ZAMYŠLENÍ
Ráda bych znala Váš názor na investice do 
úprav komunikací v našem městě. Jedná 
se především o nehodnotnou a nekvalitní 
rekonstrukci na ulici Třebíčská na straně 
jedné a nerealizovanou městem zamítnu-
tou lávku pro pěší, kterou stavební firma 
nabízela jako náhradu za zbouraný most 
přes dálnici. Myslím si, že zastupitelstvo 

v čele se starostou nepřistoupili k řešení 
těchto důležitých změn komunikací tak, 
jak by si občané našeho města zasloužili. 
Zvláště bych zdůraznila, že pro celou řadu 
starších občanů a důchodců je Fajťák těžko 
přístupný ale i pro rodiny s dětmi a vůbec 
pro všechny kdo využívali Fajtův kopec jako 
rekreační oblast (včetně chatařů a zahrád-

kářů) by konstrukce lávky byla nanejvýš 
důležitá a potřebná. Dle mého názoru jsou 
investice špatně rozdělované. Proto spolu-
občané v příštích volbách dobře rozmýšlej-
te koho si zvolíte do vedení města.

Čtenářka Velkomeziříčska

REAKCE MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ:
O historii příprav, které začaly již v roce 2005, 
i samotné rekonstrukci ulice Třebíčská vyšel 
podrobný článek v minulém čísle Velkomezi-
říčska.

Zbouraný most vedoucí dříve přes dálnici D1 
na Fajtův kopec bude do konce října 2019 na-
hrazen novým mostem. Není pravdou, že by 
jakákoliv stavební firma nabídla městu Velké 
Meziříčí jako dočasnou náhradu lávku pro 
pěší. Výstavba lávky pro pěší, která by měla 
dočasně vést přes oba jízdní pásy dálnice D1, 
by byla vzhledem ke své délce natolik kompli-
kovaná, že by si vyžádala nejen další stavební 
úpravy v okolí zbouraného mostu, ale i spe-
ciální konstrukci lávky, aby byla zajištěna její 
dostatečná pevnost a pružnost při zhorše-
ných klimatických podmínkách. S podobnou 
dočasnou lávkou tak nepočítal ani samotný 
projekt rekonstrukce mostu, neboť intenzi-
ta pěšího provozu zde není tak veliká, aby to 

bylo možné obhájit v rámci finančních nákla-
dů nezbytných na zhotovení takové lávky. 
Město Velké Meziříčí se tak snažilo nalézt 
jiné formy dopravy občanů do lokality Fajtova 
kopce (např. pomocí MHD či tzv. senior taxi). 
Ani jedno řešení se však neukázalo jako živo-
taschopné. 
Dopravce provozující MHD ve městě nebyl 
schopen zajistit pomocí autobusů bezpeč-
nou dopravu cestujících objízdnou trasou od 
Lhotek. Objízdná trasa je velmi úzká, značně 
nepřehledná  a v případě setkání s protijedou-
cím vozidlem nebylo možné zajistit bezpečné 
vyhnutí. 
Službu senior taxi také nebylo možné v plno-
hodnotné verzi poskytnout všem případným 
zájemců. Jedná se totiž o službu starším či 
zdravotně postiženým občanům, kteří mají 
problémy s pohyblivostí a je pro ně již pro-
blémem dostat se z místa pobytu na nej-
bližší zastávku veřejné linkové dopravy, či ze 

zastávky linkové dopravy do místa zájmu, 
ať už je to lékařská péče, pošta, úřady a po-
dobná důležitá místa. Nebylo by tak možné 
tuto službu poskytovat např. rodinám s dětmi 
hodlající navštívit danou lokalitu. 
Věřím, že i přes komplikace spojené s odstra-
něním mostu přes dálnici D1, se chatařům 
a zahrádkářům podařilo dočasně nalézt jiné 
řešení dopravy do lokality a na podzim letoš-
ního roku se už budou moci na Fajtův kopec 
opět dostat pěšky přes nový most přes dál-
nici.

Rozdělování investic města je v kompeten-
ci zastupitelstva, které se skládá z 23 členů.  
S každou investiční akcí musí vždy souhlasit 
nadpoloviční většina těchto členů. Proto ne-
lze než s pisatelkou souhlasit. Dobře si vážení 
spoluobčané v příštích volbách rozmyslete, 
koho si do zastupitelstva zvolíte.

Josef Komínek, starosta
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ZAKONČENÍ PROJEKTU ABECEDA PENĚZ 4. A ZE ZŠ ŠKOLNÍ
VE STŘEDU 12. ČERVNA 2019 SE JARMARKEM V ČESKÉ SPOŘITELNĚ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 
UZAVŘEL VÍCE NEŽ DVOUMĚSÍČNÍ PROJEKT ABECEDY PENĚZ TŘÍDY 4. A ZE ZŠ ŠKOLNÍ.

Projekt probíhal od konce března do začátku června 2019. Žáci si vypracovali svůj podnikatelský záměr, zvolili ředitele firmy, účetní, podě-
lili se o nakupování, marketing a práci, vše zvládli na jedničku. Vyrábění před jarmarkem je velmi bavilo, zdokonalili se ve spoustě manu-
álních činností a osvojili si mnoho dalších dovedností. Průběžně počítali náklady na výrobu jednotlivých výrobků, zjišťovali zbylou částku v 
pokladně, aby věděli, kolik peněz mohou ještě utratit. Vyvrcholením celého snažení pak byl prodejní jarmark.

Nejvíce si děti užily samotný prodej a obsluhování zákazníků při jarmarku. Vyzkoušely si, jak je těžké přilákat kolemjdoucí, nabídnout své 
výrobky a prodat je, opravdu odvedly kus práce. Měly obrovskou radost z toho, jak jejich výrobky mizí z pultů, učily se, jak vracet peníze, 
naučily se zbavit se ostychu při komunikaci s dospělými, slušnému jednání, zdvořilosti a samostatnému rozhodování.

Po skončení jarmarku koordinátorka celého projektu paní Andrea Dlouhá a manažerka naší pobočky paní Bc. Radka Zemanová zhodnotily 
práci mladých podnikatelů. Banka dětem půjčila do začátku podnikání kapitál, který měl být po ukončení projektu vrácen. Pro děti bylo 
obrovským překvapením, že jim bylo splacení půjčky Českou spořitelnou prominuto! Třída měla za cíl vydělat si alespoň deset tisíc korun, 
nakonec se jí záměr podařilo více než ztrojnásobit.

Projekt, který děti s nadšením po prvotní návštěvě České spořitelny přijaly, se vydařil ke spokojenosti a radosti dětí i dospělých. Pro všech-
ny se stal projekt završený jarmarkem obrovským nezapomenutelným zážitkem. V závěru obdržel každý z dětských podnikatelů gratulaci 
a CERTIFIKÁT Abecedy peněz. Teď už děti čeká odměna v podobě krásného výletu, který si po poradě s rodiči školáci sami určí.
Děti si uvědomily, že za každou věcí se skrývá obrovská práce a spousta času, ale také to, že bez sponzorské pomoci od svých rodičů 
a přátel by třída nikdy takového zisku nedosáhla.

Milí přátelé třídy 4. A, ráda bych vám touto cestou poděkovala za podporu našeho jarmarku, který dopadl velmi úspěšně. Poděkování 
patří všem sponzorům, kteří nám přispěli různými materiály k vyrábění, či věnovali dary do tomboly a dražby. Také velmi děkuji rodičům, 
kteří nám pomáhali s přípravou a svými dobrými nápady, kteří nám věnovali dary do tomboly či do dražby, kteří nám ochotně kopírovali 
propagační letáky a plakáty, kteří se do projektu zapojili svými vlastními silami a obohatili naše stánky výtečnými laskominami či svými 
výrobky. Chtěla bych poděkovat všem rodičům a ostatním zákazníkům za jejich hojné nakupování. Také děkuji řediteli naší školy Mgr. Petru 
Blažkovi, který nám umožnil zapojit se do projektu, a zároveň děkuji celému vedení školy, které nás v našem tvoření podporovalo. Podě-
kování patří paní učitelce Mgr. Vlastě Műllerové a panu školníkovi Jiřímu Kudláčkovi za jejich ochotu a velikou pomoc a děkuji panu Matěji 
Měrtlovi, který obohatil náš program svojí Fotící bedýnkou.

Velké poděkování patří koordinátorce celého projektu paní Andree Dlouhé, manažerce naší pobočky České spořitelny paní Bc. Radce Ze-
manové, zaměstnancům naší pobočky a vlastně děkuji celé České spořitelně za umožnění tohoto projektu k rozvoji finanční gramotnosti 
dětí.

Sami jsme se přesvědčili o pravdivosti rčení České spořitelny: „Abeceda peněz „Učíme školáky o penězích tak, že je to baví“. 

Mgr. Jana Kubátová, třídní učitelka
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FAJTFEST UŽ PO JEDENÁCTÉ BUDE HOSTIT 
NAŠE MĚSTO 
Domácí i zahraniční kapely, výborná organizace  
a pestré občerstvení – i to je Fajtfest. V termínu 
11. - 13. 7. přivítá Fajtův kopec, super místo pod roz-
hlednou, fanoušky různých druhů hudby. 

Jménem pořadatelů chceme především za celou  
Fajfest Crew poděkovat občanům města za schovíva-
vost a toleranci v termínu konání festivalu.
Fajtfest získal za ty roky skvělé jméno na mapě fes-
tivalů, a to nejen v Evropě, ale i za mořem. Sjíždí se k 
nám kapely například z Ameriky, Japonska nebo Aus-
trálie.

Našim cílem je tento festival v budoucnu zkvalitňovat, 
nejen co se týče obsazení kapel, ale i v oblasti služeb 
pro naše návštěvníky.

Víme, že bez podpory města i jeho rodáků to nepůjde. 
Momentálně máme vztahy s městem na velmi dob-
ré úrovni, čehož si opravdu vážíme, ale stále můžeme 
spolupráci zlepšovat na obě strany.

