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Kulturní léto se těší velké oblibě
V pořadí 7. ročník 
Velkomeziříčského kulturního 
léta navštívilo 5 700 diváků.

Vychází v nákladu 5500 ks / zdarma Ročník XXX / číslo 9 / září 2019

Stěhování městské policie
Od 26. srpna 2019 naleznete 
strážníky městské policie na 
nové adrese. 

Historické slavnosti
Historické slavnosti 110. výročí 
císařských manévrů proběhnou 
7. a 8. září na zámku.

Začátek sezony hokejistů se blíží
První utkání sehrají naši 
hokejisté v sobotu 21. září v 
Rosicích.

PRVŇÁČCI MAJÍ ZA SEBOU 
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
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OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
MUDr. Jiří Kaše

Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Současné zaměstnání lékař-pediatr

Politická strana Meziříčské fórum

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?
Ve Velkém Meziříčí jsem svého času 
našel privátní i profesionální zázemí,
což přetrvává dodnes. Totéž platí pro 
celou mou rodinu. Naše děti v našem 
městě mají možnost navštěvovat kva-
litní školy, i pro mimoškolní záliby zde 
nacházejí dostatečné zázemí. To jsou 
priority, proč zde žiji již 25 let…
Na co byste se jako člen zastupitel-
stva chtěl zaměřit?
V souladu s volebním programem na-
šeho uskupení (MF) moje zastupitelské 
aktivity směřují hlavně k vybudování 
moderního relaxačního aquacentra.
Jsem ale i členem redakční rady Velko-
meziříčska, kontrolního výboru a ko-
mise regenerace městské památkové 
zóny – tím je dána i moje aktivita coby 
zastupitele našeho města.
Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Některé moje zkušenosti se za dobu 
mého dlouholetého působení v našem 
zastupitelstvu již podařilo „ zhmotnit“. 
Profesně i jako komunální politik jsem 
byl přítomen a svou trochou do mlýna 
jsem přispěl na budování profesionál-
ní záchranné služby v našem městě. 
V rámci investičních priorit jsem svého 

času v zastupitelstvu obhájil výstavbu 
prvního moderního dětského hřiště ve 
Velkém Meziříčí. A nyní zastupuji ne 
malou skupinu občanů, která moderní 
relaxační centrum s krytým bazénem 
považuje za standardní občanskou vy-
bavenost moderního města. Samozřej-
mě priorit je více, ty pro nás aktuální lze 
najít v našem koaličním prohlášení.
Kam byste si přál, aby se Velké Mezi-
říčí v dalších letech posunulo?
Určitě by mělo být moderním měs-
tem, kde se dobře žije jeho obyvatelům 
všech věkových kategorií.
K tomu je však potřeba hodně financí 
a hodně dobré vůle jeho reprezentan-
tů – zastupitelů. Dlouhodobě se obého, 
dle mého názoru, bohužel nedostává…
Které dva problémy současného Vel-
kého Meziříčí vnímáte jako nejzásad-
nější a jaké navrhujete řešení?
Zcela určitě je to problém dopravy 
a parkování a s tím zásadně souvisí 
problém centra města – jeho reno-
vace. Tím myslím nejenom problém 
obnovy náměstí, ale i problém obnovy 
plochy po bývalém Svitu. Dlouhodobě 
zastávám názor, že centrum města 
by se mělo řešit komplexně. Kvalitním 
vyřešením renovace těchto ploch by se 

vyřešil i zásadní problém parkování ve 
městě, centrální městské zeleně, čás-
tečně i problém cyklostezky, vedoucí 
centrem atd.

Řešení centra našeho města je v rukou 
zastupitelů, ti by měli dojít k většinové-
mu konsenzu tohoto řešení napříč poli-
tickým spektrem – bavíme se o něčem, 
co se týká nejenom naší generace, ale 
i dalších generací po nás následují-
cích… K tomuto konsenzu, shodě, bo-
hužel stále nedošlo a v nejbližší době 
zřejmě asi ani nedojde…ale třeba jsem 
v tomto bodě zbytečně pesimistou…
K problému dopravy - snad je ještě 
šance ke zlepšení současného stavu 
více zapojit k jeho řešení městskou 
i státní policii – tu městskou má město 
možnost zásadně ovlivňovat a zkvalit-
ňovat.

A protože pracuji ve zdravotnictví, je mi 
blízký i problém nedostupnosti někte-
rých zdravotnických služeb (oční lékař, 
stomatologové…). Město inzeruje
v lékařském časopisu, zvažuje vypsá-
ní stipendia a dalších sociálních výhod 
(např. služební bydlení) – snad se
zablýskne na lepší časy…..

ZUBNÍ POHOTOVOST

1. 9. 2019 MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš 607 785 326

7. 9. 2019 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201 605 171 774

8. 9. 2019 MDDr. Lenka Bencová, U Hřiště 552, Měřín 725 474 928

14. 9. 2019 MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 
 Žďár nad Sázavou

566 690 123

15. 9. 2019 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32,  
Nové Město na Moravě

566 524 615

21. 9. 2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

22. 9. 2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

28. 9. 2019 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,  
Žďár nad Sázavou

774 430 777

29. 9. 2019 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou

774 430 777

Kabelové bubny a bedny, s.r.o.

PRODEJ PALIVOVÝCH BRIKET
krabice 1x1x1 m

orientační váha 450 kg
1 150 Kč

920 Kč/ks od 3 krabic

Františkov 88/10
(pod železničním mostem)

http://www.kabelovebubny.cz/cz/ostatni-sluzby/livove-brikety/
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MUDr. Jiří Kaše

Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Současné zaměstnání lékař-pediatr

Politická strana Meziříčské fórum

Ing. František Komínek

Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské
Fakulta stavební Vysokého učení technického v 
Brně - Pozemní stavby

Současné zaměstnání Vedoucí projekce

Politická strana

Doplňující informace

Bez politické příslušnosti

Zvolen za ČSSD

Co se Vám líbí ve Vašem městě 
a proč?
Na Velkém Meziříčí se mi líbí jeho po-
loha. Je sice v blízkosti dálnice, což 
přináší někdy problémy s dopravu, ale 
právě to, že je dobře dostupné na dál-
nici, vidím jako výhodu. 

Dále se mi líbí pestrá nabídka 
kulturně -společenského a sportovní-
ho vyžití. Rád zajdu do kina, ale také 
především se podívat na dobrý fotbal 
a hokej, který se v našem městě hraje.
Na co byste se jako člen zastupitel-
stva chtěl zaměřit?
Na dodržovaní a plnění koaličního 
programu, pod který jsme se spolu 
s ostatními kolegy podepsali.
Jsem členem školské rady na 3. ZŠ 

a zde bych chtěl být nápomocen vede-
ní školy při řešení požadavků a podně-
tů vůči zřizovateli -městu Velké Meziříčí.
Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?
Jedná se především o znalost místní-
ho prostředí.
Při řešení těch záležitostí, které svým 
rozsahem překračují region Velkome-
ziříčska a vyžadují vzájemnou koordi-
naci, mohu nabídnout. dobrou spolu-
práci se starosty okolních měst a obci.
Kam byste si přál, aby se Velké Mezi-
říčí v dalších letech posunulo?
Přál bych si, aby se městu podařilo 
vytvořit podmínky pro bydlení, vybu-
dovat plnohodnotný obchvat města 
a udržet dobrou spolupráci s Krajem 
Vysočina.

Které dva problémy současného Vel-
kého Meziříčí vnímáte jako nejzásad-
nější a jaké navrhujete řešení?
V současnosti je pro Velké Meziříčí pri-
oritou schválit nový územní plán. Na 
tento velmi důležitý dokument čekají 
nejen naši obyvatelé, ale i živnostníci, 
podnikatelé a v neposlední řadě také 
místní části. Jedná se o strategický pr-
vek, který umožní další rozvoj města.

Jako další problém vnímám řešení na-
kládání s komunálním odpadem. Po-
vrchové skládkování není dlouhodobě 
udržitelné a jako východisko z této 
situace vidím vybudování vlastního 
překladiště.

hledá vhodného uchazeče na 
pozici

strážníka městské  

policie Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá

starosta města Josef Komínek 
tel.: 566 781 001

vedoucí strážník Ing. Petr Dvořák 
tel.: 566 781 110

hledá vhodného uchazeče na 
pozici

vedoucího městské 

policie Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: 1. 11. 2019

bližší informace podá
starosta města  
Josef Komínek 

tel.: 566 781 001

hledá vhodného uchazeče na 
pozici

účetní

odboru finančního

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: 1. 10. 2019

bližší informace podá
Ing. Pavla Pólová, 
tel.: 566 781 140
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• Rada města vzala na vědomí informace o nedoplatcích 
na nájemném a platbách za služby v bytech a neby-
tových prostorech. K 3. červenci pohledávky plynoucí 
z nájmu bytů činí 1 233 966 korun. Z toho 91% dlužní-
ků tvoří bývalí nájemci, kteří již městské byty neužívají. 
V současné době město eviduje 71 žádostí o přidělení 
bytu a 14 žádostí o výměnu bytu. Pohledávky plynoucí 
z nájmu nebytových prostor jsou ve výši 455 047 korun, 
přičemž se jedná o dva bývalé nájemce.

• O navýšení financí na vybudování veřejného osvětlení na 
hřišti Kunšovec rozhodnou pravděpodobně zastupitelé. 
Současná schválená částka ve výši 250 000 korun je po-
dle uskutečněného výběrového řízení nedostačující. Z to-
hoto důvodu se bude schvalovat rozpočtové opatření ve 
výši 49 000 korun (schváleno RM dne 21. 8. 2019).

• Veškeré finance z Grantového systému podpory kultu-
ry města pro rok 2019 jsou vyčerpány. Mezi schválené 
žadatele se zařadil Loutkoherecký soubor, který částku 
35 000 korun využije k přípravě loutkového představení 
pro mateřské školy. Římskokatolická farnost na organi-
zaci vzdělávacích akcí v rámci projektu Advent získala 
26 525 korun. Pro příští rok vedení města zvažuje cel-
kové navýšení finančních prostředků tohoto grantu.

• Radní odsouhlasili zveřejnění záměru pronájmu 
nebytového prostoru kanceláře č. 206 o výměře 
30 m2 umístěné ve 3. NP budovy "Obecník“ č. p. 79 na 
Náměstí ve Velkém Meziříčí (dříve Půjčovna karnevalo-
vých kostýmů). Tento prostor je možné si pronajmout 
od listopadu 2019.

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 7. SRPNA

Na poslední srpnové radě města byly 
schváleny mimo jiné i tyto body.
• Zpřístupnění věže kostela sv. Mi-

kuláše návštěvníkům do 8. září 
z důvodu konání Historických slav-
ností.

• Uzavření smlouvy o pronájmu 
nové zkušební plochy pro výcvik 
žadatelů o řidičská oprávnění sku-
pin AM, A, A1 a A2 na rok 2019.

• Program „Evropského týd-
ne mobility“, který proběhne  
16. - 22. září 2019 ve Velkém Meziříčí.

• Pronájem nebytových prostor na 
zimním stadionu (bufet).

• Instalace pasivní aktuální mapy 
města a jeho okolí včetně okolních 
úprav na náměstí v ceně 35 000 Kč.

• Dofinancování již schválené část-
ky 250 000 Kč na vybudování  

veřejného osvětlení na hřišti v lo-
kalitě Kunšovec – 49 000 Kč.

Body doporučené ke schválení 
zastupitelstvu:
• dofinancování rekonstrukce více-

účelového sportoviště v Olší nad 
Oslavou – 1 250 000 Kč

• vypracování projektové doku-
mentace na prodloužení chodníku 
v Dolních Radslavicích – 60 000 Kč

• nákup elektrocentrály SDH Mos-
tiště (dofinancování grantu) – 
70 000 Kč

• schválení dotace v rámci Progra-
mu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských pa-
mátkových zón na rok 2019 (Stará 
synagoga, Zámek VM, domy č. p. 8 
a 119) – 1 295 000 Kč

• dokrytí financování stavebních 
úprav komunikace Pod Strání – 

890 000 Kč (z úsekového měření),
• opravy hřišť za Základní školou 

Oslavická – 180 000 Kč
• dofinancování projektové do-

kumentace přestavby internátu 
SŠŘS Hornoměstská na dům s pe-
čovatelskou službou – 300 000 Kč

• vytvoření dokumentárního fil-
mu k výročí událostí 17. listopa-
du 1989 panem Jiřím Michlíčkem – 
60 000 Kč

• zprůjezdnění ulice Jižní do ulice 
Školní jednosměrně (odstranění 
květináčů)

• vzít na vědomí zprávu o výsledku 
hlasování v anketě Desatero pro-
blémů města z pohledu jeho oby-
vatel v roce 2019

• pořízení autobusové zastávky na 
ulici Novosady – 68 000 Kč

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA 21. SRPNA

Novou zkušební plochu na Hliništích budou 
od září využívat zájemci o řidičský průkaz 
na motocykl.

Autobusová zastávka na ulici Novosady

Nové dětské hřiště na Kunšovci
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Cvičení se zúčastní Armáda České republiky 
a dalších šest zahraničních armád aliančních 
zemí (Maďarsko, Německo, Slovenská republika, 
Slovinsko, Spojené státy americké a Velká 
Británie). Počet zúčastněných vojáků přesáhne 
číslo 700.

Letecká technika, kterou bude možné na 
obloze spatřit, zahrnuje vrtulníky Mi-35/24, 
Jas 39 Gripen, Tornádo, Learjet, L-39 Albatros, 
bombardéry B-52, aj. Dojde i k nácviku doplňování 
paliva během letu pomocí letounu KC-135. Celé 
cvičení řídí Velitelství vzdušných sil AČR.

Hlavní letové úsilí je plánováno ve dnech 
1. až 6. září a 9. až 13. září, a to v časech 
07:00 až 17:00 a 18:00 až 21:00.

NAD VELKOMEZIŘÍČSKEM PROBÍHÁ 
VOJENSKÉ CVIČENÍ AMPLE STRIKE

Výsledky ankety Desatero problémů 2019:
1. Cyklostezka - propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města
2. Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě
3. Odkoupit městem novou synagogu - vyšší kulturní hodnota města, důstojné využití
4. Studie využití areálu „SVIT“ + parkování
5. Dům s pečovatelskou službou - navýšení kapacity
6. Kůrovec – výsadba lesů odolných kůrovci

Aktivita Desatero problémů Velkého Meziříčí probíhá od roku 2005 a s jeho výsledky je pravidelně seznamováno vedení 
města, případně rada města, zastupitelstvo a široká veřejnost. Město Velké Meziříčí je Zdravým městem a členem Národní 
sítě Zdravých měst od roku 2001. Dle pravidel členství plní na národní úrovni Ministerstvem životního prostředí stanovená 
a sledovaná kritéria místní Agendy 21. Jednou z aktivit a současně kritériem je pořádání veřejného fóra Desatero problémů 
Velkého Meziříčí.

OBČANY MĚSTA TRÁPÍ PROPOJENÍ 
CYKLOSTEZEK A NEDOSTATEK LÉKAŘŮ
Necelé dva měsíce mohli občané města 
vybírat v ověřovací anketě z osmnác-
ti problémů, které vzešly z veřejného 
fóra Desatero problémů Velkého Me-
ziříčí. Celkem se ankety zúčastnilo 193 
obyvatel, kteří odevzdali 374 hlasů.

Lidem chybí cyklostezka, trápí je ne-
dostatek zubních a očních lékařů ve 
městě, problém vidí v nedůstojném 
využívání židovské synagogy, požadují 
studii na využití areálu bývalého Svitu 

s možností parkování nebo žádají o na-
výšení kapacity domu s pečovatelskou 
službou.

Ověřené podněty budou zapracovány 
do Komunitního plánu zdraví a kvality 
života ve Velkém Meziříčí. Tyto problé-
my, které nejvíce trápí obyvatele měs-
ta, jsou podněty, kterými by se mělo 
zabývat zastupitelstvo města.

Ověřovací anketa pro veřejnost pro-

běhla na webu města i prostřednictvím 
tištěného Velkomeziříčska. Do 19. čer-
vence mohli lidé hlasovat o problé-
mech, které vzešly z veřejného květ-
nového setkání s názvem "S námi 
o všem", kterého se zúčastnilo 83 ob-
čanů a vedení města. Ti vybírali pro-
blémy z oblastí týkajících se dopravy, 
podnikání, služeb, volného času a kul-
tury, vzdělávání, životního prostředí, 
zdravotnictví, sociálních věcí a veřejné 
správy. 

Mezinárodní taktické cvičení Ample Strike 2019 probíhá ve dnech od 29. srpna do 20. září 2019. 
Mezi využívané základny patří mimo jiné 22. základna vrtulníkového letectva u Náměště nad 
Oslavou. Zvýšený hluk může nastat i ve Velkém Meziříčí, které se nachází v letovém prostoru.

Vyhrazené prostory pro vojenské cvičení Ample Strike 2019
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
RADNICKÁ 29/1
594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156
Doručovací adresa se nemění

Na dálnici D1 se střetl nákladní vůz s dodávkou
Ve středu 1. srpna 2019 v půl páté ráno vyjeli profesionální 
hasiči ze stanice Velké Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě 
nákladního a dodávkového automobilu na 165. km dálnice 
D1 ve směru na Prahu. Jednotka po příjezdu na místo události vyprostila zaklí-
něného zraněného řidiče z havarovaného dodávkového automobilu. Zraněnému 
řidiči hasiči poskytli předlékařskou první pomoc. Po příjezdu zdravotníků předali 
hasiči muže do jejich péče a na-
dále spolupracovali při jeho ošet-
ření a následném transportu do 
sanitního vozidla. Havarovaná 
vozidla hasiči zajistili proti pře-
vrácení, provedli na nich protipo-
žární opatření a uniklé provozní 
kapaliny zlikvidovali speciálním 
sorbentem. Po ukončení činnosti 
na místě zásahu se jednotka vrá-
tila zpět na základnu.

npor. Jiří Doležal
velitel stanice Velké Meziříčí

U Velkého Meziříčí skončil osobní vůz po nehodě
převrácený na střeše
Jedno zranění si vyžádala dopravní nehoda osobního vozidla na komunikaci spo-
jující Velké Meziříčí a Třebíč. K ohlášené dopravní nehodě vyjeli v sobotu 10. srp-
na 2019 v 11:53 profesionální hasiči ze stanice ve Velkém Meziříčí s rychlým 
zásahovým automobilem a cisternovou automobilovou stříkačkou. Vůz skončil 
po nehodě převrácený na střeše mimo komunikaci. Při nehodě se zranila jedna 
osoba. Zdravotníci ji po nezbyt-
ném ošetření na místě události 
převezli sanitním vozem k další-
mu ošetření do nemocnice. Hasi-
či provedli na havarovaném vozi-
dle protipožární opatření a místo 
události technicky zabezpečili. 
Po zadokumentování dopravní 
nehody policisty převrátili hasiči 
vůz zpět na kola. Příčina, průběh 
a veškeré okolnosti dopravní ne-
hody jsou předmětem policejní-
ho vyšetřování.

V bytě na ulici Čechova hořelo
Ve středu 21. srpna v 17:30 ha-
siči z Velkého Meziříčí, Křižano-
va a Měřína zasahovali u požáru 
bytu ve třetím patře domu na 
Čechově ulici. Příčinou události, 
při které se jedna osoba zranila, 
byla nedbalost. Předběžná 
odhadovaná škoda je vyčíslena 
na 500 000 korun.                 

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová
tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina

Z ČINNOSTI HASIČŮ

Foto: HZS Kraje Vysočina

Foto: HZS Kraje Vysočina

Foto: HZS Kraje Vysočina

Součinnost se záchrannou službou
Dne 26. 7. 2019 bylo přijato telefonic-
ké oznámení z dispečinku ZZS kraje 
Vysočina s žádostí o výjezd hlídky MP, 
která je zařazena do systému včas-
né pomoci a je vybavena defibriláto-
rem, k osobě, která zkolabovala na 
ulici U Tržiště. Hlídka se neprodleně 
dostavila na místo, kde již docházelo 
k resuscitaci osoby svědky události. 
Strážníky byl k resuscitaci použit de-
fibrilátor a soustavně byla prováděna 
masáž srdce až do příjezdu ZZS Kraje 
Vysočina, která následně v resuscitaci 
pokračovala.

Kontrola dodržování zákazu tranzitu 
Po celý měsíc byla strážníky prová-
děna kontrolní a preventivní činnost 
se zaměřením na dodržování místní 
úpravy silničního provozu na silnici 
II/602 – zákaz vjezdu tranzitujících 
nákladních vozidel s hmotností nad 12 
tun na ulicích Karlov a Jihlavská. Ná-
kladní vozidla, jejichž řidiči neopráv-
něně sjížděli z D1 z důvodu dlouhých 
kolon vozidel, které se vytvářely díky 
omezení provozu na D1 během oprav 
dálničního mostu, byla strážníky na-
vedena zpět na dálnici.

Obava o život kamaráda
Dne 6. 7. 2019 přijala hlídka telefo-
nické oznámení, ve kterém oznamo-
vatelka uvedla, že má strach o svého 
kamaráda, který vyhrožoval skokem 
z mostu. Dále uvedla, že se s ním po-
koušela telefonicky spojit, ale volané 
číslo bylo nedostupné. Ve spolupráci 
s PČR byl mladík nalezen v místě tr-
valého bydliště a na místo byl přivolán 
lékař ZZS Kraje Vysočina.

Narušování občanského soužití
Dne 12. 7. 2019 bylo na služebně MP 
přijato oznámení, ve kterém oznamo-
vatel hlídce sdělil, že jeho soused hází 
přes plot na jeho zahradu kusy beto-
nu a větve a dále, že se k jeho rodině 
chová hrubě. Strážníci se dostavili 
na místo a vše zadokumentovali. Po 
zpracování byla událost oznámena 
příslušnému správnímu orgánu jako 
přestupek proti občanskému soužití.
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Noví učitelé, změna prostředí, spous-
ta nových povinností a noví kamarádi. 
V pondělí 2. září odstartoval další škol-
ní rok, se kterým do lavic základních 
škol usedlo 127 prvňáčků. V tomto 
roce město Velké Meziříčí otevřelo šest  
1. tříd, na každé základní škole dvě.

Ve školním roce 2019/2020 usedlo 
do lavic prvních tříd základních 
škol ve Velkém Meziříčí třicet osm 

žáků na ZŠ Komenského, čtyři-
cet dva na ZŠ Oslavická a třicet šest  
na ZŠ Školní. V místních částech za-
čaly nově školní povinnosti jede-
nácti prvňáčkům, sedmi v Mostištích  
a čtyřem ve Lhotkách. Úspěšný vstup 
do nové životní etapy přijel dětem do 
Mostišť a na ZŠ Komenského popřát 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
v doprovodu starosty města Josefa 
Komínka. Na Školní přivítal děti a jejich 

rodiče vedoucí odboru školství Pavel 
Stupka. Slavnostního zahájení na ZŠ 
Oslavická se zúčastnila místostarostka 
Jiřina Jurdová, která popřála dětem 
spoustu školních úspěchů a hlavně ne-
opakovatelných zážitků.
Každý prvňáček obdržel od Kraje Vyso-
čina jako dárek bezpečný kufřík a sta-
vebnici ROTO.

PRVŇÁČCI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN. 
DO LAVIC JICH USEDLO 127

ZŠ MostištěZŠ Komenského

ZŠ Oslavická

ZŠ Školní

ZŠ Lhotky

ZŠ Oslavická
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Jaká je vaše aprobace?
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univer-
zity v Brně, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Z jakého důvodu jste se nepřihlásil již do 1. kola konkurz-
ního řízení?
To, že jsem se nepřihlásil do 1. kola konkurzu, byly osobní 
důvody, ke kterým bych se nechtěl vyjadřovat.

Jakou máte konkrétní představu o řízení školy? Budete  
pokračovat ve stávající koncepci školy nebo se chystáte od 
září zavést nějaké změny?
Chci navázat na minulé i současné období a k tomu bych rád 
využil veškerých znalostí prostředí a zkušeností z funkční-
ho období zástupce. Za jednu z hlavních priorit personální 
politiky považuji budování kvalitních mezilidských vztahů 
na pracovišti se snahou utvářet a řídit dobře fungující ce-
lek školy složený z prvního stupně, druhého stupně, druži-
ny a nepedagogických pracovníků. V rámci koncepce bych 
rád navázal na současnou profilaci školy, která je zaměře-
na na jazyky, informační a komunikační technologie a školu 
podporující zdraví. Právě v oblasti informačních technologií 
chci rozšířit tuto oblast o zavedení 3D technologie (3D tis-
ku) a digitální grafiky do výuky. Rád bych také zřídil na škole 
Žákovský parlament a postupně zapojil do strategie školy  
co nejvíce skupin, a to učitele, rodiče, žáky, provozní zaměst-
nance, popřípadě i zřizovatele.

Už jste přemýšlel, koho jmenujete vaším nástupcem  
na pozici zástupce? Upřednostňujete někoho ze stávající-
ho kolektivu?
Pro mě byl jeden z prvních klíčových úkolů vybrat a oslovit 
člověka, který by tuto výzvu přijal. Oslovil jsem svého dlou-
holetého kolegu pana učitele Mgr. Pavla Špačka, k němuž 
mám velkou důvěru a byl jsem velice rád, že tuto nabídku 
přijal.

Co byste rád ve škole vylepšil?
Určitě je vždy co vylepšovat, a to ve všech oblastech rozvoje 
školy. Jedním z hlavních úkolů pro příští rok bude z dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj s podporou města zrealizovat 
bezbariérovou přístavbu a stavební úpravy na prvním a dru-
hém stupni školy. V budoucnu bych například rád zavedl 
elektronické žákovské knížky a třídní knihy. Rád bych dořešil 
technické zabezpečení přecházení žáků přes ulici Bezděkov, 
zřídil relaxační zóny na chodbách z netradičních sedáků nebo 
vytvořil přestávkový Klub pro hraní deskových her aj. Nápa-
dů mám dost, uvidíme.

Jak nejraději trávíte volný čas a relaxujete?
V současné době svůj volný čas trávím v práci. Ale vážně, 
nejraději relaxuji s rodinou na chatě a s kytarou u táboráku.

DIVÁCI TRAKTOROVÉ SHOW PODPOŘILI HOSPIC
O víkendu proběhl v Šeborově na farmě rodiny Uchytilových s přestávkami už osmý ročník akce Dožínky - Traktoršou 2019. 
Na místě byly k vidění čtyři desítky strojů různých výrobců, stáří, výkonů a specializací. Zaujalo například množství vzorně 
udržovaných populárních Zetorů 25, nejstarším strojem byl zřejmě Massey Ferguson z roku 1957. Pořadatelé pamatovali 
s bohatým doprovodným programem i na děti. Návštěvníci dobrovolným vstupným přispěli Domácímu hospici Vysočina  
na péči o dětské pacienty částkou převyšující 17 000 korun.

Radek Tulis

BUDOVÁNÍ KVALITNÍCH MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ JE PRO MĚ 
PRIORITOU, ŘÍKÁ NOVÝ ŘEDITEL ZŠ SOKOLOVSKÁ
Novým ředitelem Základní školy Sokolovská se stal od 1. srpna Mgr. Karel Kaštan, který dosud 
zastával pozici zástupce ředitele. Nahradil tak ve funkci dlouholetého ředitele školy Mgr. Petra 
Hladíka, který odstoupil na vlastní žádost.
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EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 
16. - 22. ZÁŘÍ 2019

ZMĚNY ORDINAČNÍCH
HODIN

Dne 2. 9. a 3. 9.   MUDr. Nohelová (psychiatrie) – DOVOLENÁ
Dne 2. 9.   MUDr. Blaha (praktický lékař) – DOVOLENÁ
Dne 3. 9.   MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ
Dne 3. 9. a 10. 9.   MUDr. Flídrová (urologie) – DOVOLENÁ
Od 4. 9. do  8. 9.   MUDr. Bednářová (neurologie) - DOVOLENÁ
Dne 5. 9.   MUDr. Lisý (ortopedie) – ŠKOLENÍ
Dne 5. 9.   MUDr. Maleček (ortopedie) – neordinuje
Dne 5. 9. a 6. 9.   MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ
Dne 9. 9.   MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ
Od 9. 9. do 15. 9.  MUDr. Fráňa (alergologie) – DOVOLENÁ
Dne 13. 9. a 20. 9.  MUDr. Krejčí (chirurgie) – DOVOLENÁ
Od 16. 9. do 22. 9. MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ
Dne 19. 9.   MUDr. Ryšanová (gynekologie) – neordinuje
Dne 23. 9.   MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace do 12.30
Dne  23. 9. a 26. 9.  MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ
Od 27. 9. do 18. 10. Jitka Novotná (lymfologie) – DOVOLENÁ

Od 3. 9. zastupuje MUDr. Urbánkovou (Paškovou) v její ordinaci – MUDr. Nechvátalová.
Nové pacienty v tuto chvíli registrovat nebude.
MUDr. Blaha bude absolvovat povinné předatestační vzdělávání.
Změna ordinační doby: PO: 7.30 – 12.00, ÚT: 7.30 – 12.00,  
ST: 7.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00, ČT: 7.30 – 12.00, PÁ: 7.30 – 12.00

vyhlásilo veřejnou soutěž o 
nejvhodnější nabídku na prodej

bytu č. 9 
o velikosti 3+1 

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na adrese Hornoměstská 
113/65 ve Velkém Meziříčí. 
Lokalita nedaleko centra.  