Fajtfest velmi dobře propaguje nejen Vysočinu, ale 
hlavně naše město v zahraničí. V této chvíli si žádný 
fanoušek tvrdší hudby už neplete Velké Meziříčí s Va-
lašským. 
Ještě jednou děkujeme každému za přečtení těch-
to řádků a mnohým za pomoc při organizaci, ať před 
nebo v průběhu festivalu.  Posouváme společně tuhle 
tradiční akci města výš a výš!

A na jaké kapely se můžete těšit letos?
Line-up je opravdu našlapaný. Zavítají k nám světoznámí Comeback Kid (Kanada), Rise of The Northstar (Francie), Eskimo Callboy  
(Německo), Polaris (Austrálie) nebo Polar (Anglie), a z domácích například Skywalker, Gutalax, The Switch, nebo excelentní Sunset trail  
a Locomotive.

Loňský 10. ročník byl pro nás jako organizátory zlomový, uvědomili jsme si, že opravdu patříme mezi špičku festivalů. Fanoušci hardcoru, 
metalcoru či nu metalu vědí, že na FajtFestu je čeká perfektní zvuk, špičkové zázemí stanového městečka i veganský catering. Pro letošní 
rok máme připravené dokonce originální pivo z pivovaru Lužiny, které je uvařeno speciálně pro Fajtfest.

Za Fajtfest tým Bob Fleck 
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FESTIVAL ČESKÉHO KMÍNU ZAŽIL SVOJI PREMIÉRU V SOBOTU  
22. ČERVNA NA NÁMĚSTÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
 K tanci a poslechu zahráli jako vždy skvělí Hudci z Kyjova. Téměř dvacítka regionálních výrobců a farmářů z celé republiky obsadila ná-
městí, aby představili svoje výrobky. Návštěvníci si tak mohli zakoupit výrobky z kozího a kravského mléka, těstoviny, sladké preclíčky, 
trubičky, bezlepkové směsi a luštěninové pochutiny, víno, uzeniny, med a medovinu, brambůrky, tyčinky, za studena lisované oleje, Český 
kmín aj. Ochutnat jste tak mohli tematicky laděné kmínové pivo, kmínovou limonádu, kmínový koláč se slaným karamelem, kmínové 
chipsy, kmínový sirup nebo kmínový olej, na jehož výrobu je potřeba až 2,5 kg na 50 ml oleje. 

Hlavní organizátoři Karel a Martina z Olejového mlýna Petráveč děkují všem zúčastněným farmářům a výrobcům, partnerům a sponzo-
rům jmenovitě společnosti P&L za expozici zemědělské techniky, Dóze za organizování skvělého programu pro děti, Restauraci Eska za 
kulinářskou show šéfkuchaře Martina Štangla, městu Velké Meziříčí za možnost uspořádat tuto akci na náměstí a za laskavý přístup pana 
MUDr. Jiřího Běhounka – hejtmana Kraje Vysočina, ale především návštěvníkům, kteří dorazili v tak hojném počtu. Věříme, že Vás festival 
kmínu potěšil a jak slíbil Karel Jonák, budeme pro Vás připravovat další ročník.

Martina Homolová

ASOCIACE CESTUJE PO HORÁCH I DO TERMÁLŮ
Členové a přátelé Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí, klub Velké Me-
ziříčí mají za sebou dva krásné výlety. 
Během prodlouženého víkendu na chatě 
Poezie v Kořenově, na rozhraní Jizerských 
hor a Krkonoš, jsme prožili opravdu spoustu 
nádherných zážitků. Od návštěvy muzea a 
rozhledny Járy Cimrmana, přes ochutnávku 
piva ve dvou místních pivovarech, nádherné 
Mumlavské vodopády, výjezd lanovkou na 
Čertovu horu, projížďku bobovou dráhou v 
Harrachově, krásný výhled z rozhledny Ště-
pánka, až po večerní opékání špekáčků u 
táboráku. I přes “občasné” hlášky, jako “bolí 
mě nohy”, “mám hlad” si to všichni užili a 
i po 20 km děti poctivě šlapaly. Nakonec 
jsme vždy do nějaké restaurace došli. Takže 
jsme slyšeli už jen “to je sranda”. Poslední, 
opravdu vynikající, tečkou celého víken-

du byl výlet do nedaleké expozice lehkého 
opevnění Na pomezí. Tam jsme se měli 
možnost doslova vmáčknout do kompletně 
vybaveného bunkru (15 lidí v místnosti 1,5 
x 1,5 m). I přes stísněné prostory jsme zde 
vydrželi hodinu díky poutavému vyprávě-
ní historika a vojenského nadšence, který 
nám přiblížil život vojáků v těchto bunk-
rech i s veškerou původní technikou a jejich 
osobním vybavením.

Krásné letní teploty jsme se rozhodli vyu-
žít k první letošní velké „koupačce.“ Jako již 
tradičně naše cesta vedla do slovenského 
Veľkého Mederu. Krásně teplá voda, pro-
sluněná obloha a stále se zvyšující počet 
natěšených návštěvníků nás utvrdil v tom, 
že plán byl správný. Dopoledne jsme zvládli 
mnoho vodních atrakcí a odpoledne jsme 

si už převážně užívali plavání a relaxace v 
mnoha bazénech, které termální koupaliště 
nabízí. V tom letošním velkém horku jsme 
nepohrdli ani plaveckým bazénem, který 
obvykle všechny odradí svěžestí vody. Tep-
lota vzduchu dosahující 37°C všechny při-
váděla ke stánkům s chladivou zmrzlinou. 
Zvýšená aktivita ve vodě byla však třeba 
kompenzovat i chutným obědem spojeným 
s chvilkou ve stínu. Na nějaké větší poležení 
a odpočinek si našli čas jen ti méně vytrvalí 
plaváčci. 
Den na Medéru všem velice rychle uběhl a k 
autobusu jsme pospíchali sice znaveni, ale 
se slovy „To tak rychle uteklo“. Akce se díky 
krásnému počasí velice zdařila a účastníci 
se krásně naladili na blížící se prázdniny a 
dovolenou.

Jůdovi a Chmelíčkovi
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GYMNÁZIUM OSLAVILO SVÉ VÝROČÍ
Gymnázium ve Velkém Meziříčí bylo zalo-
ženo před 120 lety. K tomuto výročí při-
pravili studenti, učitelé i absolventi oslavy 
s bohatým programem.
V pátek 10. května pedagogové nachystali 
projektový den, v jehož úvodu se studenti 
gymnázia i hosté ze dvou základních škol 
seznámili s historií i současností školy. 
Poté už se rozeběhla projektová výuka, při 
níž žáci plnili různé úkoly, vyslechli si před-
nášky, zamýšleli se nad tématy spojenými 
se školstvím, ale také sami přiložili ruku k 
dílu při výrobě upomínkových předmětů.
Součástí oslav bylo také několik výstav. Ve 
výstavní síni velkomeziříčského muzea je 
do 14. července ke zhlédnutí výstava ne-
soucí název „A léta běží, vážení“.  Expozice 
zahrnuje díla osmnácti autorů, kteří žijí v 
různých koutech republiky, věnují se roz-
manitým povoláním a generačně je dělí 
i desítky let. Přesto však mají jedno spo-
lečné – jedná se o absolventy velkome-
ziříčského gymnázia. Autorem konceptu 
výstavy je Eva Kočí Valová, které se poda-
řilo od autorů shromáždit nejen množství 
obrazů, ale také plastiky či ukázky šperků 
a vitráží.
Současní gymnazisté vystavovali své prá-
ce na půdě gymnázia, kde si návštěvníci 
již tradičně mohli prohlédnout práce ma-
turantů z výtvarné výchovy, další díla pak 
byla instalována v městské knihovně nebo 
ve výstavní síni Jupiter clubu. 
Hlavní termín oslav ve dnech 7. a 8. 6. 
2019 byl propojen s 13. ročníkem Evrop-
ského festivalu filosofie pořádaného Ju-
piter clubem Velké Meziříčí. Po zahájení 
festivalu a úvodních přednáškách obsa-
dila pódium velkého sálu Jupiter clubu se 
svým bohatým programem Akademie 120. 
Pod vedením Barbory Štindlové a Lukáše 
Dočkala studenti a absolventi Gymnázia 
Velké Meziříčí divákům předvedli klavírní i 
taneční vystoupení, gymnastiku, vzdušnou 
akrobacii, pěvecké či hudební číslo. Zazně-
ly písně od známých kapel jako například 
Olympic, Red Hot Chilli Peppers, Chicago, 
Pompeii, Cyndi Lauper, B. Carlisle a mnoho 
dalších. Kapela MHD, performeři Best od 

Voiceband, Acapella BaBeMaFr, Dvouge-
nerační hudební duo a sbor gymnázia do-
kázali nadchnout nejednoho posluchače. 
Klavírní trio překvapilo hrou všech účinku-
jících na jeden klavír. Ze vzdušné akrobacie 
se publiku tajil dech.  Celým večerem pro-
vázela studentská moderátorská dvojice 
a čísla programu propojila také projekce 
filmových pasáží, jejichž autory jsou ab-
solventi Dominik Sklenář, Jakub Holub a 
Radim Svoboda. Příjemná atmosféra, ná-
paditost realizace a výkony účinkujících 
si vysloužily velký ohlas u všech diváků. 
Gymnázium může být hrdé na to, kolik ta-
lentů se ve škole objevovalo a stále nachá-
zí. Poděkování za spolehlivou spolupráci 
při přípravě a realizaci akademie a také 
společenského večera si zaslouží pracov-
níci J-clubu pod vedením ředitele Milana 
Dufka.
V sobotu 8. června byla celý den budova 
gymnázia otevřena pro zájemce o její pro-
hlídku, posezení ve třídách či popovídání 
s profesory. Návštěvníci měli možnost 
si projít školu od podzemního patra, kde 
se nacházejí zrekonstruované šatny, až 
po půdu.  Hosty zaujala zejména výstava 
projektových listů z hodin dějepisu, kdy 
studenti vyhledali a vyzpovídali některé-
ho z absolventů GVM. Takřka půl čtvrtého 
sta listů zachytilo názory, osudy a podobu 
gymnazistů od padesátých let do součas-
nosti a mnozí ná-
vštěvníci se mezi 
oslovenými absol-
venty sami našli. 
Součástí sobotního 
programu bylo také 
slavností shromáž-
dění pozvaných 
hostů, které pro-
běhlo v aule školy. 
Mezi řečníky se 
objevili zástupci 
města, Kraje Vy-
sočina, vysokých 
škol, vystoupil také 
ředitel školy Aleš 
Trojánek. Program 