V blízkosti domu obchody, dětské 
hřiště, koupaliště.

Lhůta pro podání nabídek končí 
21. 10. 2019. 

Více informací podá:
Odbor správy majetku a bytů

Ing. Magdaléna Kašparová
Náměstí 79/3

594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230

Od 16. 9. 2019 – 29. 9. 2019
Questová procházka městem Velké Meziříčí a jeho okolí.
Jde o zábavnou hru a zároveň procházku městem. 

Vyzvednete si pracovní list v Informačním centru 
města a můžete se vydat na cestu. Budete hledat indi-
cie a luštit tajenku. Na úspěšné luštitele čeká odmě-
na. Tato hra není omezena věkem, stačí umět číst a 
sledovat okolí.

Pondělí 16. 9. 2019, od 10.00 do 12.00 hod.
Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi: koník z keramiky  
(Kopretina centrum pro rodiče s dětmi – pobočka VM)

Úterý 17. 9. 2019, od 10.00 do 12.00 hod.
Beseda s MUDr. Marcelou Kutilovou na téma: Jak 
můžeme pohybem ovlivnit své zdraví 
(Kopretina centrum pro rodiče s dětmi – pobočka VM)

Středa 18. 9. 2019 
Orientační běh zámeckým parkem pro žáky ZŠ

Čtvrtek 19. 9. 2019, od 10.00 do 12.00 hod   
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
Malování na silnici  a soutěže pro děti před Kopretinou

Čtvrtek 19. 9. 2019, od 15.00 do 18.00 hod.
Vyměníme auta za koně
Zkuste s námi jízdu na koních, protože, jak je známo, 
nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. 
Přijďte se s námi do Kopretiny nejen povozit, ale také 
si zasoutěžit. 

Neděle 22. 9. 2019
Meziříčské cyklotoulky
Cyklovýlet Nesměřským údolím s výšlapem na zříce-
ninu hradu Templštejn. Trasa je dlouhá přibližně  
12,5 km, je vhodná i pro děti, případně ji lze zdolat i pěš-
ky. Sraz je ve 14.00 hod. na Letné v Nesměřském údolí.

Od úterý 8. 10. do středy 9. 10. 2019
Dozvuky týdne mobility – Soutěžní dopoledne v Dóze
Výtvarná soutěž pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ
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Tento den se začne znovu jezdit po obou mostech. Podle 
zhotovitele řidiči projedou nově v režimu 2+2 (ve dvou pru-
zích pro oba směry), čili se nebudou tvořit kolony jako v pří-
padě režimu provozu 2+1. Celá modernizace poloviny mostu 
Vysočina podle předpokladů zabere maximálně 70 dní.

Práce na nejvyšším dálničním mostě jsou nyní v polovině. 
S opravami levé poloviny mostu začne Metrostav v březnu 
příštího roku. Modernizace se přes zimu přeruší: „Práce bu-
dou ukončeny na podzim s ohledem na klimatické podmínky. 

Přes zimu budou dopravní omezení odstraněna,“ sdělil Jan 
Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.
Rekonstrukce je součástí opravy pětikilometrového úseku 
Velké Meziříčí -západ – Velké Meziříčí -východ, která začala 
letos v dubnu a potrvá až do listopadu příštího roku.

Součástí modernizovaného úseku je také rekonstrukce 
nadjezdu na Fajtův kopec. Za úplné uzavírky dálnice silni-
čáři osadili nový most, který by měl být uveden do provozu 
25. října 2019.

UZAVÍRKA PRAVÉHO MOSTU VYSOČINA KONČÍ. 
DRUHÁ ČÁST REKONSTRUKCE ZAČNE NA JAŘE
Práce na modernizaci dálnice vedoucí přes pravý most Vysočina pomalu 
končí. Od začátku prázdnin řidiči jezdí po mostě v jednom směru pouze jedním 
pruhem. Na obě části mostu by se doprava měla vrátit v neděli 8. září, jak slíbil 
zhotovitel stavby společnost Metrostav.

Aktuálně na mostě končí pokládka hydroizolace a aplikace proti-
korozního nátěru. Následuje umístění přechodových desek.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl 22. srpna na mostě Vysočina 
informoval premiéra Babiše o probíhající modernizaci dálnice D1.

Najezd na Fajtův kopec
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Základní podmínky pro čerpání dotace:
1. Žadatelem může být pouze fyzická osoba – vlastník  
rodinného domu nebo bytového domu s maximálně 3 byto-
vými jednotkami.
2. Nemovitost, ve které má dojít k výměně zdroje musí být 
vytápěna kotlem na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním přiklá-
dáním, který je zařazen do emisní třídy 1 nebo 2 nebo nemá 
žádnou emisní třídu.

Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíkové dotace:
· výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla
· výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla
· výměna kotle s automatickým přikládáním paliva za nový 
zdroj tepla
· výměna kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti, 
nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená 
úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných progra-
mů na podporu výměny kotlů či z Kotlíkových dotací.

Ve 3. kole Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina budou pod-
porovány následující zdroje tepla splňující parametry Eko-
designu:
· kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95 000 Kč
· kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace,  
max. 100 000 Kč
· automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 120 000 Kč
· tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120 000 Kč
Podpora bude navýšena o 7 500 Kč při realizaci výměny 
zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se 
o obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Kožlí, 
Ledeč nad Sázavou a Ostrov.
Seznam jednotlivých zdrojů tepla, které splňují parametry 

Ekodesignu, je dostupný na stránkách Státního fondu život-
ního prostředí: svt.sfzp.cz

Ve třetím kole kotlíkových dotací nejsou podporovány nové 
kotle spalující uhlí.

Konkrétní podmínky budou upřesněny v Pravidlech Rady 
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na 
pevná paliva v domácnostech, která budou zveřejněna po 
jednání Rady Kraje Vysočina dne 3. 9. 2019. V tento den 
budou rovněž zveřejněny nové formuláře žádosti o dotaci a 
další podklady pro podání žádosti.

Ing. Eva Neuwirthová

PŘEMÝŠLÍTE O KOTLÍKOVÉ DOTACI? 
SEMINÁŘ VÁM PORADÍ, JAK ZAŽÁDAT
Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta 
částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů. 
Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva 
s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, budou zveřejněna 3. září 2019 a v tento 
den budou rovněž zveřejněny nové formuláře žádosti o dotaci a další podklady pro podání žá-
dosti. Samotný příjem žádostí pak bude spuštěn 23. října 2019.

Obec Termín konání Čas konání Místo konání

Velké Meziříčí 2. 10. 2019 16.00 - 18:00 Náměstí 15/17, Velké Meziříčí, kinosál Jupiter Club

Termín vyhlášení Pravidel Rady Kraje Vysočina: 3. 9. 2019   Termín zahájení příjmu žádostí: 23. 10. 2019

Občané, kteří mají zájem získat informace o podrobnostech 
výzvy, či zkonzultovat svoje konkrétní dotazy, mají možnost 
obrátit se na linku poskytovatele dotace 564 602 888 nebo 
své dotazy zaslat na kotliky@kr -vysocina.cz. Rovněž je 
možné navštívit stránky www.kr -vysocina.cz/kotliky, kde 

jsou aktuální informace průběžně zveřejňovány. V době od 
10. září 2019 do 14. října 2019 pak proběhnou informační 
semináře ve všech obcích s rozšířenou působností. Přesný 
harmonogram těchto seminářů pro veřejnost je následující:
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Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový, úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte
zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě. 

A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Kotlíkové dotace 
naposledy ve vašem kraji
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První měření kvality ovzduší, které trvalo 5 let, si kraj ob-
jednal v roce 2012 a jeho náklady se vyšplhaly na necelých  
6 milionů korun. S úspěšným projektem monitoringu kvality 
ovzduší kraj stále pokračuje. Měřící soupravy jsou od led-
na 2019 umístěny ve čtyřech vybraných lokalitách, ve kte-
rých budou měřit kvalitu ovzduší nepřetržitě celý kalendářní 
rok. V letošním roce se měří ve Velkém Meziříčí, Chotěboři, 
v Kamenici nad Lipou a Ledči nad Sázavou. Detailní výsledky 
najdou zájemci na www.ovzdusivysocina.cz. Sledovány jsou 
mimo jiné znečištění oxidem uhelnatým, oxidy dusíku a síry, 
prachem a někde i dioxiny.

Ze závěrečné zprávy vyplývá, že společným jmenovatelem 
výsledků projektu měření kvality vzduchu je znečištění tu-
hými znečišťujícími látkami (prachem). Ty většinou pochá-
zejí z lokálního vytápění (malých kotelen) např. spalováním 
plastů. Mimo topnou sezonu běžně k překračování hodnoty 
imisního limitu nedochází.

Na výsledek měření má také vliv poloha města, která bude 
hrát velkou roli ve Velkém Meziříčí. U měst v „dolíku“ jsou 
běžně naměřeny vysoké koncentrace všech znečišťujících 

látek, hlavně pak oxidů dusíku. Primárním znečišťovatelem 
vzduchu už zpravidla nejsou ve městech továrny, ale do-
pravní prostředky a lokální topeniště. Dá se tak předpoklá-
dat, že vysoká intenzita dopravy vedená centrem města a 
dálnice v jeho těsné blízkosti se na výsledcích měření také 
dost negativně podepíše.  

Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava MVG
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Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový, úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte
zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě. 

A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Kotlíkové dotace 
naposledy ve vašem kraji

S MĚŘENÍM KVALITY OVZDUŠÍ KRAJ 
POKRAČUJE 
Kraj Vysočina patří dlouhodobě k nejčistším regionům České republiky. Vyplývá to z výsledků 
projektu Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Kvalita ovzduší se však zhoršuje 
v topné sezoně. V zimě stoupá znečištění polétavým prachem i oxidem dusičitým. Problémy 
obvykle bývají v obcích s vytápěním domů na pevná paliva. Nejvýznamnějšími zdroji znečišťo-
vání ovzduší jsou lokální topeniště.
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MĚSTSKÁ SPOŘITELNA SÍDLILA  
NA RŮZNÝCH MÍSTECH NÁMĚSTÍ
Ve druhé polovině 19. století v našem měs-
tě vznikaly nové průmyslové podniky, a ty pro 
svůj rozvoj potřebovaly kapitál. Proto se před-
ní měšťané rozhodli zřídit Městskou spořitel-
nu. K jejímu vzniku přispěl Titus Krška, který 
se v roce 1870 přistěhoval z Třebíče a nastou-
pil na radnici jako úředník.

Městská spořitelna zahájila provoz v únoru 
1872 v obecní kanceláři na radnici. Její agendu 
vedli oba obecní úředníci Krška a Klusáček kro-
mě své běžné činnosti. Ačkoli se již od roku 1874 
opakovaně objevuje požadavek na přijetí samo-
statného úředníka a oddělení agendy spořitelny, 
teprve v roce 1884 se spořitelna přestěhovala 
do samostatných prostor v přízemí budovy 
Obecníku vpravo. Přesně v těch prostorách je 
v současnosti umístěna redakce Velkomeziříčska.

Na místě domu čp. 14 na Náměstí stála celé 19. století budova obecné školy. V letech 1901-1923 zde sídlily školy Světlá, 
pak byly v místnostech uloženy muzejní sbírky. Když se muzeum přestěhovalo na radnici, koupila budovu školy v roce 1934 
Městská spořitelna. Stará škola byla zbourána a na jejím místě vyrostla v roce 1935 funkcionalistická budova spořitelny 
podle projektu architektů Josefa Poláška a Eduarda Žáčka.
Spořitelna budovu opustila koncem loňského roku.

Ripp

Obecná škola, foto: Archiv

Bourání školy (pohled od řeky), foto: Archiv
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Od 26. srpna 2019 naleznete strážníky městské policie 
na nové adrese. Po 25 letech se služebna přestěhovala z 
nevyhovujících prostor přízemí budovy radnice do objektu 
bývalé České spořitelny. Nová budova tak splňuje všechny 
podmínky nutné pro řádný výkon služby městské policie 
a nabízí i odpovídající zázemí pro klienty. Během přibližně 
půlroční rekonstrukce vyrostlo za budovou také nové 
parkoviště s 20 parkovacími místy. To mohou využívat 
občané města, zároveň ho využívají strážníci k parkování 

policejních vozů.
O rozšíření počtu strážníků se 
město snaží tři roky, zatím marně. 
Do nové služebny se přestěhovalo 
současných šest zaměstnanců. Městská policie ve Velkém 
Meziříčí má tabulkově stanovený počet - devět strážníků. 
Z tohoto důvodu vedení města uvažuje o zavedení 
náborových příspěvků nebo o možnostech přidělování 
městských bytů. 

Sídlo služebny městské policie 
Náměstí 14/16 

594 01 Velké Meziříčí

Telefon: +420 566 781 156
Mobil: +420 777 792 079

MĚSTSKÁ POLICIE ZÍSKALA 
NOVÉ PROSTORY

Služebna městské policie

Budova se služebnou městské policie zepředu Budova se služebnou městské policie zezadu, parkoviště
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Vojenskou výstroj např: vysouvací 
nože, tropické klobouky, oblečení 
pískové zelené, modré barvy, ka-
nady boty okované -plátěné, mas-
káče, muniční bedny, bundy s ko-
žichem, ruksaky nabídněte cokoliv 
i poškozené! Volejte či prozvoňte  
na tel.: 732 400 672. Děkuji

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

Prodám česnek český paličák, 
odrůda Dukát, cena 120 Kč/kg.  
Tel.: 608 642 660

Vykupuji palivové dřevo jakékoliv 
množství, odvoz zajištěn. 
Tel.: 731 457 371

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

Prodám suché palivové dřevo, 
smrkové cena 400 - 590 Kč za metr, 
možnost dovozu. Tel.: 731 457 371

Prodám zateplenou chatu 4+1 
k celoročnímu bydlení na Fajtově 
kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, 
septik, bazén. Cena 2 490 000 Kč, 
možná výměna za byt 3+1. 
Tel.: 731 457 371

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

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

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

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

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

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

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

Prodám pěkné pánské kolo za 
1000 Kč. Tel.: 605 763 952

Ihned koupíme Vaši zadluženou 
nemovitost exekucemi, hypotékou 
s tím, že můžete dál bydlet ve 
"svém". Linka zdarma 800 100 576, 
nezávazná konzultace.

112
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Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro 
něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o vete-
rinární péči neboli veterinární zákon.

Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti 
vzteklině se přeočkovávají po třech letech, i tu skutečnost, 
že pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování 
proti vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veteri-
nárního zákona, která říká, že s účinností od 1. ledna roku 
2020 bude na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako 
na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když 
má tento pes v očkovacím průkazu záznam o provedeném 
očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude 
očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, 
což může činit chovatelům zvířat problémy v případě pora-
nění člověka jejich psem.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, 
se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu mu-
seli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně 
tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým 
neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 
a dále, bude vyzván, aby nechal svého psa očipovat.

Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním 
rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je 
umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip 
se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po 
celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes dis-
ponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

MVDr. Martin Grym

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany města Velkého Meziříčí, že 
ke dni 30. 9. 2019 končí splatnost druhého pololetí 
místního poplatku za komunální odpad. 
Zároveň k tomuto datu končí splatnost místního 
poplatku ze psů, činí-li místní poplatek ze psů více než 
500 Kč ročně.
Tomu, kdo nesplní svoji poplatkovou povinnost, vyměří 
městský úřad poplatek platebním výměrem a následně 
bude vymáhán. Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky může městský úřad zvýšit až na trojnásobek.

OČIPUJTE PSY DO KONCE ROKU, JE TO POVINNÉ
 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 

Informační leták od Státní veterinární správy

V SRPNU ZAČALA OPRAVA ULICE 
POD STRÁNÍ
Místní komunikace Pod Strání projde rekonstrukcí od 
křižovatky s ulicí K Novému nádraží po budovu bývalé 
katovny. První část stavby komunikace  probíhá v termínu 
od 19. srpna 2019. Dokončení všech činností spojených 
s opravou včetně stavby chodníku pro pěší a veřejného 
osvětlení  proběhne do konce června 2020.  

Za Svitem je možné nadále parkovat. Průjezd na parkoviště 
zůstane prozatím zachován s omezením.

Ulice Pod Strání ve směru od křižovatky K Novému nádraží
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Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci 
s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, 

prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, 
Muzejním spolkem Velkobítešska  

a národopisným souborem Bítešan,  
místními organizacemi a spolky  

Vás srdečně zvou na 

TRASA HODOVÉHO PRŮVODU: 
Kulturní dům » ul. Vlkovská » ul. U Stadionu » Domov důchodců » ul. Tyršova 

Chobůtky » zpět » ul. Lánice  » Masarykovo náměstí 

HODOVÉ SKLÍPKY HODOVÝ PROGRAM

OTEVŘENÉ VÝSTAVY  
A DOPROVODNÉ AKCE

» STŘEDA 4. ZÁŘÍ
 17.00 hodin ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA na Masarykově náměstí 
  a otvírání hodových sklípků 
 19.00 – 24.00 hodin „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana ve sklípku „na Pětce“ 

» ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ
 18.30 hodin MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP –  AZAHAR – flamenco & world music
  Vystoupí: Verónica Roa – flamenkový tanec, Petr Vít – kytara, 
  Andrés Ibarburu – basová kytara, Azar Abou – perkuse
  Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

» PÁTEK 6. ZÁŘÍ
 17.15 – 17.30 hodin Svatební show – přehlídka svatebních šatů 
 17.30 – 19.00 hodin Koncert kapely MENHIR
 19.00 – 19.30 hodin Vyhodnocení fotografické soutěže
 19.30 – 21.00 hodin   PEKAŘ se skupinou
 21.15 – 22.35 hodin    Vystoupení hudební skupiny FLERET se ZUZANOU ŠULÁKOVOU
 22.45 – 23.00 hodin Ohnivá show
 23.00 – 24.00 hodin   Koncert skupiny POETIKA
 Moderátoři večera: Jiří DOLEŽAL a Marek GRANDE (HIT RÁDIO VYSOČINA)
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí

 19.00 – 24.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAROSLAVA ČECHA ve sklípku „na Pětce“ 

» SOBOTA 7. ZÁŘÍ 
 13.30 – 18.00 hodin  SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XVII. ročník
   Přehlídka folklorních souborů a skupin z Podhorácka,  

sousedních regionů a hostů.  
Vystoupí Národopisný soubor Bítešan a zpěváčci  
z Velké Bíteše, Vlkováček z Vlkova, Gajdůšek Zbraslav, Stárci z Ostrovačic,  
Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice, Horáčan z Velkého Meziříčí, Martínek, Džbáneček a Džbánek  
z Martínkova, Yocheved a Bajdyš z Třebíče a hostující rakouský soubor Ortsmusik Seefeld-Kadolz

  Moderuje: Karel HEGNER
  Hlavní hodové pódium

 20.00 – 21.15 hodin    ORTSMUSIK SEEFELD-KADOLZ – vystoupení souboru z Rakouska na hlavním hodovém pódiu
 21.30 – 22.30 hodin Koncert ILONY CSÁKOVÉ
 22.30 – 23.00 hodin Ohnivá show
 23.15 – 0.30 hodin  Koncert skupiny PORTLESS
 Moderátoři večera:  Jiří DOLEŽAL a Marek GRANDE
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí 

 19.00 – 24.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Aleše SMUTNÉHO ve sklípku „na Pětce“ 

» NEDĚLE 8. ZÁŘÍ
 8.00 – 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti krojované chasy
 9.00 – 11.00 hodin  STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby LESANKA 
 9.30 – 11.30 hodin Vystoupení dechové hudby MILOČANKA na hlavním pódiu pod májí 
 13.00 – 14.00 hodin  KŘEST HVĚZDY
 13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na Masarykovo náměstí  

za účasti dechové hudby MILOČANKA, LESANKA a MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA

 15.00 hodin TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rychtářem a právem: 
  Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec, Moravská beseda, 
  paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. 
  Hrají MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu pod májí

 16.00 – 20.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou SYLVÁN ve sklípku „na Pětce“ 
 16.00 hodin LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí u domu čp. 5 

» STŘEDA 11. ZÁŘÍ
 17.00 hodin KÁCENÍ MÁJE
 19.00 hodin HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT ve sklípku „na Pětce“

MEDIÁLNÍ PARTNER KONCERTŮ: HIT RÁDIO VYSOČINA
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu Kulturního domu.

Sklípek „na Pětce“  |  Masarykovo náměstí 5
» Středa 4. září 19.00 hodin
 „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana 
» Pátek 6. září 19.00 hodin 
 Cimbálová muzika JAROSLAVA ČECHA
» Sobota 7. září 19.00 hodin 
 Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO
» Neděle 8. září 16.00 hodin
 Cimbálová muzika SYLVÁN 
» Středa 11. září 19.00 hodin
 HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT

Hodová zahrádka s burčákem Cukrárna u Zdubů  
a Cyril Jeřábek - maso uzeniny lahůdky  |  Masarykovo náměstí 10

Restaurace U Raušů – HODOVÉ MENU  |  Masarykovo náměstí 13
»  Středa 4. září – neděle 8. září Burčák z Moravského muškátu 

(oblast Mutěnice), sudová vína, široká nabídka odrůdových 
vín z moravských vinařství.  Prodej zajištěn včetně široké 
nabídky baget na recepci – Nonstop.

Musilova vinotéka  |  Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
» Středa 4. září – středa 11. září
 Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku. 
 Otevřeno od 10.00 hodin  

Rybářský sklípek  |  Masarykovo náměstí 86
» Středa 4. září a čtvrtek 5. září od 14.00 do 21.00 hodin
» Pátek 6. září a sobota 7. září od 14.00 do 22.00 hodin
» Neděle 8. září od 14.00 do 17.00 hodin 
» Středa 11. září od 14.00 do 21.00 hodin
 Smažený kapr, rybí polévka, víno, točené pivo,  
 douzované speciality

Mázhaus na „Staré poště“  |  Masarykovo náměstí 88
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo

BOWLING BAR  |  Masarykovo náměstí 98 
S TANKOVÝM PIVEM RÁZNÝ RADEGAST
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),  
 sudová vína, nová nabídka odrůdových vín  
 z Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava

Disko – Bar CARIBIC  |   Lánice 59
» Pátek 6. září a sobota 7. září
 HODOVÉ DISKOTÉKY 

Hodová kavárna „Kreative Café“  |  Lánice 57
» Otevřeno: středa až neděle od 14.00 hodin
  Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, panini,  

obložené bagety, poctivé pivo, burčák,  
víno a mnoho dalšího...  Více se dozvíte na našem  
facebooku a instagramu. Těšíme se na vás! 

ŠPUBův sklípek  |  Kostelní 77   
» Otevřeno od 14.00 hodin
» Středa 4. září – neděle 8. září 
 Burčák, víno, pivo, limo, dobroty z grilu a udírny
» Středa 4. září   od 17.30 hodin
 Hraje country kapela ČTYŘTAKT
» Čtvrtek 5. září od 18.00 hodin
 Hrají: Wiggum The Chief (rock‘n‘roll‘o‘fous)
  Chilly Weather (folk-rock‘n‘roll)

Restaurace Na „103“  |  Peroutkova 103 
» Středa 4. září až neděle 8. září 
 Uzené maso, bůček, burčák, sudová vína, domácí kuchyně

Sportbar Klíma  |  Tyršova 219 
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Speciality na grilu, uzené maso
» Pátek 6. září    
 Hraje kapela ORAN-GUTAN
» Sobota 7. září
 Hraje kapela ROBUR ROCK

Restaurace „Naše bítešská“  |  Vlkovská 482 
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Burčák z jižních svahů

BUD - Bar „U Staříka“  |  Vlkovská 482
» Středa 4. září – středa 11. září        
 Otevřeno denně od 13.00 hodin
 Burčák, točené pivo Plzeňský Prazdroj 12° 
 Velkopopovický Kozel 11° a Svijánský máz 11°
» Pátek a sobota
 Hamburgery a uzené maso

UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 6. 9. 2019 (00.00 hodin) do neděle 8. 9. 2019 (24.00 hodin)  

bude z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO celé MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM. 

Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 6. 9. 2019 do 15.00 hodin 

Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost  
ZDARMA otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.

VÝSTAVA - NIKOS ARMUTIDIS – SOCHY portrétní tvorba
IRENA ARMUTIDISOVÁ - FOTOGRAFIE cyklus Horizonty mlhy 
Od 2. září  do 13. září 2019 
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hodin 
a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Vernisáž: pondělí 2. září 2019 v 17.00 hodin
Kulturní program: sourozenci Macholánovi

HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Sobota a neděle 7. - 8. září 2019
Lánice č. 55 
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu  
od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do 17.00 hodin.  
Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata  
pro doplnění vlastních chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši.

BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Sobota 7. září 2019 od 15.00 do 19.00 hodin
Farní zahrada, Kostelní 71, Velká Bíteš
Unikátní klání v sedmi bojových soutěžích rozhodne o tom, 
kdo je bítešským borcem. Natahování vody a vína do koštýře, 
soutěže ve zručnosti i mrštnosti.  
Skákací hrad, skvělé občerstvení a živá hudba zajištěna. 

MĚSTSKÉ MUZEUM 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska, 
Historie Města Velké Bíteše
Hodový víkend - sobota 7. a neděle 8. září: 
»  ve 12.00 hodin – Komentovaná prohlídka kostela  

sv. Jana Křtitele, sraz účastníků před hradební věží
Městské muzeum otevřeno: 
úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin 
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hodin

Galerie Koflík Veroniky Bártové
Od 4. září do 8. září
Galerie v Lánicích 31 vás srdečně zve k prohlídce autorských  
obrazů a keramiky s možností jejich zakoupení a malého 
občerstvení. V rámci galerie využijte příležitosti v Ateliéru 13 
vytočit si na hrnčířském kruhu hrníček nebo vytvořte malé dílko 
z hlíny. Ateliér je součástí domu. Přijímáme rovněž přihlášky  
do keramického kurzu na rok 2019/20.
Otevírací doba: 
4. – 5. září 15.00 – 20.00 hodin 
 6. září 15.00 – 22.00 hodin
 7. září 9.00 – 22.00 hodin
 8. září 9.00 – 17.00 hodin

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE SKUPINY „D“  
FC PBS VELKÁ BÍTEŠ – FSC STARÁ ŘÍŠE
Sobota 7. září 2019 v 15.00 hodin 
Fotbalový stadion, Velká Bíteš

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota 7. září: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle 8. září: 10.00 – 17.00 hodin

UKÁZKA VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS  
URČENÉ PRO HODOVOU TOMBOLU 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota 7. září: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle 8. září: 10.00 – 17.00 hodin

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL RENAULT A DACIA  
OD AUTO POKORNÝ 
Horní strana Masarykova náměstí 
Sobota 7. září: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle 8. září: 10.00 – 17.00 hodin

FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle
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O LETNÍ ZÁBAVU DĚTÍ SE V BORECH 
POSTARAL PŘÍVESNICKÝ TÁBOR
Ve větších městech není problém najít zajímavé vyžití pro děti během celých letních prázdnin. 
Na vesnici je to už trochu obtížnější. A tak vznikla naše myšlenka přívesnického tábora  
v Borech. Díky dvěma turnusům rodičům odpadá starost s hlídáním. 