slavnostního shromáždění doplnil svým 
vystoupením sbor gymnázia pod vedením 
Markéty Rosové Prudíkové. V řadách hos-
tů jsme také mohli vidět bývalé i současné 
pedagogy, úspěšné absolventy, zástupce 
sdružení rodičů.
Zakončení oslav proběhlo na společen-
ském večeru, určeném pro žáky, absolven-
ty a příznivce gymnázia. Rozhovory mezi 
studenty, studenty a pedagogy, jednotli-
vými ročníky navzájem doplnila ve velkém 
sále hudební produkce skupiny M.A.S.H., 
která zúčastněné zvala na taneční par-
ket, taneční vystoupení Karolíny Trutnové 
s Danielem Vojtěškem, pěvecký program 
Venduly Příhodové. Hlavně se však až do 
pozdních nočních hodin povídalo a vzpo-
mínalo.
Závěrem připomeňme, že u příležitosti 
120 let založení Gymnázia Velké Meziříčí 
vyšel almanach, který je možné zakoupit 
přímo na gymnáziu nebo v knihkupectví na 
náměstí.
Přejeme velkomeziříčskému gymnáziu i do 
dalších let hodně úspěchů, a protože školu 
tvoří vždy především lidé, směřujme své přá-
ní hlavně studentům a pedagogům. Přejme 
si také, aby gymnázium bylo i nadále vzdě-
lanostním a kulturním centrem města Velké 
Meziříčí.
Návštěvníci dne otevřených dveří při prohlíd-
ce projektových listů. Fotografie: archiv GVM.
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VELKOMEZIŘÍČŠTÍ BEROU FESTIVAL FILOZOFIE ZA SVŮJ - 
NÁVŠTĚVNOST NEUPADÁ
TŘINÁCTÝ ROČNÍK EVROPSKÉHO FESTIVALU FILOZOFIE NABÍDL NÁVŠTĚVNÍKŮM POHLED 
NA ČLOVĚKA VE VZTAHU K PROSTŘEDÍ, PŘÍRODNÍMU I SPOLEČENSKÉMU. TÉMA BLÍZKÉ 
KAŽDÉMU Z NÁS. 

Osmnáct přednášejících se představilo v sedmi diskusních blocích. Řeč byla o chování člověka v krajině, životním prostředí a přírodě na 
Vysočině. Ale nejen to, zazněly i názory na sametovou revoluci či na to, jak člověka ovlivňuje mediální, umělecké nebo sociálně politické 
prostředí.

Zajímavý a podnětný program si nenechalo ujít na 5000 návštěvníků. Z toho je patrné, že Velkomeziříčští berou filozofický festival za svůj. 
A co je skvělé, zvykli si a nebojí se diskutovat. Z jejich bezprostředních reakcí lze soudit, že i letos odcházeli spokojeni a snad i obohaceni 
o nové myšlenky a informace. S velkým zájmem se setkaly třeba debaty o sametové revoluci nebo o demokracii a populismu. Téma ků-
rovcové apokalypsy v našem kraji se hluboce dotýká snad každého z nás, a tak není divu, že přilákalo mnohé zájemce. Těm se naskytla 
konfrontace dvou, zdánlivě proti sobě stojících, skupin odborníků, jež nakonec v závěru přinesla až překvapivou shodu.

Samozřejmě nechyběl doprovodný kulturní program. Vzhledem 
k tomu, že třináctý ročník festivalu se prolínal s oslavami 120. 
výročí založení velkomeziříčského gymnázia, našeho tradičního 
partnera, byly v programové nabídce třeba výstavy, akademie a 
společenský večer GVM.

V rámci Víkendu otevřených zahrad mohli lidé navštívit komen-
tovanou prohlídku zahrady rodiny Jízdných, pro milovníky hudby 
a divadla byly připraveny dva koncerty a čtyři divadelní vystoupe-
ní, z nichž jedno bylo věnováno dětem.

A právě premiérová výjezdní diskusní inscenace Činohry Národ-
ního divadla Furianti on the Road udělala za letošním festivalem 
filosofie tečku. A to tečku zcela jedinečnou.

Velký dík za finanční podporu patří hlavnímu garantu EFF, městu Velké Meziříčí, děkuji také Kraji Vysočina a Akademii věd ČR. Poděkování 
za odbornou podporu patří Filosofickému ústavu AV ČR a Filozofické fakultě MU v Brně. Za spolupráci při zajištění doprovodných akcí 
směřuje mé poděkování k Evě Lysákové, organizace Víkendu otevřených zahrad; Evě Kočí Valové, výstavy v rámci oslav 120 let GVM; 
Lukáši Dočkalovi a Barboře Štindlové, akademie GVM; Muzeu Velké Meziříčí pod vedením Ireny Tronečkové za podporu akcí v prostorách 
zámeckého muzea; k rodině Podstatzkých - Lichtenstein. Poděkování za spolupráci při organizaci patří také mým kolegům a kolegyním z 
JUPITER clubu. Vynikající koláčky, buchtičky i rohlíčky pro naše návštěvníky upekly žákyně pod vedením učitelek střední školy Výchovného 
ústavu ve Velkém Meziříčí.
 
Evropský festival filozofie ve Velkém Meziříčí je největší a jedinou akcí svého druhu v České republice. Svoji historii začal psát už v roce 
2007 jako mezinárodní projekt. O rok později se jeho pořádání ujal velkomeziříčský Jupiter club s odbornými garanty: Filosofickým ústa-
vem Akademie věd České republiky Praha a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity Brno.

Programový výbor festivalu stanovuje na každý ročník ústřední téma festivalu, které zpravidla reflektuje aktuální dění ve společnosti.
Milan Dufek, ředitel festivalu
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ŠEST TŘÍD DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ Z OLSAVICKÉ, SOKOLOVSKÉ 
A ŠKOLNÍ SE SLAVNOSTNĚ ROZLOUČILO SE SVOJÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
A OBDRŽELO POSLEDNÍ VYSVĚDČENÍ

ZŠ SOKOLOVSKÁ 9. A ZŠ SOKOLOVSKÁ 9. B

ZŠ OSLAVICKÁ 9. A ZŠ OSLAVICKÁ 9. B

ZŠ ŠKOLNÍ 9. A, 9. B
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TVOŘTE S NÁMI KALENDÁŘ VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
Město Velké Meziříčí vyhlašuje fotografickou soutěž s cílem vytvořit kalendář pro rok 2021. Soutěž je určena nejen pro profesionály, ale 
i pro amatéry. Soutěžícím může být fyzická osoba starší 15ti let, která se v souladu s dále uvedenými pravidly a podmínkami rozhodne 
fotografické soutěže zúčastnit.

Pravidla a podmínky soutěže:
1. Fotografie by měly zachycovat Velké Meziříčí, např. jeho památky, zákoutí města, přírodu v různých ročních obdobích.
2. Soutěž je rozdělena do 4 částí:
  • Léto - 1. 7. 2019 – 31. 8. 2019
  • Podzim - 1. 9. 2019 – 30. 11. 2019
  • Zima - 1. 12. 2019 – 28. 2. 2020
  • Jaro - 1. 3. 2020 – 31. 5. 2020
Fotografie zasílejte do 15. dne následujícího měsíce po ukončení dané části.

3. Do soutěže je možno přihlásit maximálně tři barevné snímky od jednoho soutěžícího v každé její části.
4. Minimální velikost jedné strany fotografie musí být 1400 px. Fotografie musí být v poměru 3:2.
5. Ke každé fotografii musí být přiložen popis daného místa.
6.  Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu fotosoutez@velkemezirici.cz. Maximální velikost přílohy v jednom e-mailu je 8 MB. V případě   
 větší velikosti zasílejte přes úschovnu. 
7. Společně se soutěžními fotografiemi zašlete své kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště – stačí uvedení obce či města bez ulice a  
 č. p., e-mailovou adresu, příp. telefon).  Odesláním kontaktních údajů soutěžící uděluje městu Velké Meziříčí souhlas se zpracováním  
 zaslaných osobních údajů pro účely organizace této soutěže, včetně uveřejnění jména, příjmení a obce bydliště soutěžícího v rámci  
 zveřejnění výsledků soutěže.
8. Společně s odesláním soutěžních fotografií soutěžící prohlašuje, že je jejich autorem a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových  
 autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má  
 udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly  
 fotografie dotýkat.
9. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které nesouvisí s tématem této fotografické soutěže, dále ty, které mají neetický obsah, ne 
 vyhovují kvalitou nebo rozlišením a ty, jež budou obsahovat jakékoliv prvky, jež lze považovat za reklamu. 
10. Poskytnutím fotografií uděluje soutěžící městu Velké Meziříčí bezplatně nevýhradní licenci ke všem způsobům užití dle autorského  
 zákona pro účely propagace  města, a to po celou dobu trvání majetkových autorských práv. U každé zveřejněné fotografie se město  
 Velké Meziříčí zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné.
11. Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2020 v Jupiter clubu Velké Meziříčí. Autoři vybraných snímků obdrží zajímavé ceny. 
12. Město Velké Meziříčí si vyhrazuje právo podmínky této soutěže změnit nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok.