Jménem svým a Kristiny Kotačkové by-
chom chtěly poděkovat všem, kteří se 
ať už na letošním, nebo na předchozích 
táborech podíleli. Poděkování také pat-
ří starostce Borů Lucii Dostálové a sta-
rostovi obce Vídeň Martinu Vávrovi, 
kteří nám pomohli s organizací a vyří-
zením formálních záležitostí.

Na závěr nemohu zapomenout na 
kolektiv vedoucích, jako je například 
Anička Karásková, Pavel Zikmund, 
Mirečka Kotačková a Maruška Požárová, 
bez kterých by přívesnický tábor 
neproběhl. Poděkování patří Aničce 
Novotné za pomoc se zajišťováním 
svačinek. Děkujeme všem a těšíme se 
na příští rok!      
         Alena Hlaváčová

Tento rok jsme se rozhodli, že společně 
náš tábor oblečeme do lehce nového 
kabátu. Zásadní změnou bylo, že oproti 
minulým létům, kdy tábor organizovala 
ZO ČSOP, vše zastřešovala a finančně 
podpořila přímo obec Bory ve spolu-
práci s obcí Vídeň.

Jako další přišla na řadu kapacita tábo-
ra. Ze zkušeností z minulých let jsme 
tušili, že o tábor bude velký zájem. Na-
konec jsme se rozhodli, že přijmeme 
na oba termíny maximálně 45 dětí ve 
věku 3-12 let. Na začátku jsme nevěřili, 
že tuto kapacitu naplníme, ale už brzy 

jsme museli některé zájemce odmítat. 
Dokonce k nám dojíždějí děti z okolních 
vesnic.

Další novinkou pro nás byly obědy. 
V minulých letech jsme si nechávali 
dovážet jídlo přímo do budovy bývalé 
mateřské školky, v loňském roce jsme 
poprvé využili prostory školní jídelny 
a letos jsme se rozhodli chodit na obě-
dy do nové restaurace „U Milostných“ 
přímo v Borech. A rozhodnutí to bylo 
správné.

Každý turnus má své téma, které se 

v průběhu týdne prolíná do všech akti-
vit, ať už jde o rozcvičku, sportovní hry 
nebo výtvarné tvoření. První turnus, 
který se uskutečnil od 15. do 19. čer-
vence, se nesl ve znamení olympijských 
her. Tématem druhého turnusu od 12. 
do 16. srpna byl výcvik superhrdinů.
Součástí každého turnusu je celodenní 
výlet a spaní v klubovně, kdy si někte-
ré děti poprvé vyzkouší spát jinde než 
v pohodlí vlastní postele. Na výlet jsme 
tentokrát vyrazili na zámek do Budišo-
va a na přehradu Mostiště, kterou pře-
kvapivě vidělo hodně dětí poprvé.

Vaše děti chtějí hrát na kytaru, tančit nebo si zahrát šachy?
Rády sportují, vyrábí nebo malují?
Zajímá Vás paličkování nebo výuka francouzského jazyka?
S našimi vedoucími to můžete zkusit.
Kde? Na Dóze - středisku volného času Velké Meziříčí. 
Nabídku zájmových útvarů naleznete na  
www.dozavm.cz/krouzky 
Dotazy zodpovíme na tel. 566 781 852, 566 781 851, 
608 537 526,
na e -mailu: info@dozavm.cz nebo se stavte osobně.

TĚŠÍME SE NA VÁS I NA VAŠE DĚTI.

Taneční pro mládež:
Zahájení proběhne 16. září 2019 a ukončení v prosinci 
2019. V rámci výuky bude 11 lekcí vždy v pondělí. 
Uzávěrka přihlášek je do 13. září 2019. Výuku vede 
Taneční škola STARLET Brno paní Buryanová. Více 
informací na programovém oddělení Jupiter clubu.

Taneční pro dospělé:
Zahájení proběhne 16. září 2019 a ukončení 
21. října 2019. Zahrnuje 6 tanečních lekcí. Kurzy 
jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé všech 
věkových kategorií. Informace získáte na programovém 
oddělení Jupiter clubu.

TANEČNÍ KURZY V JUPITER 
CLUBU ZAČÍNAJÍ V ZÁŘÍ

DÓZA SPUSTILA PŘIHLAŠOVÁNÍ NA 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY

201920192019

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci 
s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, 

prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, 
Muzejním spolkem Velkobítešska  

a národopisným souborem Bítešan,  
místními organizacemi a spolky  

Vás srdečně zvou na 

TRASA HODOVÉHO PRŮVODU: 
Kulturní dům » ul. Vlkovská » ul. U Stadionu » Domov důchodců » ul. Tyršova 

Chobůtky » zpět » ul. Lánice  » Masarykovo náměstí 

HODOVÉ SKLÍPKY HODOVÝ PROGRAM

OTEVŘENÉ VÝSTAVY  
A DOPROVODNÉ AKCE

» STŘEDA 4. ZÁŘÍ
 17.00 hodin ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA na Masarykově náměstí 
  a otvírání hodových sklípků 
 19.00 – 24.00 hodin „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana ve sklípku „na Pětce“ 

» ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ
 18.30 hodin MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP –  AZAHAR – flamenco & world music
  Vystoupí: Verónica Roa – flamenkový tanec, Petr Vít – kytara, 
  Andrés Ibarburu – basová kytara, Azar Abou – perkuse
  Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

» PÁTEK 6. ZÁŘÍ
 17.15 – 17.30 hodin Svatební show – přehlídka svatebních šatů 
 17.30 – 19.00 hodin Koncert kapely MENHIR
 19.00 – 19.30 hodin Vyhodnocení fotografické soutěže
 19.30 – 21.00 hodin   PEKAŘ se skupinou
 21.15 – 22.35 hodin    Vystoupení hudební skupiny FLERET se ZUZANOU ŠULÁKOVOU
 22.45 – 23.00 hodin Ohnivá show
 23.00 – 24.00 hodin   Koncert skupiny POETIKA
 Moderátoři večera: Jiří DOLEŽAL a Marek GRANDE (HIT RÁDIO VYSOČINA)
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí

 19.00 – 24.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAROSLAVA ČECHA ve sklípku „na Pětce“ 

» SOBOTA 7. ZÁŘÍ 
 13.30 – 18.00 hodin  SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XVII. ročník
   Přehlídka folklorních souborů a skupin z Podhorácka,  

sousedních regionů a hostů.  
Vystoupí Národopisný soubor Bítešan a zpěváčci  
z Velké Bíteše, Vlkováček z Vlkova, Gajdůšek Zbraslav, Stárci z Ostrovačic,  
Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice, Horáčan z Velkého Meziříčí, Martínek, Džbáneček a Džbánek  
z Martínkova, Yocheved a Bajdyš z Třebíče a hostující rakouský soubor Ortsmusik Seefeld-Kadolz

  Moderuje: Karel HEGNER
  Hlavní hodové pódium

 20.00 – 21.15 hodin    ORTSMUSIK SEEFELD-KADOLZ – vystoupení souboru z Rakouska na hlavním hodovém pódiu
 21.30 – 22.30 hodin Koncert ILONY CSÁKOVÉ
 22.30 – 23.00 hodin Ohnivá show
 23.15 – 0.30 hodin  Koncert skupiny PORTLESS
 Moderátoři večera:  Jiří DOLEŽAL a Marek GRANDE
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí 

 19.00 – 24.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Aleše SMUTNÉHO ve sklípku „na Pětce“ 

» NEDĚLE 8. ZÁŘÍ
 8.00 – 9.00 hodin SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti krojované chasy
 9.00 – 11.00 hodin  STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby LESANKA 
 9.30 – 11.30 hodin Vystoupení dechové hudby MILOČANKA na hlavním pódiu pod májí 
 13.00 – 14.00 hodin  KŘEST HVĚZDY
 13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na Masarykovo náměstí  

za účasti dechové hudby MILOČANKA, LESANKA a MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA

 15.00 hodin TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rychtářem a právem: 
  Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec, Moravská beseda, 
  paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. 
  Hrají MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu pod májí

 16.00 – 20.00 hodin Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou SYLVÁN ve sklípku „na Pětce“ 
 16.00 hodin LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí u domu čp. 5 

» STŘEDA 11. ZÁŘÍ
 17.00 hodin KÁCENÍ MÁJE
 19.00 hodin HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT ve sklípku „na Pětce“

MEDIÁLNÍ PARTNER KONCERTŮ: HIT RÁDIO VYSOČINA
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu Kulturního domu.

Sklípek „na Pětce“  |  Masarykovo náměstí 5
» Středa 4. září 19.00 hodin
 „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana 
» Pátek 6. září 19.00 hodin 
 Cimbálová muzika JAROSLAVA ČECHA
» Sobota 7. září 19.00 hodin 
 Cimbálová muzika ALEŠE SMUTNÉHO
» Neděle 8. září 16.00 hodin
 Cimbálová muzika SYLVÁN 
» Středa 11. září 19.00 hodin
 HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT

Hodová zahrádka s burčákem Cukrárna u Zdubů  
a Cyril Jeřábek - maso uzeniny lahůdky  |  Masarykovo náměstí 10

Restaurace U Raušů – HODOVÉ MENU  |  Masarykovo náměstí 13
»  Středa 4. září – neděle 8. září Burčák z Moravského muškátu 

(oblast Mutěnice), sudová vína, široká nabídka odrůdových 
vín z moravských vinařství.  Prodej zajištěn včetně široké 
nabídky baget na recepci – Nonstop.

Musilova vinotéka  |  Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
» Středa 4. září – středa 11. září
 Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku. 
 Otevřeno od 10.00 hodin  

Rybářský sklípek  |  Masarykovo náměstí 86
» Středa 4. září a čtvrtek 5. září od 14.00 do 21.00 hodin
» Pátek 6. září a sobota 7. září od 14.00 do 22.00 hodin
» Neděle 8. září od 14.00 do 17.00 hodin 
» Středa 11. září od 14.00 do 21.00 hodin
 Smažený kapr, rybí polévka, víno, točené pivo,  
 douzované speciality

Mázhaus na „Staré poště“  |  Masarykovo náměstí 88
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo

BOWLING BAR  |  Masarykovo náměstí 98 
S TANKOVÝM PIVEM RÁZNÝ RADEGAST
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),  
 sudová vína, nová nabídka odrůdových vín  
 z Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava

Disko – Bar CARIBIC  |   Lánice 59
» Pátek 6. září a sobota 7. září
 HODOVÉ DISKOTÉKY 

Hodová kavárna „Kreative Café“  |  Lánice 57
» Otevřeno: středa až neděle od 14.00 hodin
  Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, panini,  

obložené bagety, poctivé pivo, burčák,  
víno a mnoho dalšího...  Více se dozvíte na našem  
facebooku a instagramu. Těšíme se na vás! 

ŠPUBův sklípek  |  Kostelní 77   
» Otevřeno od 14.00 hodin
» Středa 4. září – neděle 8. září 
 Burčák, víno, pivo, limo, dobroty z grilu a udírny
» Středa 4. září   od 17.30 hodin
 Hraje country kapela ČTYŘTAKT
» Čtvrtek 5. září od 18.00 hodin
 Hrají: Wiggum The Chief (rock‘n‘roll‘o‘fous)
  Chilly Weather (folk-rock‘n‘roll)

Restaurace Na „103“  |  Peroutkova 103 
» Středa 4. září až neděle 8. září 
 Uzené maso, bůček, burčák, sudová vína, domácí kuchyně

Sportbar Klíma  |  Tyršova 219 
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Speciality na grilu, uzené maso
» Pátek 6. září    
 Hraje kapela ORAN-GUTAN
» Sobota 7. září
 Hraje kapela ROBUR ROCK

Restaurace „Naše bítešská“  |  Vlkovská 482 
» Středa 4. září – neděle 8. září
 Burčák z jižních svahů

BUD - Bar „U Staříka“  |  Vlkovská 482
» Středa 4. září – středa 11. září        
 Otevřeno denně od 13.00 hodin
 Burčák, točené pivo Plzeňský Prazdroj 12° 
 Velkopopovický Kozel 11° a Svijánský máz 11°
» Pátek a sobota
 Hamburgery a uzené maso

UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 6. 9. 2019 (00.00 hodin) do neděle 8. 9. 2019 (24.00 hodin)  

bude z důvodu konání kulturních akcí UZAVŘENO celé MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BUDE V ULICI ZA POTOKEM. 

Individuální doprava bude povolena pouze v pátek 6. 9. 2019 do 15.00 hodin 

Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost  
ZDARMA otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.

VÝSTAVA - NIKOS ARMUTIDIS – SOCHY portrétní tvorba
IRENA ARMUTIDISOVÁ - FOTOGRAFIE cyklus Horizonty mlhy 
Od 2. září  do 13. září 2019 
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hodin 
a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Vernisáž: pondělí 2. září 2019 v 17.00 hodin
Kulturní program: sourozenci Macholánovi

HODOVÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Sobota a neděle 7. - 8. září 2019
Lánice č. 55 
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu  
od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do 17.00 hodin.  
Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata  
pro doplnění vlastních chovů.
Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši.

BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Sobota 7. září 2019 od 15.00 do 19.00 hodin
Farní zahrada, Kostelní 71, Velká Bíteš
Unikátní klání v sedmi bojových soutěžích rozhodne o tom, 
kdo je bítešským borcem. Natahování vody a vína do koštýře, 
soutěže ve zručnosti i mrštnosti.  
Skákací hrad, skvělé občerstvení a živá hudba zajištěna. 