NÁZOR OBČANA
PROČ BY MĚSTO NEMĚLO KUPOVAT ANI SE PODÍLET NA REKONSTRUKCI ŽIDOVSKÉHO KOSTELA   
V posledním čísle Velkomeziříčska byl otištěn příspěvek pana Tomáše Rapušáka a jeho snahy iniciovat v zastupitelstvu opětovnou snahu 
Židovské obce zbavil se kostela, který nechává chátrat po celá desetiletí. I na ČT 24 byla uvedena krátká reportáž o tomto kostele s aktivní 
účastí pana Rapušáka. V ní bylo uvedeno, že to je ostuda města. Pokud jsem informován, zastupitelé v předchozích letech několikrát kon-
taktovali Židovskou obec, aby objekt udržovala v důstojném stavu. To, jak vypadá dnes je ostuda jen a jen Židovské obce a ne města jako 
takového. Od vietnamských nájemců inkasuje každoročně nájemné a s budovou a jejím okolím nedělá vůbec nic. Ani tráva není sečená. V 
článku je zmíněna nadace M. Nového, která nabízí pár milionů, dlužno podotknout, alespoň jak já to chápu, jednorázově, ale celkové ná-
klady na rekonstrukci  by se pohybovaly v řádu desítek, možná i stovek milionů korun, a co náklady na provoz v dalších letech? Argumenty 
Židovské obce, že neuspěla v grantech, znamenají jen to, že žádosti nebyly dostatečně zargumentovány nebo, že existuje mnohem více 
staveb, které jsou důležitější. Argumenty pana Rapušáka na případné využití v kulturně společenské rovině mi připadají účelové, protože 
město má dost vlastních prostorů pro toto využití a jejich provozování odčerpávají z městského rozpočtu nemalé částky... 

Židé prošli v minulém století obrovskou tragédií. Kdo jim tuto tragédii způsobil je všeobecně známo. Pokud se stát na západ od nás  pova-
žuje za demokratický, měl by se na odškodnění podílet on a tam by měla směřovat žádost a jednání Židovské obce. 

Zabezpečení dostupné lékařské péče, zabezpečit důstojné stáří lidem v důchodu, pokud zůstanou osamoceni, zlepšování životního pro-
středí, péče o chodníky a další veřejné prostory, podpora sportovních aktivit, to jsou jen některé priority pro zvolené členy zastupitelstva 
a ne se zatěžovat zchátralou budovou cizího vlastníka. Ze strany Židovské obce jde o několikaleté účelové jednání, jehož jediným cílem 
je zbavit se kostela, kterému nevěnovali téměř žádnou péči a náklady na případnou rekonstrukci a následné provozní náklady přenést na 
někoho jiného. 

Z. Nedopil
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VRCHNÍ SESTRA CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY: „PŘÁLA 
BYCH SI, ABY LIDÉ VĚDĚLI, ŽE NEJSOU NA VŠECHNO SAMI“
Barboro, již od roku 2015 působíte v Charitní ošetřovatelské službě. Dva 
roky z toho na pozici vrchní sestry. Vaše služba působí i na Velkomezi-
říčsku. Můžete nám představit péči, kterou poskytujete? 
Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí pacientů, kteří z různých 
důvodů nemohou dojet k lékaři. Naše služba jim ušetří náročné přesuny 
sanitními vozy či zajištění převozu rodinou. Mezi nejčastější úkony patří 
převazy ran, odběry krve, které jsou často využívány pro praktické lékaře, 
ale i interní nebo diabetologickou ambulanci, ošetřovatelskou rehabilitaci 
po úrazech či cévních mozkových příhodách, péči o stomie, permanentní 
močové katetry, porty a další zdravotní úkony.

Pokud rodina Vaši péči potřebuje, jak vás může zkontaktovat, případně 
co ještě bude potřebovat?
Je třeba požádat svého ošetřujícího lékaře, který posoudí zdravotní stav pacienta a nám sestřičkám naordinuje, jakou péči máme posky-
tovat a v jakém rozsahu. Je také dobré, když rodina nebo přímo pacient ví o našich službách a v případě hospitalizace si nechá vystavit 
poukaz na následnou péči přímo v nemocnici. Péče tak navazuje bez přerušení, což napomáhá lepším výsledkům. 
A nyní dotaz, který bude zajímat případné zájemce: kolik vaše péče stojí?
Naše péče je poskytována zdarma, přesněji řečeno je plně hrazená ze zdravotního pojištění.
Poskytujete zdravotní službu i o víkendech či v noci?
Službu poskytujeme na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Pokud tedy máme naordinované výkony o víkendu či ve večerních hodinách, 
péči zajistíme. Také spolupracujeme s Domácí hospicovou péčí Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kde se podílíme na zajištění pohoto-
vostí u pacientů v závěrečné fázi života. Tam je často zdravotní péče potřeba i v noci.
Kde mohou lidé vaše ošetřovatelky potkat? Kolik jich máte v týmu?
Zdravotní sestřičky je možné potkat prakticky kdekoliv napříč bývalým okresem Žďár nad Sázavou. Péči zajišťujeme na Žďársku, Novo-
městsku, Velkomeziříčsku a nyní nově i na Bystřicku. Jsem ráda, že díky Tříkrálové sbírce máme dostatek aut a můžeme se tak k našim 
pacientům bez problémů dostat za každého počasí. V týmu máme celkem sedmnáct zkušených zdravotních sestřiček, kterých si za jejich 
práci nesmírně vážím. Práce v domácím prostředí je oproti nemocnici mnohem náročnější, protože jediné zázemí, které máte, je právě 
vaše auto. Spoléhat se tak musíte jen sama na sebe. 
Na počátku fungovala ošetřovatelská péče společně s pečovatelskou. Později se obě tyto služby od sebe oddělily. Jaký je mezi vámi rozdíl?
Ošetřovatelskou péči bych raději nazývala domácí zdravotní péčí. Pak by byl rozdíl na první pohled patrnější. Tým je složený ze zdravot-
ních sester a již ve vašem prvním dotazu jsem zmínila péči, kterou nejčastěji poskytujeme. S Charitní pečovatelskou službou však úzce 
spolupracujeme, protože potřeby našich pacientů mnohdy nejsou jen ty zdravotní. Pokud během naší péče zjistíme, že by se hodilo, kdyby 
kolegyně obstaraly nákup, zajistily osobní hygienu, dovezly oběd nebo s nimi zašly na kontrolu k lékaři, předáváme kontakty nebo se sna-
žíme rovnou návaznost obou služeb domluvit. Tato služba je již částečně uživateli hrazená. Lze na ni ale použít příspěvek na péči, na který 
mají lidé, o které se pečovatelky starají, nárok.
Zdravotních sester je v tuto chvíli nedostatek. Jak je tomu u vás? Potýkáte se i vy s tímto problé-
mem?
V tuto chvíli musím s radostí a s vděkem říci, že co se týká personální situace, máme se dobře. Pevně 
věřím, že tomu tak bude i nadále.
Barboro, závěrem nám prozraďte: je nějaké profesní přání, které byste ráda, aby se splnilo?
Především bych byla velmi ráda, kdyby veřejnost věděla o našich službách, o možnostech, které mají, 
když ze dne na den spadnou do tíživé situace. Byla bych ráda, aby věděli, že nejsou na všechno sami. 
Mají se kam obrátit a my jim pomůžeme. 
Děkuji za rozhovor Lenka Šustrová

Kontakt: Barbora Hadrous, vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby, 
 tel.: 566 626 041, 777 755 435, barbora.hadrous@zdar.charita.cz 
 Studentská 4, Žďár nad Sázavou, www.zdar.charita.cz 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM ZAMĚSTNANCŮM MŠ MÍROVÁ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Každý z nás v životě absolvoval docházku do předškolního zařízení, někdo s odporem, někdo s radostí. Na letošní zahradní slavnosti tra-
dičně pořádané Mateřskou školou Mírová, jsme se s ostatními rodiči shodli, že naše děti chodí do této školky velmi rády. Proto bychom 
touto cestou chtěli upřímně poděkovat všem zaměstnancům MŠ Mírová za jejich pozitivní, profesionální a především srdečný přístup k 
našim dětem. Dále děkujeme za skvěle zorganizovanou zahradní slavnost, která se konala 21. 6. 2019. Tato akce je jedinečnou příležitostí 
sledovat naše děti, jak jsou u vás spokojené a šťastné a tím pádem děláte šťastnými i nás, rodiče. Děkujeme!
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VZPOMÍNÁME

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala hasičskému zá-
chrannému sboru Velké Meziříčí, který obětavě a se 
zájmem řešil vzniklou situaci na našem pozemku.  
U chaty v obci Ruda se vyskytl velký roj včel. Po zjiš-
tění u místních včelařů, že v současné době nemocí 
včel není možné cizí roj zachránit, byla mi doporučena 
pouze pomoc hasičského sboru. S určitými obavami 
jsem se rozhodla vyjet do Velkého Meziříčí a vyhledat 
příslušný sbor. Zájem, ochota a obětavost místních 
hasičů mně mile překvapil. Hned jsme se dohodli na 
době jejich příjezdu ke mně na chatu, do těžce pří-
stupného terénu. Podle domluvy se vše uskutečnilo. 
Perfektně odvedená práce a úžasný přístup ke staré-
mu člověku, pro mně byly, v dnešní době neobvyklou 
a krásnou zkušeností.
Nesmírný dík patří celému hasičskému záchrannému 
sboru za daná morální pravidla a organizaci, speciál-
ně skupině p. Nováka, kterou jsem měla tu čest po-
znat v jejich nelehké práci.

Helena Juráková

„Čas ubíhá a nevrací, 
co vzal. Jen láska a 
vzpomínky v srdcích 
zůstávají.“

Dne 12.7.2019 
uplyne třetí smutný 
rok od chvíle, kdy 
nás navždy opustila 
naše milovaná dcera, 
sestra a vnučka 
Vilma Běhalová, DiS.

V sobotu 10. 
srpna 2019 si 
připomeneme již 
10. výročí odchodu 
našeho tatínka 
a dědečka, pana 
Ladislava Dohnala 
z Velkého Meziříčí. 
10. září by oslavil 
90. narozeniny. 
Alena Hadravová-
Dohnalová a Ladislav 
Dohnal s rodinami

Vzpomínka na pana 
Josefa Sysla
Odešel jsi tak rychle,
že jsi nám nestačil 
ani sbohem dát.
S úctou na Tebe 
vzpomínají
obyvatelé Domu 
s pečovatelskou 
službou Velké 
Meziříčí.
Věra L.

S láskou vzpomínají a všem ostatním  
za tichou vzpomínku děkují maminka Vilma, 
sestra Alžběta a babička Anežka.

Je země mrtvých
a je země těch, 
kdo žijí
a mezi nimi láska, 
to je most,
který všechno přetrvá
a všemu dává smysl.

Náš most, který trvá již neuvěřitelných 
25 roků ode dne 27. července, kdy na 
pomyslný druhý břeh do země mrtvých 
odešla naše milovaná maminka, babička  
a dnes by byla i prababička
paní Zdeňka Veselá. 

Stále s láskou, vděčností, úctou, krásnými 
vzpomínkami, ale i s bolestí a smutkem 
vzpomínají dcera Zdeňka s rodinou
syn Jiří s rodinou.
Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.

Josef Dvořák, Velké Meziříčí, 82 let, 17. 6. 2019

Lenka Homolová, Velké Meziříčí, 50 let, 19. 6. 2019

Lenka Pacalová, Hrbov, nedožitých 44 let, 27. 6. 2019

Věra Rybníčková, Velké Meziříčí, 93 let, 31. 5. 2019 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence  
při posledním rozloučení dne 8. 6. 2019.    Zarmoucená rodina

Anna Rolínová, Velké Meziříčí, 69 let, 1. 6. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence  
při posledním rozloučení dne 8. 6. 2019.    Zarmoucená rodina

Petr Vařeka, Horní Libochová, 66 let, 5. 6. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence  
při posledním rozloučení dne 13. 6. 2019.    Zarmoucená rodina

Ludmila Bradáčová, Mostiště, nedožitých 90 let, 4. 6. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence  
při posledním rozloučení dne 15. 6. 2019.    Zarmoucená rodina

Pavel Polák, Mostiště, 69 let, 13. 6. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence  
při posledním rozloučení dne 20. 6. 2019.    Zarmoucená rodina

Josef Stupka, Velké Meziříčí, 84 let, 23. 6. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence  
při posledním rozloučení dne 28. 6. 2019.    Zarmoucená rodina

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 rodin-
ných 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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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.732400672. Děkuji

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

Koupím chalupu nebo dům k trvalému 
bydlení, zahrada výhodou. 737 669 542.

Nutně hledám byt. S opravami 
počítám. Balkon výhodou. Dohoda jistá. 
739 747 258

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

Doučím Mat-Fyz 6.-9. tř. ZŠ. 
Trpělivě a svědomitě i o prázdninách. 
tel.774621703.

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 Simson, Jawa, Stadion, 
Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj.  
728 222 938

Hledám fenku pro našeho pražského 
krysaříka na krytí. Pes 6 let starý, bez PP. 
Velké Meziříčí a okolí. Tel.: 728 964 624.

Pronajmu garáž na ulici Záviškova za  
500 Kč/měsíc. Ihned k dispozici.  
Tel.: 777 007 510

Prodám vyšší dětskou židličku se 
stolečkem cena 300 Kč. Tel: 737 758 576

Přenechám funkční rotoped za odvoz. 
Tel: 737 758 576

Nabídka SM palivového dříví v délkách 
2 a 3m, cena 415 Kč/PRM vč. DPH a 
dopravy do 20km. Min. odběr 20 prm. 
Objednávky a info na tel. 777 692 293 
Královské lesy s.r.o.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Čt 
Pá
So
Ne

10.00 - 21.00
10.00 - 22.00
11.00 - 22.00
11.00 - 20.00

ROZVOZ 
PO V. MEZIŘÍČÍ 

ZDARMA
MIMO VM 

PO DOHODĚ 
1km=6,- Kč

PIZZA ONE LOVE
1/4  35,-  celá 140,-

PIZZA ONE LOVE,   T: 739 001 701

Velké Meziříčí, Hornoměstská 143 (naproti Bille)

www.pizza1love.cz

KUŘECÍ KEBAB
TORTILLA
ČÍNSKÉ NUDLE
SALÁTY

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
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CYKLISTÉ BUDOU JIŽ PO DVANÁCTÉ KŘIŽOVAT VYSOČINU
V PÁTEK 5. ČERVENCE ODSTARTUJE OSMIDENNÍ CYKLISTICKÉ PUTOVÁNÍ S NÁZVEM 
KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2019, KTERÉ LETOS PO DVANÁCTÉ ORGANIZUJE 
KRAJSKÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYSOČINA TOURISM. 
„Odstartujeme v pátek 5. července z Masarykova náměstí v Jihlavě, v 
průběhu následujících dnů projedeme celou Vysočinu, abychom spo-
lečné putování zakončili v Dalešickém pivovaru,“ informuje ředitel Vy-
sočina Tourism Tomáš Čihák.

První den je pro cyklistický peloton připravena trasa přes Bítovčice, 
Měřín, Netín, Martinice, Fajtův kopec a končit bude ve Velkém Meziříčí. 
Druhý den se vydáme směr Nové Město na Moravě, přes Radostín nad 
Oslavou, Bobrovou a následující dny dále do Žďáru nad Sázavou, Ha-
vlíčkova Brodu, Pelhřimova, Třeště a Třebíče. Poslední zastávka bude 
tradičně v Dalešicích, kde na nás bude v místním pivovaru, který je 
jedním ze sponzorů putování, čekat odměna v podobě piva a guláše. 
Na každém nadšenci je, zda se vydá pouze na některé úseky nebo se 
pokusí zdolat celou trasu a najet přes 400 kilometrů. „Zajištěno máme 
doprovodné vozidlo, které cyklistům poskytne zázemí během cesty, bude je zásobovat vodou a poveze i jejich věci,“ prozradila Michaela 
Králová z Vysočina Tourism, která se některých plánovaných tras bude účastnit. Akce se koná za finanční podpory Skupiny ČEZ.

Vysočina Tourism

LADISLAV KOPECKÝ SLAVÍ 80. NAROZENINY
Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. V neděli 16. června oslavil krásné životní jubileum – 80. narozeniny pan 
Ladislav Kopecký.
Ke sportu jej přivedl táta již v dětství a pokračoval v něm nejen ve škole, ale dá se říci, že i celý život. V doros-
teneckém věku začal hrát hokej za TJ Tasov a také kopanou za Spartak Velké Meziříčí. Po VZS pokračoval ve 
fotbalové i hokejové kariéře za Spartak Velké Meziříčí. Na dlouhá léta se v Meziříčí tedy stal „obojživelníkem“. 
V hokejovém týmu TJ Motorpal (nový název od roku 1964) byl platným hráčem týmu, který vyhrál v sezoně 
1969/70 oblastní přebor. Ovšem kvalifikace o divizi (tehdy 3. nejvyšší soutěž) se z finančních důvodů nehrála. 
Postup do ní se však podařil, když technická komise ČSLH rozhodla, že TJ Motorpal bude účastníkem divize ve 
sk. E místo odstupujícího mužstva Otrokovic. Ještě v době aktivní činnosti se jako učitel tělocviku stal od roku 
1964 úspěšným fotbalovým trenérem žáků Velkého Meziříčí. Nejen trénoval, ale také organizoval soutěže škol-

ních i žákovských mužstev na Velkomeziříčsku. V 70. letech st. žáci VM pod jeho vedením vyhráli okresní přebor a postoupili do krajského 
přeboru. Vychoval takové hráče jako Aleše Žáka, Josefa Sedláčka a Josefa Vodu, který po zranění na VZS sice ukončil slibnou hráčskou 
kariéru, ale úspěšně navázal na trenérskou kariéru právě Ladislava Kopeckého, který ji ukončil až v roce 1989, tedy po dlouhých 25ti 
letech. Během ní byl také 20 roků členem výboru fotbalového oddílu kopané a za práci s mládeží obdržel 2x Čestné uznání ČSTV. Nejvíce 
vzpomíná na začátek své fotbalové kariéry před a po VZS a na spoluhráče Miroslava Sekoru, Láru Krčála, Jana Fňukala a Zdeňka Paprská-
ře. V hokeji nejvíce na utkání na ZS v Třebíči v sezoně 1969/70, když při vítězství nad Okříškami 5:2 2x skóroval a mohl slavit titul vítěze 
Oblastního přeboru a postupu do divize, tedy do 3. nejvyšší soutěže. Kopané a hokeji, zůstává stále věrný a nevynechá jediné mistrovské 
utkání třetiligového týmu Velmezu v kopané, tak i hokejová utkání HHK VM v Krajské lize mužů Jižní Moravy a Zlína a má upřímnou radost 
z jejich úspěchů i z úspěchů všech českých sportovců. Takže „Laďo,“ vše nej...do dalších let Ti přejí bývalí spoluhráči, svěřenci, kamarádi a 
přátelé nejen z VELMEZU, také samozřejmě i já.

FC VM a Otto Doležal
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ZA VŠE MOHLI VELKOMEZIŘÍČŠTÍ VELOCIPEDISTÉ
TENISTÉ SI PŘIPOMÍNAJÍ SVÉHO ZAKLADATELE ČESKÉHO KLUBU 
VELOCIPEDISTŮ, KTERÝ VZNIKL PŘED 130 LETY V ROCE 1889.

Zrozen v zemi na trávě
Tenis je pokračovatelem hry otevřenou dlaní, která se ve Francii provozovala až do revoluce. Po roce 
1870 královský důstojník z Anglie Walter Clopton Wingfield vynalezl hru s raketou na trávníku, který 
byl už užší než síť. Říkalo se jí sphairistyke, v roce 1877 se z ní stal lawn-tennis a hřiště, kterému se 
říkalo court (krátký), dostalo svou dnešní podobu. Výška sítě byla stanovena s konečnou platností v 
roce 1890 a hmotnost míčku v roce 1902.

Jak to bylo s tenisem v českých zemích
80. léta a první polovina 90. let 19. století byly dobou počátků moderního sportovního 
pojetí, směřování k závodní podobě, pro mnohé starší, tradiční sporty jako šerm, tenis, 
jezdectví, plování a jachting. Mezi studentskou mládeží se uchytilo nové sportovní od-
větví – fotbal. I v Čechách padly první góly této dnes nejpopulárnější hry. Některé sporty 
ještě nepřerostly podobu společenské zábavy. První místo v zavádění i rozvoji sportov-
ních odvětví držela Praha. Následovala větší města Čech. Poměrně velké zpoždění bylo 
patrné na Moravě. Sice se vyrovnávalo, ale platilo stále i v prvních desetiletí 20. století.