MĚSTSKÉ MUZEUM 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska, 
Historie Města Velké Bíteše
Hodový víkend - sobota 7. a neděle 8. září: 
»  ve 12.00 hodin – Komentovaná prohlídka kostela  

sv. Jana Křtitele, sraz účastníků před hradební věží
Městské muzeum otevřeno: 
úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin 
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hodin

Galerie Koflík Veroniky Bártové
Od 4. září do 8. září
Galerie v Lánicích 31 vás srdečně zve k prohlídce autorských  
obrazů a keramiky s možností jejich zakoupení a malého 
občerstvení. V rámci galerie využijte příležitosti v Ateliéru 13 
vytočit si na hrnčířském kruhu hrníček nebo vytvořte malé dílko 
z hlíny. Ateliér je součástí domu. Přijímáme rovněž přihlášky  
do keramického kurzu na rok 2019/20.
Otevírací doba: 
4. – 5. září 15.00 – 20.00 hodin 
 6. září 15.00 – 22.00 hodin
 7. září 9.00 – 22.00 hodin
 8. září 9.00 – 17.00 hodin

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE SKUPINY „D“  
FC PBS VELKÁ BÍTEŠ – FSC STARÁ ŘÍŠE
Sobota 7. září 2019 v 15.00 hodin 
Fotbalový stadion, Velká Bíteš

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota 7. září: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle 8. září: 10.00 – 17.00 hodin

UKÁZKA VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS  
URČENÉ PRO HODOVOU TOMBOLU 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota 7. září: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle 8. září: 10.00 – 17.00 hodin

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL RENAULT A DACIA  
OD AUTO POKORNÝ 
Horní strana Masarykova náměstí 
Sobota 7. září: 13.00 – 18.00 hodin
Neděle 8. září: 10.00 – 17.00 hodin

FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle
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V srpnovém vydání Velkomeziříčska byl 
otištěn příspěvek zastupitelky Ivany 
Bíbrové, který se týkal problematiky 
chátrajícího židovského kostela. Je to 
zřejmě to nejdůležitější, čím se v klubu 
Společně VM zabývají v současné době. 
Reagoval jsem již na první příspěvek 
pana Rapušáka, který Velkomeziříčsko 
otisklo v měsíci červnu. V něm jsem 
uvedl, proč by se město nemělo podílet 
na financování tohoto chátrajícího 
objektu, ani ho odkupovat, byť za 
symbolickou cenu, od Židovské obce. 
Své důvody nebudu opakovat, jen bych 
si dovolil paní I. Bíbrové navrhnout jiné 
řešení, které by zcela jistě splnilo ony 
tři argumenty, které uvádí ve svém 
příspěvku a které by bylo racionálnější 

a podstatně levnější jak pro Židovskou 
obec, tak případně pro naše město. 
Budova kostela (synagogy - pozn. red.)  
není z pohledu architektonického žádný 
skvost a zapadá do běžného stavebního 
slohu 19. století, charakteristického 
pro tento typ staveb. Navrhl bych 
kostel zbourat a na jeho místě a okolí 
s ním související realizovat parčík 
s vybranými dřevinami, keři a květinami 
doplněné lavičkami k posezení, jehož 
dominantou by byl pomník nebo socha 
s tímto textem: Na památku židovské 
komunitě, na které spáchalo Německo 
v letech 1937 - 1945, genocidu 
nejen ve své zemi, ale i v zemích jím 
okupovaných nebo jinak ovládaných, 
kdy v koncentračních táborech 

zavraždilo téměř 6 milionů lidí židovského 
vyznání. S úctou občané Velkého Meziříčí.
Tímto řešením by byla odstraněna, jak 
píše I. Bíbrová, ostuda města a zároveň 
by vznikla, byť nevelká zelená plocha 
k odpočinku v centru města, která mu 
chybí. Ušetřené finanční prostředky 
by mohly být investovány pro získání 
lékařů, kteří by nahradili ty s ukončenou 
praxí. Vždyť v současné době musí 
občané za lékařským ošetřením jezdit 
do blízkého i vzdálenějšího okolí, 
což hlavně seniorům působí značné 
potíže a pro značnou část veřejnosti 
je to určitě palčivější problém než 
odkup chátrající stavby s následujícími 
provozními výdaji.

Zbyšek Nedopil

TVOŘTE S NÁMI KALENDÁŘ MĚSTA
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 patnácti 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 – 30. 6. 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, nevyhovují 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 ČTENÁŘE: PRIORITA NĚKTERÝCH 
ZASTUPITELŮ A POTŘEBY ŘADOVÝCH OBČANŮ



www.velkomeziricsko.czobecná rubrika 21�

PROGRAM HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ  
110. VÝROČÍ CÍSAŘSKÝCH MANÉVRŮ 7. – 8. ZÁŘÍ
Sobota 7. září 2019
12:00 – 13:00 módní přehlídka
12:30 – 13:00 nástup jednotek 
   příjezd císaře Františka Josefa I.
13:00 – 13:45 kapela Pouličníci
13:45 – 14:00 odchod jednotek 
   k bojové operaci
14:00 – 15:00 bojová operace v parku
15:00 – 16:00 divadlo Emillion: 
   Jak zvířátka k Petrovským přišla
16:00 – 16:30 módní přehlídka
16:30 – 17:00 nástup vojenských jednotek
17:00 – 17:30 kapela Pouličníci

Neděle 8. září 2019
12:00 – 12:30 módní přehlídka
12:30 – 13:00 nástup jednotek 
   za účasti císaře Františka Josefa I.
13:00 – 13:45 kapela Pouličníci
13:45 – 14:00 odchod jednotek 
   k bojové operaci
14:00 – 15:00 bojová operace v parku
15:00 – 16:00 divadýlko  
Mrak: Vodnická pohádka
16:00 – 16:30 módní přehlídka
16:30 – 17:00 nástup vojenských  
   jednotek, konec akce

Park: vojenské ležení, polní pošta, vzduchovková střelnice, četnická stanice,  
přehlídka typů vojenských polních kuchyní a ochutnávky jídel, vojenská hospoda

Nádvoří: řemeslné stánky – svíčkař, mýdlař, dřevěné výrobky zdobené technikou 
decoupage, fotoateliér, občerstvení, kavárna

Změna programu vyhrazena

TVOŘTE S NÁMI KALENDÁŘ MĚSTA

Dne 15. srpna jsme vzpomněli  
110. výročí narození naší drahé 
maminky, babičky a prababičky, 
manželky zubního lékaře MUDr. 
Ladislava Dufka,  
paní Marie Dufkové.
S láskou a vděkem na maminku 
vzpomínají dcery Marie, Helena, 
Jana, Eva s rodinami.

Od úmrtí našeho tatínka  
a dědečka pana Josefa Jaši,
jehož nedožité půlkulaté  
85. narozeniny jsem si letos 
připomněli, uplyne 6. září 2019  
již 10 let.
Velkou část svého života věnoval 
hasičskému hnutí a aktivní práci 
ve Vlastivědné a genealogické 
společnosti Velké Meziříčí.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Život nepřináší jen ty krásné  
a radostné chvíle, ale i ty smutné  
a bolestné. Ve čtvrtek 12. září tomu 
bude 1 rok, kdy nás navždy opustil 
drahý a starostlivý manžel, tatínek  
a dědeček pan Josef Ryant z Velkého 
Meziříčí.

Celý svůj život se věnoval svému 
řemeslu hodináře. S láskou 
vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami.

VZPOMÍNÁME

Marie Severová, Velké Meziříčí, 84 let, 3. 8. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 9. 8. 2019.

Zarmoucená rodina
Stanislav Šoukal, Svařenov, 76 let, 6. 8. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 16. 8. 2019.

Zarmoucená rodina
Miroslav Zezula, Hrbov, 67 let, 7. 8. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 15. 8. 2019.

Zarmoucená rodina
Miloslava Koštovalová, Velké Meziříčí, 85 let, 9. 8. 2019
Bohumil Dvořák, Krásněves, 73 let, 9. 8. 2019
Marta Doležalová, Velké Meziříčí, 71 let, 21. 8. 2019
Květoslava Zemanová, Moravec, 82 let, 21. 8. 2019
Josef Kubiš, Velké Meziříčí, 54 let, 21. 8. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 27. 8. 2019.

Zarmoucená rodina
Božena Kunčarová, Velké Meziříčí, 87 let, 22. 8. 2019
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 29. 8. 2019.

Zarmoucená rodina

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. srpna oslavil 55. narozeniny  
pan František Dvořák z Velkého Meziříčí. 

Přejeme všechno nejlepší hlavně hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody. 

Přeje sestra s rodinou
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STETSON, 16. srpna 2019 HUMPOLECKÝ DIXIELAND, 18. srpna 2019

THE SHOTS, 24. srpna 2019 MUZIKANTI LADISLAVA PRUDÍKA, 25. srpna 2019

V rámci 7. ročníku VKL bylo poskytnuto 
technické zázemí vystupujícím zdarma, 
návštěvníci neplatili vstupné. Poplat-
ky OSE z jednotlivých koncertů odvedl 
Jupiter club. Během promítání kinema-
tografu byl vybírán dobrovolný příspě-
vek, který putoval na charitativní účely. 
V rámci VKL bylo uspořádáno 27 akcí, 
které navštívilo 5 700 účastníků.

Letošní ročník tradičně otevřel 
23. června koncert Základní umělec-
ké školy z Velkého Meziříčí. Největší 
úspěch měl jako každý rok kinemato-
graf bratří Čadíků – letos vybrána nej-

větší částka pro nadaci KONTO BARI-
ÉRY – 34.038 Kč. Mezi stálice VKL se 
zařadily koncerty MISTŘÍŇANKY, AMA-
RYLIS a STETSONU. Z těch nových to 
byly především skupiny CRAZY DOGS, 
LITRPUL, HUMPOLECKÝ DIXIELAND 
a THE SHOTS, které by naši posluchači 
rádi přivítali i příští rok.
Všechny akce se uskutečnily na pódiu 
na náměstí, pouze dvě byly kvůli po-
časí přemístěny do prostor JC; Pavlína 
Jíšová – vyplavené pódium po bouř-
ce a kroupách a pořad pro děti TUDLE 
NUDLE – kvůli silnému větru. Žádná 
akce se neobejde bez organizačního 

týmu. Rád bych touto cestou poděko-
val za organizaci a zajištění VKL přede-
vším pracovnicím programového úseku 
Zuzaně Herodesové a Haně Svobodové 
a také Jiřímu Kubišovi a Jakubovi Bed-
nářovi. Dík patří zvukaři Tomáši Roz-
marínovi i členům Městské policie ve 
VM a také pracovníkům TS. Závěrem 
bych chtěl poděkovat všem, kteří svou 
účastí podpořili VKL a vytvořili vystu-
pujícím příjemnou diváckou kulisu.

Mgr. Milan Dufek, 
jednatel JUPITER clubu, s.r.o.

7. ROČNÍK VELKOMEZIŘÍČSKÉHO  
KULTURNÍHO LÉTA NAVŠTÍVILO  
5 700 ÚČASTNÍKŮ
Velkomeziříčské kulturní léto (dále VKL) je projekt, který je zacílen na široké spektrum publika. 
Opakuje se každý rok, vždy v letních měsících na velkomeziříčském náměstí. Jedná se o cyklus 
kulturních pořadů a vystoupení, které se konají o pátečních a víkendových večerech. VKL je zcela 
nekomerční. Akce jsou hrazeny z finančního příspěvku města a z podpory grantu „Regionální 
kultura“ v rámci fondu Vysočiny. Organizačně ho zabezpečuje JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí.
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SRPNOVÁ LITERÁRNÍ KAVÁRNA POD HVĚZDAMI
Pochmurné šedivé ráno 21. srpna jakoby záměrně připo-
mnělo události téhož dne před jednapadesáti lety. Osudové 
ráno, do kterého se probouzeli Češi a Slováci ztrácející na 
dlouhá desetiletí demokracii a svobodu nečekanou okupací 
spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy.

Modravý večer téhož dne roku 2019 zval do renesančního 
atria luteránského gymnázia na setkání v literární kavárně, 
kam mohl přijít každý, kdo chtěl přečíst ukázku ze své mi-
lované knihy, srdcovky, nebo jen poslouchat a posedět ve 
výjimečném prostoru. Magickou nocí citlivě zněly osobité 
ukázky z tvorby našich autorů i z bývalého Sovětského sva-
zu, Japonska, USA, Itálie, Španělska a Číny. Přítomní čtenáři 
a posluchači znovu prožili zapsané osudy lidí v příbězích po-
pisujících moc diktatury a nacismu a uvědomili si obrovskou 
sílu slova.
Milióny hvězd a stovky světýlek jemně osvětlily příjemné setkání a rozdaly všem naději. Naději na šťastný život, spravedl-
nost, na svobodu, na lásku.

Ivana Bíbrová, Společně VM

Dny otevřených ateliérů byly 
inspirovány podobnou akcí, pořádanou 
v Dolním Rakousku a v Jihočeském kraji 
a vznikly v rámci projektu přeshraniční 
spolupráce Porta culturae. Někteří 
tvůrci již mají svůj ateliér, někteří 
využívají k prezentaci své tvorby jiných 
zajímavých prostor.

Dny otevřených ateliérů vznikly v roce 
2010, já osobně jsem se zúčastnila 
spolu s ostatními amatérskými tvůrci 
dvakrát a to v roce 2015 a 2016, kdy 
jsme využili výstavní síně v Jupiter 
Clubu ve Velkém Meziříčí.
Pro letošní DOA jsem se rozhodla 
využít prostory kavárny Café Panther 
ve Velkém Meziříčí, ul. Rozkoš 2 a DOA 
tak zorganizovat i v našem městě. 
Slavnostní zahájení DOA se uskuteční 
5. 10. 2019 v 10.00hod s malým 
občerstvením pro návštěvníky výstavy.

Vystavovatelé:
Libuše Kotoučková - harmonizační 
a energetické obrázky, malba 
pastelkami, akrylovými barvami 
s prvky kaligrafie, ručně malované 
dekorace
Klára Jahodová - andělské obrazy
Luboš Procházka - obrazy, perokresba
Helena Nosková - olejomalba na 
plátně, harmonizační a energetické 
obrázky
Jana Lamačová - pletené a háčkované 
oděvní doplňky, šité bytové doplňky 
a dekorace

Po oba dva dny si budou návštěvníci 
moci prohlédnout výstavu od 10.00-
16.00, vstup zdarma s možností 
zakoupení vystavovaných výrobků.

Se zajímavým uměleckým a tvůrčím 
zážitkem na viděnou.

Libuše Kotoučková

ZNOVU SE USKUTEČNÍ DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Ve dnech 5.-6. října 2019 se na mnoha místech kraje Vysočina otevřou ateliéry, dílny či galerie, 
kde tvůrci z různých oborů představí svoji tvorbu.

Foto: Žaneta Havelková

STROM ŽIVOTA SE VRACÍ
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Dopoledne patřilo dětským závodům, ve smíšené soupisce se 
děti rozčlenily do čtyř věkových kategorií a postupně po dvoji-
cích vystartovaly k topu menší, pět metrů vysoké, závodní stě-
ny. Finále dvou starších dětských kategorií se pak odehrálo na 
„stěně dospěláků“ a prvenství si z něj odnesly Tobiáš Kyrian a 
Barbora Bernardová.