Také tenis byl dlouho jen vyhledávanou zábavou. Ke sportovnímu pojetí směřoval až po 
založení I. Českého lawn-tenisového klubu v roce 1893, a to ještě první turnaje, včetně 
mistrovství Čech, byly až do konce 19. století více společenskými než sportovními udá-
lostmi.
S rozvojem jednotlivých sportovních odvětví v českých zemích na začátku 20. století se 
ustavovaly jejich samostatné svazy. V roce 1921 se z České amatérské atletické unie vy-
dělil Český svaz fotbalový, v roce 1903 se ustavil Svaz lyžařů království Českého, v roce 
1906 (15. 5.) Česká Lawn-tenisová asociace, v roce 1908 Český svaz hokejový (kanad-
ský hokej), v roce 1913 Svaz kanoistů království českého a Český svaz šermířský. Název 
„český“ u jednotlivých svazů nebyl odvozen z územního rozdělení Rakouska-Uherska, 
ale z hlediska používaného jazyka. Souběžně tedy existovaly v Čechách i na Moravě čes-
ké a německé sportovní svazy, které měly nezávislé sportovní soutěže. 

Za mezník rozvoje organizovaného sportu ve Velkém Meziříčí můžeme považovat rok 1889. V tomto roce byla po sedmnácti letech ob-
novena činnost tělocvičného spolku Sokol a byl založen i první sportovní klub. Dne 23. května 1889 proběhla ustavující valná hromada 
nového klubu velocipedistů ve Velkém Meziříčí. Úředně povolený název „Český klub velocipedistů“, dle tehdejších zvyklostí zkracován na 
ČKV Velké Meziříčí.

Ještě v roce 1903 uspořádal meziříčský klub 12 
cyklistických výletů, a již tehdy byl lépe hodnocen 
provoz zimního kluziště, než činnost cyklistická. 
Je důležité, že vedení a aktivní členové klubu po-
chopili další směřování vývoje a umožnili, aby se 
cyklistický sportovní klub stal základnou pro na-
stupující fotbal, hokej na ledě i další sporty a akti-
vity tělovýchovného směru. Ve zprávě o činnosti 
1905 se již uvádí: „Nejdůležitějším podnikem ČKV 
VM bylo zřízení kluziště na pozemku pana před-
sedy Jelínka. Žel zájem o sport cyklistický v klubu 
utichl téměř naprosto. V zimních měsících krou-
žek členů pilně šermoval, nyní na jaře 1906 po-
čne se s kopanou a lawn-tenisem.“ Toto je první 
zjištěná zpráva, že se ve Velkém Meziříčí takzva-
ně tenis pěstuje. Pokračovatel sportovní klubové 
tradice je Klub pro sport a veřejné zdravotnictví, 
které bylo založeno v roce 1913. Klub hodlal 
založit sportovní odbory, mimo jiné i tenisový. 
První světová válka přerušila toto jejich snažení. 
Po první světové válce se klub přejmenovává na 
Sportovní klub Velké Meziříčí (SK VM).
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100 LET
V roce 1919 se obnovuje činnost sportovních odborů včetně te-
nisového. Ve své zprávě se zmiňuje o tenisových kurtech „vhodně 
položených v zámecké zahradě“. V roce 1923 vzniká (dalo by se 
říct) v sousedství zámecké zahrady nový areál škol Světlá, včetně 
penzionátu. Od roku 1925 vznikají za budovami škol školní hřiště 
a jako poslední jsou vybudovány i dva tenisové kurty, které jsou 
v provozu přibližně do roku 1950. Po dlouhých letech až v roce 
1972 jedná TJ Spartak s ředitelstvím Světlé o obnově původních 
zdevastovaných kurtů za Světlou na původním pozemku. Od roku 
1973 zde TJ Spartak vybudoval po etapách sportovní areál, který 
je v provozu dodnes.

Tenisové kurty v zámeckém parku
Tenisový kurt v zámeckém parku je s největší pravděpodobností 
nejstarší ve Velkém Meziříčí. Zpráva SK VM z března 1919 ozna-
muje mimo jiné: „Tenisové dvorce ideálně položené v zámecké 
zahradě se právě upravují a vyjednává se též o získaní dvorců 

dalších. V nejbližší době bude možno zahájit tento elegantní a zdravý sport.“ Kurt se dochoval dodnes. V roce 1968 jej opravila skupina 
nadšenců a založila tak základ novodobé historie tenisu ve Velkém Meziříčí. V roce 1969 byl založen tenisový oddíl TJ Spartak Velké Me-
ziříčí (výročí 50 let).

Soukromý kurt pana Herberta Buchsbauma ve Františkově
Zpráva z roku 1921 sděluje, že jako 4. odbor SK VM měl 40 hráčů, 
ale jenom jeden soukromý kurt. Teprve zpráva z roku 1926 ozna-
muje, že Herbert Buchsbaum má podpisové právo za tenisový 
odbor SK VM, a že byly sehrány dva zápasy s LTO Třebíč na sou-
kromém hřišti Herberta Buchsbauma. Zpráva končí povzdechem, 
škoda jen, že klub nemá alespoň dva soukromé kurty, bez kterých 
další vzrůst není myslitelný. A tak se můžeme domnívat, že tento 
soukromý kurt byl vybudován již před rokem 1926. Tento kurt, i 
když ne ke sportovnímu klání, po druhé světové válce sloužil v zá-
vodě Kablo do začátku šedesátých let.

Tenisové kurty za reálkou
Valná hromada SK v únoru 1928 vykazuje svoji činnost za rok 
1927. Tenisový odbor pod agilním vedením Herberta Buchsbauma 
oznamuje radostnou zprávu, že bylo začato se stavbou tenisových 
kurtů. K otevření jejich dojde – nenastanou-li nepředvídané pře-
kážky – asi v květnu. 

Velkomeziříčsko ve svém čísle 21 z roku 1928 přináší zprávu, že 
sportovní klub (tenisový odbor ve Velkém Meziříčí) předá veřej-
nosti v neděli 27. května t. r. nové hřiště za reálkou. Hřiště byla 
po válce zlikvidována a v 50. letech zbyl jen zpevněný povrch.

Soukromý kurt pana Antonína Jelínka
Dnes již víme i číslo parcely. Katastrální polní náčrt vydaný v roce 
1944 zaznamenává stav z roku 1932, kde je jasně vytyčeno te-
nisové hřiště. Za řekou směrem k Čechovým sadům (vedle are-
álu Jelínkovi koželužny). I zde je předpoklad, že tento soukromý 
kurt mohl být zbudován již před rokem 1932. A to i s přihléd-
nutím, že v roce 1931 byl založen sportovní klub JAS (Jelínek a 
syn) a bylo rovněž vybudováno hřiště na kopanou, vedle starého 
nádraží. Kurt byl znárodněn v roce 1948. 
Tímto článkem jsem chtěl připomenout sportovní veřejnosti vý-
voj tenisového sportu ve Velkém Meziříčí. 

Petr Zezula s použitím materiálů a fotografií od Ing. Antonína Dvořáka
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ZLATO NA OLYMPIÁDĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VYBOJOVALI ŽÁCI Z OSLAVICKÉ
Závěr školního roku patřil již tradičně sportovnímu souboji v rámci Olympiády žáků 2. stupně základních škol Velké Meziříčí.
Pořadatelem letošního ročníku byla Základní škola Sokolovská, která připravila utkání na víceúčelových hřištích s umělým povrchem 
a s pískem vedle Základní školy Oslavická i v tělocvičně Základní školy Školní.
V úterý 18. června od 8:30 hodin proběhlo slavnostní zahájení, na kterém všechny zúčastněné přivítal ředitel školy ZŠ Sokolovská Petr 
Hladík s místostarostkou města Jiřinou Jurdovou. Po přečtení slibu závodníků a slavnostním zapálení olympijského ohně vystoupily s 
připraveným gymnastickým číslem členky sportovního kroužku ze ZŠ Sokolovská.
Za ideálního slunečného počasí si čtrnáctičlenné smíšené týmy žáků 2. stupně změřily své síly ve čtyřech míčových disciplínách. Žáci 6. a 
7. ročníků soutěžili v přehazované, streetballu, kin-ballu, chlapci v minikopané a děvčata v miniházené. Starší družstva vyměnila přehazo-
vanou za volejbal, jinak pro ně zůstalo složení disciplín stejné. Veškerá utkání proběhla v duchu fair play a za obrovské podpory ostatních 
spolužáků.
Po velmi vyrovnaných výkonech nakonec zvítězila Základní škola Oslavická, před druhou ZŠ Sokolovskou a třetí příčka patřila ZŠ Školní, 
které stříbro uniklo o pouhé 3 body. Medailového ceremoniálu se zúčastnil také starosta města Josef Komínek, který dětem předal poháry, 
poděkoval za skvělé sportovní výkony a perfektně připravený program organizátory olympiády.
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NA RYBNÍKU „UCHYTIL“ U ŠEBOROVA SE BUDOU KONAT 
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 13. července se na rybníku pana Pavla Uchytila pod sportovním letištěm u Šeborova (za Uhřínovem) uskuteční rybářské závody pro 
veřejnost. Rybářský lístek ani povolenka nejsou potřeba. Zúčastnit se mohou jak dospělí, tak i děti a mládež, a to odkudkoliv.
Startovné činí 200 Kč, ovšem s možností ponechat si jeden úlovek stanovené délky. Prezence účastníků od 5 hodin, začátek chytání v 6 hodin, 
konec ve 12 hodin. Samostatný výběr místa. Loví se na 1 prut s maximálně dvěma návazci. Nástrahy rostlinného původu + rousnice, žížaly a masní 
červi. Způsoby lovu: na těžko, na položenou, plavaná či feeder. Prokrmování bude dovoleno jen před startem, tj. do 6:00 hodin.
Obsádku rybníka tvoří kapři, a sice menší i velcí, dále líni, amuři, štiky, plotice, jeseteři a okouni. 
Pro nejúspěšnější závodníky jsou připraveny poháry, diplomy a věcné ceny, pro všechny pak vítané občerstvení (k jídlu i k pití) a možnost posezení. 
Hodnocena bude především celková délka ulovených kusů, ale také nejdelší ryba.
Vzhledem k charakteru břehů rybníka je kapacita závodů omezena na max. 40 osob. Zájemci se proto musejí nahlásit předem - a to co nejdříve - na 
telefonní číslo 603852872 (Stanislav Dočkal) nebo na 776590621 (Vladimír Pařil).
Parkovat se bude nahoře u silničky; zajíždět auty až dolů k rybníku nebude možno. Sledujte navigující cedule a šipky u cesty.
Všechny zájemce srdečně zvou pořadatelé a majitel rybníka.       Vladimír Pařil