Odpoledne už v kategorii „dospělí“ přes 70 amatérských i ostří-
lených lezců a lezkyň zabojovalo v časových duelech o postup 
do vyřazovacího „pavouka“. Ženská kvalifikace byla standardně 
skromnější, nechyběla ale držitelka loňského titulu Áďa Bajero-
vá, která se nakonec umístila druhá, a po roční pauze se vrátila i 
dvojnásobná vítězka Domča Dupalová a svůj titul obhájila i po-
třetí, bronz shrábla Hanka Štorkánová. Chlapské finále se pro-
táhlo až do nočních hodin, lezci se prokousali vyřazovacím pa-
voukem k vítězné trojici Martina Dvorského na prvním a bratrů 
Jiřího Bradáče na druhém a Matouše Bradáče na třetím místě. 

Akci bez ohledu na srpnové datum doprovodilo klasické aprílo-
vé počasí. Ostré sluneční paprsky střídaly proudy deště, noční 
můra organizátorů ovšem nijak neubrala na náladě účastníkům 
soutěže. O jejich blaho se postaral neúnavný DJ s hudebním do-
provodem a stánek Joker Cider se zásobou cideru, piva a jídla. 
Neodmyslitelnou součástí závodů se stala i soutěž ve skocích 
do vody z vrcholku pěti i devítimetrové stěny. Účastníci i diváci 
si krátili odpoledne koupáním, opalováním a schováváním se 
před deštěm. Odpoledne pak proběhla exhibice borců bikerů v 
dirt freestyle, v němž se předvedl i účastník světových závodů 
Kuba Hejl. A večer završila after party pro ty nejotrlejší, kteří 
vydrželi od rána na nohou.

Lezu v Mezu Foto: Zdeněk Sekanina

SEZNAMTE SE S VÍTĚZI ZÁVODU  
V LEZENÍ NAD VODOU
„Kdo spadne, tak to vůbec nevadí, kdo nespadne, ten vyhraje.“ Již popáté rozvířili lezci hladinu 
vodní nádrže areálu „Fajťáku“. V sobotu 3. srpna se zde opět závodilo v tradičně netradičním 
lezeckém závodu – Rafiki WBG 2019.

Vítězka ženské kategorie D. Dupalová, foto: Lukáš Bíba

SDH VELKÉ MEZIŘÍČÍ POŘÁDÁ NÁBOR DĚTÍ DO KROUŽKU  
MLADÝCH HASIČŮ
Chceš se stát mladým hasičem? Je Ti více jak 7 let? 
Tak přijď mezi nás.
Schůzky a tréninky každý pátek od 16 hodin na hřišti u hasičky.

Co Tě čeká: naučíš se vázat uzly, zvládneš zdravovědu, naučíš se základy 
topografie, osvojíš si hasičskou techniku, projdeš zajímavými brannými 
a hasičskými soutěžemi, pořádáme výlety a tábory pro děti.

Co od Tebe očekáváme my? Sportovního ducha, chuť ke koletivním hrám, 
kamarádství, slušnost a ohleduplnost.

Informace na tel.: 739 971 400 nebo e -mail zdallo@post.cz
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V neděli 28. července se od šes-
té hodiny ranní začaly sjíždět ro-
diny naší Asociace k setkání při 
chytání ryb na Mlýnském rybní-
ku v Arnolci. Tuto možnost nám 
nabídnul pan Jan Štegner, který 
nám byl rádcem a pomocníkem 
při vlastním chytání. Akce se vy-
dařila a všem se líbila. No aby ne 
- každý účastník měl nějaký ten 
záběr, všem se podařilo vytáh-
nout z vody alespoň jeden úlovek, 
několika úlovkům se však podaři-
lo přelstít rybáře těsně před vytažením nebo „se utrhli“ i s háčkem a návnadou a byli pryč. Na závěr akce všechny přítomné 
děti obdržely čokoládovou medaili a odpovídajícími cenami byli odměněni i nejúspěšnější rybáři – nejvíce nachytaných cen-
timetrů (131 cm) Michal Jelínek a nejtěžší úlovek (56 cm) – Martin Štěpánek.

Na závěr děkujeme za realizaci celé akce panu Štegnerovi. Atmosféru z chytání přibližuje skupinová fotografie.  Již nyní se 
těšíme na další podobnou akci v příštím roce.

Zdeněk Jůda, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub Velké Meziříčí

Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. 
V úterý 12. srpna se dožil v plné svě-
žesti, zdraví a hlavně chuti do života 
významného životního jubilea – 20. 
výročí svých 50. narozenin, tedy sedm-
desátky pan Svatopluk Pokorný. Celý 
svůj život, a to doslova spojil se spor-
tem, ke kterému jej přivedl táta Cyril. 
A nebyla to jen kopaná, ale byl také 
dobrým hokejistou, hrál českou háze-
nou a dokonce jezdil na koni.

V klubu FC Velké Meziříčí prošel vše-
mi věkovými kategoriemi – žáky, do-
rostem a muži. Za B -tým mužů začal 
hrát již v 17 letech a následně se stal 
dlouholetou oporou i A -týmu. Byl to 
hlavně útočník, který uměl vystřelit jak 

pravou, tak i levou, ale hlavně dokázal 
důležité – tedy vítězné branky. A pro-
tože Svaťa byl, je a já věřím, že i bude 
neustále člověk velmi společenský, zá-
bavný, vtipný a oblíbený, tak si dovede-
te představit ty oslavy po takovýchto 
zápasech.

Svoji aktivní hráčskou kariéru zakončil 
v Brně v Řečkovicích, za které začal hrát 
v roce 1986 (tedy ve svých 37 letech) 
a byl pro ně platným hráčem plných 
5 roků. Již o něco dříve se začal věnovat 
také trenérské činnosti. Ve Velmezu 
v přípravce vedl například Petra Hor-
kého a další. S přípravkou a žáky po-
kračoval i na Spartě Kladno a v letech 
1987-1993 trénoval prvoligový tým 
žen Slávie Praha, které se pod jeho ve-
dením staly mistryněmi republiky.

A následoval návrat k velkomeziříčské 
kopané. Bylo to v roce 1999 a opět 
u přípravky. Skvělým výsledkem nejen 
jeho práce, ale i dalších členů naše-
ho klubu – Josefa Rosického, Jaromíra 
Láňka a Josefa Janáka, se stala tradice 
Mezinárodního turnaje přípravek, jehož 
první ročník se uskutečnil 12. červ-
na 2004 za neuvěřitelné účasti 16 
týmů. A že se nedělala „špatně“, je vidět 
dnes na našich hráčích – Hynkovi Ráč-
kovi, Jiřím Polanském, Stanislavu Štef-
kovi, Vojtovi Bradáčovi, Svaťovu synovi 
Patrikovi a dalších.

To, že začal Svaťa trénovat, nezname-
nalo konec jeho hráčské kariéry. V ní 
pokračuje se stejným zápalem jako 
dříve, jak v týmu Velkomeziříčských 
OLD BOyS, tak i v týmu SK Řečkovice, 
ve kterých je nejen za výkony, ale i za 
svoji dobrosrdečnou povahu stále plat-
ný a hlavně oblíbený. A já jen dodám, 
jako jednomu z nejvěrnějších fanoušků 
VELMEZU, hodně radosti z jeho vý-
sledků již v 5. sezoně v řadě MSFL.

Do dalších let Ti, Svaťo, hodně zdraví, 
štěstí, osobní spokojenosti, radosti ze 
života, z kopané a ze všech Tvých synů 
a blízkých přátel, přeje výbor FC Velké 
Meziříčí, bývalí spoluhráči i protihráči 
a také já. FC VM, Otto Doležal

SVAŤA POKORNÝ OSLAVIL 70. NAROZENINY

ČLENOVÉ ASOCIACE CHYTALI RYBY 
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HOKEJISTÉ BĚHEM LÉTA LADILI 
FORMU DO NOVÉ SEZONY
Od konce května se hráči Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí připravovali na sezónu 
2019/2020. Celkem 12 tréninkových jednotek čekalo první tým HHK, který doplnilo i družstvo 
juniorů. Neoblíbená, ale důležitá letní příprava zavedla naše hráče do tělocvičny, posilovny a za 
areál Hotelové školy, kam chodí hokejisté běhat. Takzvaně suchou přípravu zakončili sportovci 
27. června a navázala na ni sedmitýdenní dovolená.

V druhé polovině srpna se hokejisté začali věnovat závěreč-
né fázi přípravy na velkomeziříčském ledě, na který vyjeli ju-
nioři, mládežnické kategorie a hráči „A“ mužstva.

Trenérům Karlu Vejmelkovi a Michalu Krčovi se na první tré-
nink dostavilo 19 hráčů a 2 brankáři. Další dva hráči do pole 
a jeden brankář se k týmu z pracovních důvodů připojí poz-
ději.
Během měsíční přípravy odtrénují hráči 10 tréninkových jed-
notek a sehrají celkem 5 přípravných zápasů.

Na prvním tréninku byli hráči v těchto formacích.
Brankáři: Juda J., Slavíček Z.
Modrá: Sobotka L., Pejchal M., Bula J., Burian V., Ambrož P.
Žlutá: Maštera V., Hrbatý A., Peschout R., Vondráček V., 
Kochánek T.
Červená: Střecha T., Matov P., Křenek D., Vlašín P.

Zelená: Rozmarín P., Vlašín M., Kadela R., Salát D.
Po operaci pouze bruslil Milan Strnad. K týmu se dále připojí 
gólman Milan Řehoř a útočníci Jiří Roupec a Filip Střecha.

Do nadcházejícího ročníku Krajské ligy podalo přihlášku 
všech čtrnáct týmů, které ji hrály v minulé sezóně. Brá-
ny Krajské ligy JM a ZL se otevřou prvním kolem v sobotu 
21. září 2019. Tým HHK Velké Meziříčí s číslem 11 zajíždí na 
led Rosic. Doma se hráči představí ve druhém kole, kdy na 
svém ledě přivítají tým SKMB Boskovice.
Play -off začne čtvrtfinálovými souboji ve středu 26. února. 
Čtvrtfinále a semifinále se hraje pouze na dvě vítězná utkání, 
finále na 3 vítězství. Novinkou bude série o 3. příčku. Vítěz 
play -off bude mít právo hrát kvalifikaci o II. ligu, jejíž start 
je naplánován o týden později. Poprvé se také v nadcháze-
jící sezóně bude hrát o finanční prémii pro první tři týmy po 
play -off. 

Foto: Jiří Mráz

Tým HHK VM - trénink, foto: Jiří Mráz
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TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ:
06.09.2019  PÁ 18:30 hod. HC Chotěboř – HHK VM
13.09.2019  PÁ 19:00 hod. HC Pelhřimov – HHK VM

POJĎ HRÁT HOKEJ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
V rámci projektu Týden hokeje proběhne na zimní stadionu 25. září od 17 hodin 
náborová akce pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče.

Při této příležitosti budou mít děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hoke-
jem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro děti je připraven zábavný pro-
gram na ledě i mimo něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší 
mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní 
rozvoj dětí. Pro účastníky jsou připraveny drobné dárky s hokejovou tématikou.

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma (cyklistická či ly-
žařská) a rukavice. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na 
pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.
Hana Balgová (vedoucí přípravky) - hana.balgova@centrum.cz

So 21. 09. 19/17:00 HC Štika Rosice: HHK VM
So 28. 09. 19/17:30 HHK VM: SKMB Boskovice
Ne 06. 10. 19/17:00 SHKM Hodonín: HHK VM
So 12. 10. 19/17:30 HHK VM: HC Spartak Uherský Brod
So 19. 10. 19/17:00 HC Lvi Břeclav: HHK VM
So 26. 10. 19/17:30 HHK VM: HC Uherské Hradiště
Po 28. 10. 19/17:00 HC Spartak Velká Bíteš: HHK VM
So 02. 11. 19/18:00 Dynamiters Blansko HK: HHk VM
So 09. 11. 19/17:30 HHK VM: TJ Sokol Březina
Čt 14. 11. 19/18:00 HC Orli Uničov: HHK VM
So 16. 11. 19/17:30 HHK VM: HC Brumov-Bylnice
So 23. 11. 19/17:00 HK Kroměříž: HHK VM
So 30. 11. 19/17:30 HHK VM: Hokej Uherský Ostroh

So 07. 12. 19/17:30 HHK VM: HC Štika Rosice
Čt 12. 12. 19/18:00 SKMB Boskovice: HHK VM
So 14. 12. 2019/17:30 HHK VM: SHKM Hodonín
So 21. 12. 19/17:00 HC Spartak Uherský Brod: HHK VM
So 04. 01. 20/17:30 HHK VM: HC Lvi Břeclav
So 11. 01. 20/HC Uherské Hradiště: HHK VM
Stř 15. 01. 20/18:00 HHK VM: HC Spartak Velká Bíteš
So 18. 01. 20/17:30 HHK VM: Dynamiters Blansko HK
So 25. 01. 20/17:30 TJ Sokol Březina: HHK VM
So 01. 02. 20/17:30 HHK VM: HC Orli Uničov
Ne 09. 02. 20/17:00 HC Brumov-Bylnice: HHK VM
So 15. 02. 20/17:30 HHK VM: HK Kroměříž
Ne 23. 02. 20/17:00 Hokej Uherský Ostroh: HHK VM

ROZPIS UTKÁNÍ „A“ TÝMU - KL JMZ 2019/2020

První přípravné utkání, HHK Velké Meziříčí - HC Spartak Velká Bíteš 6:8, foto: Jiří Mráz
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Úterý 3. 9. , koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá
MOJE VZPOMÍNKY II.
Autorské čtení Lidmily Dohnalové

Úterý 10. 9. , kinosál, 17 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
TOULKY JIŽNÍ AMERIKOU I.
Přednáší Aleš Polášek

Pondělí 16. 9. , velký sál, 18 hodin
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ - zahájení
Výuku vede STARLET Taneční škola 
manželů Burianových Brno

Pondělí 16. 9. , velký sál, 20 hodin
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
(začátečníci, mírně pokročilí) - zahájení

Úterý 17. 9. , kinosál, 17 hodin
Vlastivědná a genealogická společ-
nost pořádá přednášku
TOULKY JIŽNÍ AMERIKOU II.
Přednáší Aleš Polášek

Sobota 21. 9. , velký sál, 15 hodin
Divadlo D 5 Praha
PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA
Divadelní pohádka pro děti

Pátek 27. 9. , velký sál, 19.30 hodin
Koncert
KAREL KAHOVEC „VZPOMÍNKA NA 
PETRA NOVÁKA“
Host Viktor Sodoma
Stolová úprava. Prodej vstupenek 
kavárna Orchidea (P. Janšta, tel.: 
604 282 143)

Neděle 29. 9. , velký sál, 19.30
Divadelní sezona podzim 2019 
1. představení
PLNOU PAROU
Hrají: L. Vlasáková, J. Dolanský, M. 
Etzler a další.
Omezený počet vstupenek na před-
stavení v prodeji.