DĚTI ZAKONČILY RYBÁŘSKÉ KURZY ZÁVODY
Místní organizace Moravského rybářského svazu Velké Meziříčí zakončila další sezónu práce s dětmi a mládeží závody a účastí na dět-
ském dnu, který pořádal myslivecký spolek v Hrbově.
„Dnes hospodaříme na 28 chovných rybnících, cca 35 hektarech produkčních ploch, kde se snažíme odchovávat veškeré ryby a násady do 
našich revírů, aby byli zarybňované jednak řeky Balinka a Oslava, popřípadě sportovní revíry,“ dodal předseda Miloslav Vala.
V tomto roce 36 dětí úspěšně zakončilo rybářský kroužek a převzalo rybářské lístky na rybolov ve všech revírech MRS. 
První závody proběhly 1. června pro rybáře z kurzu při Dóze na rybníku Lalůvka 5.  Tento kurz, kterého se účastnilo 15 dětí, vedl Mgr. Ve-
selý, který příští rok oslaví už 50ti leté výročí práce s děti a mládeží.
Borský kroužek zakončilo 11 dětí závody na rybníku Horník. Tento kroužek vedl Ing. Kudláček, absolvent Mendelovy univerzity oboru 
Hydrologie a rybářství.
Na obou závodech se nachytalo velké množství ryb, některé z nich splňovaly lovné míry a děti si své úlovky mohly odnést domů. Každý 
mladý rybář byl odměněn i věcnými cenami, např. publikací „120 let sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí“ autora Bohumíra Macháta.
Přes 90 dětí se zúčastnilo dětského dne 8. června, který již čtvrtým rokem pořádají v Hrbově. S organizací programu tento rok pomohli i 
rybáři z Velkého Meziříčí.  Ti si připravili stánek vyzdobený veškerými rybářskými atributy a rybářskou literaturou. Obrovský úspěch měly 
2 kádě živých ryb, které si děti mohly prohlédnout i ulovit. 

STŘÍBRNÝ RIDER JAKUB HEJL PORÁŽÍ EVROPSKÉ SOUPEŘE
Slopestyle sezóna je v plném proudu a fre-
estylista Jakub Hejl za sebou na posledních 
závodech světové tour nechal skoro celou 
evropskou špičku a vybojoval druhé místo.

Poslední květnový víkend patřil již tradičně 
akci Birell BikeFest a všem fanouškům cyk-
listiky, kteří se potkali v Bike Parku Kálnica 
na Slovensku. Z jedenácti cyklistických dis-
ciplín byly dva závody světového formátu 
FMB world tour. 
V sobotu odpoledne se kálnický kopec zapl-
nil návštěvníky, kteří očekávali, co předve-

dou jezdci během závodu Garmin Slopesty-
le. Ten byl součástí Freeride Mountain Bike 
World Tour (FMB) s bronzovým statusem. I 
tento rok diváky bavilo akrobatické umění 
špičky jezdců z různých koutů Evropy, ale i 
Velkého Meziříčí. 

Vrchol sezóny Jakuba ještě čeká. Za měsíc 
se v Rakousku díky divoké kartě postaví 
na start závodu, který je zlatou zastávkou 
FMB na festivalu Glemmride. Tohoto závo-
du se účastní pouze pár vybraných jezdců z 
celého světa.

„Jsem moc rád, že jsem dostal možnost v 
Rakousku startovat, moc si toho vážím. To-
hle je takový můj hlavní cíl, každý den, kaž-
dá jízda, vlastně skoro pořád myslím jen na 
to, až přijde ta chvíle, kdy budu moci ukázat 
to, na čem takovou dobu pracuji. Rozhod-
ně tam nejedu s urputnou ambicí být první, 
jedu si to hlavně užít a nabrat zkušenosti 
a motivaci. Vím, že mám na to umístit se 
dobře, a že i kluk z Velkého Meziříčí má na 
to, být jednou mezi top 14 jezdci světa,“ do-
dal Jakub.
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PROGRAM KINA NA ČERVENEC

Středa 3. 7. v 18 hodin
ALADIN
Vzrušující příběh o okouzlujícím pou-
ličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a 
cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, 
který je dost možná klíčem k jejich 
budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, 
který do pohádkového přístavního měs-
ta Agrabahu vnese svižnou a strhující 
akci. Dobrodružný, rodinný, fantasy film 
USA 2019, český dabing.
Vstupné: 100 Kč, 128 minut,  mládeži 
přístupný.

Sobota 6. 7. v 18 hodin,  
pátek 12. 7. v 18 hodin
SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
Peter Parker se vrací ve snímku Spider-
-Man: Daleko od domova, který je další 
kapitolou filmové série Spider-Man: 
Homecoming! 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: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
130 minut, mládeži přístupný.

Středa 10. 7. ve 20 hodin
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Jim Jarmusch, ikona amerického nezá-
vislého filmu, uspořádal největší zombie 
sešlost v historii. V hororové komedii 
se invazi příliš živých nebožtíků po-
staví první herecká liga v čele s Billem 
Murraym, Tildou Swinton nebo Adamem 
Driverem.
Americké městečko Centerville je ospalá 
díra, v níž stárnoucí šerif Robertson 
netrpělivě odpočítává zbývající dny do 
důchodu, protože nudit se člověk může 
i bez koltu za pasem. Jeho mladý kolega 
Peterson naopak stále doufá, že se k ně-
jakému pořádnému vyšetřování jednou 
dostane. Zasloužil by si to, protože jako 
první vytuší, že ty dvě ošklivě zavraždě-
né dámy z místního bistra mají na svě-
domí zombie. Jindy by se mu zkušenější 

kolega vysmál, ale dnes ne. V městečku 
se totiž odehrává mnohem víc podiv-
ností, například slunce nezapadá, kdy by 
normálně mělo, do pohřebního ústavu 
nastoupila divná ženská se skotským 
přízvukem a samurajským mečem, a ra-
sistickému farmáři Millerovi začal mizet 
dobytek. A když na městečko konečně 
padne noc, z předtuchy se stane jistota. 
USA, Švédsko 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 105 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Čtvrtek 11. 7. ve 20 hodin
SRÁŽKA S LÁSKOU
Romantická komedie plná nekorektního 
humoru, ve které Charlize Theron a Seth 
Rogen excelují jako nesourodý pár, kte-
rému byste na první pohled moc šancí 
rozhodně nedali. 
Charlotte Fieldová  je jednou z nejvliv-
nějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná 
a všestranně schopná vůdčí osobnost s 
obrovským nadáním, která má ve svém 
životě všechno pod kontrolou. Fred 
Flarsky  je talentovaný novinář, hipster a 
potížista, který se nejlépe cítí ve své šus-
ťákovce, kapsáčích a teniskách. Nemají 
nic společného – kromě toho, že ona mu 
kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho první 
platonickou láskou. Když na sebe Fred 
a Charlotte jako dospělí nečekaně opět 
narazí, Charlotte se právě připravuje na 
kandidaturu na prezidentský úřad a ke 
zděšení svých poradců si jako autora 
svých budoucích projevů impulzivně 
najímá Freda. Fred tak do Charlottina 
oslnivého světa společenské smetánky 
vtrhne jako uragán a o skandály rázem 
není nouze. Romantická komedie USA, 
2019, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 125 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Středa 17. 7. ve 20 hodin
KOŘIST
Když tě nedostane bouře, dostanou tě 
jiní.
Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než 
člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze 
všech živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi 
dokáže přežít obyčejná holka? Horo-
roví mistři Sam Raimi a Alexandre Aja 
natočili thriller o jednom z nejděsivějších 
pozemských predátorů.
Když na malé floridské městečko udeří 
hurikán, rozhodne se Haley ignorovat 
nařížení úřadů o evakuaci, protože chce 
najít ztraceného otce. Nalezne ho těžce 
zraněného ve sklepě jejich domu. Než 
ho stačí zachránit, ocitne se i ona v 

nesnázích, když záplavová vlna dorazí 
rychleji, než se čekalo. Stoupající voda 
však brzy přestane být jejich největším 
problémem, když připlavou hladoví a 
nezvaní návštěvníci. Horor, USA 2019, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 87 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Čtvrtek 18. 7. v 18 hodin, pátek 19. 7.  
v 18 hodin, středa 31. 7. v 18 hodin
LVÍ KRÁL
Snímek Lví král od studia Disney, jenž 
režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), 
se odehrává v africké savaně, kde se 
narodil budoucí panovník všeho živého. 
Malý lví princ Simba zbožňuje svého 
otce, lvího krále Mufasu, a připravu-
je se na svou budoucí vládu. Avšak 
ne všichni se z malého Simby radují. 
Mufasův bratr Scar, původní následník 
trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. 
Souboj o Lví skálu plný intrik, dramat a 
po nečekané tragédii skončí Simbovým 
vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových 
přátel musí Simba dospět a stát se tím, 
kým je mu souzeno být. Režisér Jonh 
Favreau vypráví animovanou klasiku za 
pomoci nových filmových technologií a 
uvádí známé postavy na stříbrné plátno 
zcela novým, realistických způsobem. 
Rodinný, dobrodružný film, USA 2019, 
český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč,  
109 minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 25. 7. ve 20 hodin
DĚTSKÁ HRA
Od producentů filmu „TO“.
Andy dostane k narozeninám úžasnou 
hračku, která překračuje všechny před-
stavy a fantazie. Nejnovější výkřik tech-
nologií, funkcemi a možnostmi nabuše-
ná panenka, která umí cokoliv. Už to není 
jenom hračka, je to ten nejlepší kama-
rád. Je roztomilá jako obrázek a dětem 
přináší jenom nadšení a štěstí. Andymu 
a jeho mamince ale přinese jeho nová 
panenka ještě něco navíc . . . hrůzu, děs 
a strach o život. Nikdo totiž netuší, že 
tahle panenka je zlá jako všechna pekla 
světa, že dokáže zabíjet, že vraždí moc 
ráda a navíc s vynalézavostí těch nej-
větších psychopatů. Andy i jeho máma 
Chuckyho opravdovou podstatu brzy 
poznají, pomoci se ale nedočkají. Horor 
USA, 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 88 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE
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ZUBNÍ POHOTOVOST

5. 7. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7,  
Žďár nad Sázavou

566 690 110

6. 7. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, B Smile s.r.o., 
Osová Bitýška

566 536 712

7. 7. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223,  
Velká Bíteš

607 785 326

13. 7. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80 566 567 332

14. 7. lékař stomatolog Mykola Klepach, 
Záviškova 153, Velké Meziříčí

775 234 573

20. 7. MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika ŽĎAS a.s., 
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou

 566 643 012

21. 7. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499,  
Nové Město na Moravě

722 410 010

27. 7. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271,  
Bystřice nad Pernštejnem

 566 552 332

28. 7. MDDr. Kristýna Stará, Zahradní 271,  
Bystřice nad Pernštejnem

566 552 332

Středa 31. 7. ve 20 hodin
DEVADESÁTKY
Když spadneš, tak vstaň.
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt 
a parta starších kluků, do které by hroz-
ně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech 
velkých poprvé, na které Stevie nikdy 
nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá v 
polovině devadesátek – neopakovatelné 
době, jejíž atmosféru Jonah Hill (Vlk z 
Wall Street, Superbad) ve svém režijním 
debutu dokonale vystihl, hudbou počí-
naje a módou konče. Komediální drama 
USA, 2019, české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 85 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Změna programu vyhrazena!

 VÝSTAVY
A léta běží, vážení
Do 15. 7., výstavní sál Muzea VM
Výstava obrazů, plastik, šperků a dalších 
artefaktů výtvarně činných absolventů 
velkomeziříčského gymnázia.

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. 

  
  
  
  
  
 
  
  
 
 RŮZNÉ

145. výročí založení SDH Křižanov
Sobota 6. 7. od 14 hodin, areál Škrejblík 
v Křižanově
Sbor dobrovolných hasičů Křižanov Vás 
zve na oslavu 145. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů. Program: 14:00 
mše svatá, výstava funkční dobové i 
současné hasičské techniky, k tanci a 
poslechu zahraje Venkovská kapela.

Fajtfest 2019
Od 11. do 13. 7., Fajtův kopec
Program naleznete na fajtfest.com. 
Vstupenky budou k prodeji na místě za 
1300 Kč na celý festival.

XI. CHLUMECKÝ FESTBÁL  
BLUEGRASS MUSIC
Sobota 3. srpna od 19:00, kulturně spor-
tovní areál v Chlumku
BG Club Chlumek ve spolupráci s OÚ v 
Chlumku pořádají XI. Chlumecký Festbál 
bluegrass music. Koncert bluegrasso-
vých kapel: Wyrton, Abalone, BlueREJ, 
Fámy a Petr Kůs. Po skončení akce 
proběhne jam session.

 SPORT

Rybářské závody na rybníku  
Uchytil u Šeborova
Sobota 13. 7. od 5 hodin, Šeborov – 
rybník Uchytil
Rybářský lístek ani povolenka nejsou 
potřeba. Zúčastnit se mohou jak dospělí, 
tak i děti a mládež, a to odkudkoliv. 
Startovné činí 200 Kč, ovšem s možností 
ponechat si jeden úlovek stanovené 
délky. 

Rafiki Water Boulder Games 2019
Sobota 3. srpna od 9:00, Fajtův kopec
Pátý ročník jedinečné boulder akce. 
Kvalifikační cesta je na 6 UIAA, regist-
race probíhá až na místě a když s sebou 
sbalíš i plavky, máš to v suchu!

Jménem svým, mé rodiny a Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí bych chtěl ze srdce 
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci primiční 
slavnosti dne 29. června 2019 v kostele sv. Mikuláše i v prostorách fary.
S vděčností v srdci děkuji všem, kteří mne v tento pro mne výjimečný den podpořili 
svoji přítomností, službou, věcnými dary, obětí i modlitbou.

 P. Jaroslav Mrňa, novokněz
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KŘÍŽOVKA O CENY
„Desátníku, zanechte toho chlastu,“ snaží se nadporučík Hamáček promluvit do duše 
problémovému vojákovi sedícímu nad svým oblíbeným mokem. „Kdybyste věčně 
nechlastal to pivo, byl by z vás už dávno četař.“ Desátník si otře pěnu z úst a povídá:
„Ale pane nadporučíku, . . . (dokončení je ukryto 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. 7. 2019. Tři vylosovaní výherci získají propagační předměty z 
městského e-shopu.

Výherci z minulého čísla jsou Karel Pešek z Velkého Meziříčí, Julius Paul z Velkého 
Meziříčí a Evženie Bastlová z Velkého Meziříčí.
Řešení z minulého čísla: V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

KARENCE,

TSUGA

1. DÍL
TAJENKY

HUSARSKÝ
KABÁT

ZDOBENÝ

STAHOVACÍ
ZÁCLONA

CITOSLOVCE
TROUBENÍ

ATLETICKÝ
KLUB

(zkratka)

HERNY PRO
HAZARDNÍ

HRY

CHLAPEC

BADMINTO-
NOVÉHO
ZÁPASU

TELEVIZNÍ
NOVINY
(zkratka)

NÁŠ KOS-
MONAUT

RÝPÁNÍM
POŠKODIT

SILNÉ

TRNAVSKÝ
FOTBALOVÝ

KLUB

OPAK
TUPOSTI

MOTOCYKL

3. DÍL
TAJENKY

OMÁMENÁ
LIHOVINOU

SYMBOL
PANENSTVÍ

ORIENTÁLNÍ
JÍDLO

POPLATKY

LIDSKÝ
ORGA-
NISMUS

BUCLATÉ

URAGÁN

PRAŠTIT

DOMÁCKY
JOSEF

ELEKTRO-

SORTA
JABLEK

ŠLEHANÝ
POKRM

KOSTKOVA-
NÁ LÁTKA

TRÁVOVITÁ
ROSTLINA

JEDOVATÝ
TROPICKÝ
STROM

ROZLEHLÉ

VZOREC
JODIDU
DRASEL-
NÉHO

STAROGER-
MÁNSKÁ
LITERA

CHOROBNÁ
VYCHLÍPENÍ

�HNUTÍ

RUSKÝ
SPISOVATEL

KRÁTKÁ
FANFÁRA

FYZIKÁLNÍ

NEDOSTA-
TEK �IVINY

ROZLÉVAT

EXCELOVAT

KRÁTKÉ
PÍPNUTÍ

ASIJSKÉHO
NÁRODA

ZN. KOREJ-
SKÝCH AUT

DRUH
SLITINY

KAPROVITÁ
RYBA

HOLÉ

(básnicky)

SVÍZELNÁ
SITUACE

BUNKR

SLOVNÍK NA-

SLOVENSKY

NA OKNA

SLOVENSKY

DRAMA

VNÍMAT

OBLÉK-
NOUTI

�LUTÉ
BARVIVO
(zastarale)

JAPONSKÁ
HRA

SKÁ FARMA

TAMTA

NÁSTROJ
VETERI-

CIZOKRAJNÝ

STROM

2. DÍL
TAJENKY

OPAK
ANAEROBU

LISTICKÉHO
ZÁVODU

KÉ SÍDLO

HRADBOU
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a Olší na Oslavou, zdarma.
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Redakční rada:
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Toto číslo vychází
ve středu 3. července 2019 (XXX. ročník).
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 29. 7. 2019.

V případě nedodání zpravodaje se obraťte
na Českou poštu Velké Meziříčí  
(+420 954 259 401). Můžete si ho 
vyzvednout také v Jupiter clubu nebo na 
recepci radnice.

Vydavatel si vyhrazuje právo krátit 
nebo upravit příspěvky bez předchozího 
souhlasu autora, v případě nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele.

Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku 
obsahu Velkomeziříčska bez písemného 
svolení vydavatele je zakázáno.
Neoznačené příspěvky jsou zprávami 
vydavatele.

MĚSTO POD LUPOU
Most
Díl 32: Dálniční most 
Vysočina

49.3607056N, 
16.0147750E

TEXT: Marie Ripperová ⁄ FOTO: Pavel Stupka

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

Průběh stavby mostu přinesl zajímavé okamžiky.
Nad údolím řeky Oslavy se tyčí dálniční most s poetickým názvem Vysočina. Je to nejvyš-
ší most na dálnici D 1 s mostovkou ve výši 77 metrů. Most je zakřiven do oblouku a praž-
ská strana je o něco vyšší než protilehlá brněnská. Není to ovšem tím, že by se stavbaři 
„netrefili“. Most byl naopak velice pečlivě propočítán.
Každá dvojice železobetonových pilířů se betonovala 7 týdnů. Těleso mostu je ocelové. 
Jednotlivé díly byly na zemi spojovány do konzol dlouhých 15-60 metrů a pak usazová-
ny za pomoci portálového jeřábu ve směru od pražské strany k brněnské. Když se most 
přiblížil k brněnské straně, tehdejší stavbyvedoucí překlenul zbývající mezeru fošnami a 
jeho auto tak bylo první, které po mostě přejelo.
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