 PROGRAM KINA NA ZÁŘÍ

Pátek 6. 9. v 17 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA
Už žádný pláč a žádný vztek, Patrola 
má na vše lék.

Animovaný rodinný film pro děti, 
USA 2018, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 66 minut, mládeži 
přístupný.

Pátek 6. 9. v 19.30 hodin
PŘES PRSTY
Nová komedie Petra Kolečka 
o lásce pod volejbalovou sítí. Hrají J. 
Langmajer, D. Nesvačilová, V. Dyk, 
P. Hřebíčková, M. Taclík, J. Prachař, I. 
Chmela. Komedie Česko 2019.
Vstupné: 130 Kč, 101 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Sobota 7. 9. v 19.30 hodin
TO KAPITOLA 2
TO končí.
Horor USA 2019, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 168 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Středa 11. 9. v 19.30 hodin
APOLLO 11
20. července 1969 vyvrcholilo nej-
sledovanější vesmírné dobrodružství 
své doby. Dokumentární film USA, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 93 minut, mládeži 
přístupný.

Pátek 13. 9. v 19.30 hodin
ZLATOKOPKY
Ramona vede tým protřelých 
striptérek, které se rozhodnou svým 
klientům z Wall Street ukázat, zač 
je toho loket. V hlavní roli J. Lopez. 
Kriminální komedie USA 2019, české 
titulky.
Vstupné: 130 Kč, 110 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Sobota 14. 9. v 19.30 hodin
PANSTVÍ DOWNTON
Panství Downton, to je dokonalá 
kronika života příslušníků britské 
aristokracie a jejich zaměstnanců 
v prvních desetiletích dvacátého 
století. Drama Velké Británie 2019, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 122 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 15. 9. v 16 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Nepřátele si držte blízko u těla.
Rodinná, animovaná, dobrodružná 
komedie pro děti, USA 2019, český 
dabing.
Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 
100 Kč, 97 minut, mládeži přístupný.

Neděle 15. 9. v 18.30 hodin, sobota 
21. 9. v 19.30 hodin
NABARVENÉ PTÁČE
Světlo je vidět jen ve tmě.
Nadčasové poselství o putování 
a útrapách malého židovského 
chlapce za druhé světové války.
Scénář, režie, producent V. Marhoul. 
Hlavní dětskou roli ztvárnil talento-
vaný Petr Kotlár z Českého Krum-
lova. Film disponuje mezinárodním 
hereckým obsazením v čele se svě-
tovými hvězdami, jakými jsou H. Kei-
tel, S. Skarsgaard, spolu s nimi pak 
U. Kier, J. Sands, B. Pepper. Z českých 
herců se na plátně představí J. Čvan-
čarová, P. Vaněk, P. Kříž, R. Fiala, M. 
Doležalová a další. Drama Česko, 
Slovensko, Ukrajina.
Vstupné: 140 Kč, 169 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Středa 18. 9. v 19.30 hodin
SPOLUJÍZDA
Bacha na to, koho vezeš.
Stu je nervózní řidič Uberu a chce 
za každou cenu co nejlépe sloužit 
svým zákazníkům. Vic je zase drsný 
polda, který má v plánu dopadnout 
nebezpečného padoucha. Když se 
jejich cesty střetnou a propojí, začíná 
šílená jízda, při níž jim bude neustále 
hrozit ztráta nejen zdravého rozu-
mu, ale občas i života. Akční kome-
die USA 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 94 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Pátek 20. 9. v 19.30 hodin
AD ASTRA
Odpovědi, které hledáme, máme 
téměř na dosah.
Astronaut putuje k vnějším okrajům 
sluneční soustavy, aby našel svého 
otce. Při tom odhaluje tajemství, 
která zpochybňují podstatu lidské 
existence a naše místo ve vesmíru. 
Hrají B. Pitt, L. Tyler, T. L. Jones. Sci -fi 
film USA 2019. české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 115 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 22. 9. v 18.30 hodin, čtvrtek 
26. 9. v 19.30 hodin
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Jaký je život rozvedených mužů, 
oddělených naštvanou exmanželkou 
od stolu, lože a účtu?
Jak zapůsobí rozvod na jejich morál-
ku a sebevědomí?
Hrají M. Vašut, M. Etzler, J. Čvančarová, 

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE
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V. Hybnerová. Komedie Česko 2019.
Vstupné: 130 Kč, 95 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Středa 25. 9. v 19.30 hodin
RAMBO : POSLEDNÍ KREV
Pátým dílem „Rambo: Poslední 
krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let 
dlouhý příběh legendární postavy 
akčního filmu. Po nelítostných bojích 
v džungli a poušti ho uzavře tam, 
kde snímkem První krev začal. Doma 
v Americe. V hlavní roli S. Stallo-
ne. Akční thriller USA 2019, české 
titulky. Vstupné: 120 Kč, 91 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

Pátek 27. 9. v 19.30 hodin, sobota 
28. 9. v 19.30 hodin
NÁRODNÍ TŘÍDA
Hrají H. Čermák, K. Janečková, J. Cina, 
V. Neužil, J. Langmajer, J. Šoch, E. 
Stárková, M. Siničák a další. Drama 
Česko, 2019.
Vstupné: 130 Kč, 91 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Změna programu vyhrazena!!!

  PŘIPRAVUJEME

Neděle 6. 10. , velký sál, 15.00
Hravé divadlo Brno
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Divadelní pohádka pro děti

Úterý 8. 10. , koncertní sál, 19.00
Zahájení KPH 2019/2020 
1. koncert (pozor změna)
Koncert BELADONNA QUARTET
Filmové melodie
Prodej abonentek od 1. září 2019 na 
program.oddělení Jupiter clubu.

Pátek 11. 10. , velký sál, 19.00
Sobota 12. 10. , velký sál, 19.00
Divadlo Ikaros uvede původní český 
muzikál na motivy Boženy Němcové
DIVÁ BÁRA (repríza)
Režie, dramaturgie, úprava T. Mra-
zík, hudební nastudování S. Suková, 
choreografie B. Mikysková, kostýmy 
K. Harvánek Staňková.

Úterý 15. 10. , velký sál, 19.30
JAKUB SMOLÍK 60 
NAROZENINOVÉ TURNÉ 2019
Host Petr Kolář

Pátek 18. 10. , velký sál, 18.30
KOLLÁROVCI

Pátek 25. 10. , velký sál, 19.30
Travesti show SCREAMERS VÁS BAVÍ
Stolová úprava.

  VÝSTAVY

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

700 let Řádu rytířů Kristových
Do 15. 9. , výstavní sál Muzea VM
Přijďte se seznámit s historií Řádu 
rytířů Kristových, který byl založen 
ve čtrnáctém století v Portugalsku.

Černobyl a 33 let po té
Do 27. 9. 2019 
Kavárna a Bistro termoska
Výstava fotografií z Černobylské 
uzavřené zóny mladého cestovatele 
Josefa Váchy.

Výstava velkoformátových fotogra-
fií v kostele sv. Mikuláše
Do 8. září 2019, výstava fotografií 
Člověk a Víra

 RŮZNÉ

Agility klubové závody
Neděle 8. 9. 2019, od 8:30
Trénink s vyhodnocením pro všechny 
naše věrné běháče ve třech katego-
riích. Startovné 150 Kč.

Den věčnosti, Koncert pěveckého 
sboru Naenia
Neděle 15. září od 9:00, Husův dům
Připomínka 90. výročí vzniku evan-
gelického sboru a 100. výročí vzniku 
kazatelské stanice ve VM. U této pří-
ležitosti Dne věčnosti Vás zveme na 
koncert novoměstského ženského 
pěveckého sboru Naenia od 15:30.

Zájezd pro seniory
Sociální služby města Velké Meziříčí 
pořádají dne 17. 9. 2019 zájezd pro 
seniory do STRÁŽNICE (skanzen), 
ČEJKOVIC U HODONÍNA (výrobna čajů) 
a Blatnice pod Sv. Antonínkem (poutní 
místo). Odjezd: 6.30 od DPS Zdenky 
Vorlové, 6.40 odjezd od DOMUSU 
(směr na Brno). Cena zájezdu 300 Kč 
(zahrnuje vstupy a příspěvek na do-
pravu – oběd si platí účastníci sami).

Jaroslav Irovský - autorské čtení
Čtvrtek 19. 9. od 18:00, 
Kavárna a Bistro termoska
Zveme čtenáře a fanoušky (nejen) 
beatnických autorů na autorské 
čtení Jaroslava Irovského, jedno-
ho z nejvýraznějších současných 
olomouckých spisovatelů, z jeho 
debutového románu… "s duší bead-
níka", popisujícího životní peripetie 
věčného outsidera.

Hudba

Rock Depo
7. 9. - Deathsoundnight - Beton, 
Bahratal, Sekeromlat, Sněť
21. 9. - Rockový večer - Meclopin 
Band, GRIF a další
27. 9. - Permon Balet Superstar, 
Norman Bates, The Queues

 SPORT

Fotbal (Stadion U Tržiště)
st 4. 9. , 17:00, FC VM - Slovácko B
ne 8. 9. , 10:15, FC VM - Vyškov
ne 15. 9. , 10:15, Baník B – FC VM
ne 22. 9. , 10:15, FC VM - Zlín B
so 28. 9. , 15:30, Dolní Benešov – FC VM

Házená (Sportovní hala „za Světlou“)
so 21. 9. , 13:00, II. liga ženy - 
Házená Velká Bystřice
so 28. 9. ,15:00, II. liga mladší doros-
tenci - TJ Sokol Centrum Haná
so 28. 9. ,17:00, II. liga muži - 
TJ Sokol II. Prostějov
ne 29. 9. , 9:00 – 15:00, Liga Vysoči-
ny mladší žákyně „A“

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Vstupné -bruslící 20 Kč, doprovod-10 Kč
So 7. 9. 14.00 –15.30
Ne 8. 9. 13.15 – 14.45
So 14. 9. 14.15 – 15.45
Ne 15. 9. 13.30 – 15.00
So 21. 9. 13.00 – 14.30
Ne 22. 9. 14.30 – 16.00
So 28. 9. 14.30 – 16.00
Ne 29. 9. 14.30 – 16.00

Měřínský kapr – 7. ročník tradič-
ních rybářských závodů
Závody dospělých - sobota 21. 9.
Dětské rybářské závody - neděle 
22. 9. 2019
Čerstvě nasazeno rybami 
20. 9. 2019.
Informace: p. Plešák 606 789 856
Občerstvení pro účastníky zajištěno.

 HUDBA
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KŘÍŽOVKA O CENY
Autor křížovky: Jaromír Kvíčala

O víkendu 7. a 8. září se areál velkomeziříčského zámku opět přenese do 
roku 1909 a připomene si 110. výročí konání císařských manévrů. Po oba 
dva dny bude pro návštěvníky připraven bohatý program odehrávající se na 
hlavním nádvoří a v zámeckém parku. V programu nebudou chybět hudební 
vystoupení, divadelní představení pro děti, módní přehlídka, ukázky polních 
kuchyní…(více naleznete v tajence).

Správné znění tajenky zašlete e -mailem na adresu 
velkomeziricsko@velkemezirici.cz (nebo poštou či osobně do redakce, 
Náměstí 79/3, „Obecník“, přízemí, 594 13 Velké Meziříčí) do 23. 9. 2019. Tři 
vylosovaní výherci získají propagační předměty z městského e -shopu.

Výherci z minulého čísla jsou Věra Abesková z Velkého Meziříčí, Jitka Jašová 
z Oslavice a Jaroslav Hrůza z Velkého Meziříčí.

Řešení z minulého čísla: Kapela Fíha, folkrockový Koňaboj, country band 
Poutníci.

Svítící ventilky na kolo + propisovací tužka
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MĚSTO POD LUPOU
Školy a vzdělávání
Díl 34: Škola na  
Sokolovské ulici

Text: Marie Ripperová

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

VELKOMEZIŘÍČSKO
Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum 
územního samosprávného celku. Vydává 
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 
13, Velké Meziříčí, IČ 00295671. Vychází 
měsíčně v nákladu 5 500 výtisků pro Velké 
Meziříčí a místní části Hrbov, Svařenov, 
Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště 
a Olší na Oslavou, zdarma.

Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Náměstí 79/3,
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktorka a redaktorka:
Mgr. Michaela Hudková
Mgr. Zuzana Najtová

Redakční rada:
MUDr. Jiří Kaše
Mgr. Pavla Kamanová
Mgr. Kateřina Maloušková
Mgr. Michaela Hudková

Telefon: 566 781 034-038, 778 113 368
E ‑mail: velkomeziricsko@velkemezirici.cz

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p.

Toto číslo vychází
ve středu 4. září 2019 (XXX. ročník).
Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 23. 9. 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.

49.3520503N 
16.0186186E 

Za dobu existence školní budovy se zaměření školy 
několikrát změnilo. 

Byla jednou jedna budova. Nebyla to obyčejná budova, byla to budova 
německé obecné školy. Na konci 19. století ji postavilo město. Němců zde ale 
nebylo mnoho. Do německé školy chodily hlavně děti okresních úředníků, děti 
židovských obyvatel, a také děti českých dělníků, kteří se chtěli zavděčit svým 
německým zaměstnavatelům. Dětí postupně ubývalo, zato budova české 
obecné školy dávno nestačila a měšťanka na tom nebyla líp. Jak to vyřešit? 
Výměnou. Ostatně všechny budovy patřily městu. Do budovy německé školy 
se přesunula dívčí měšťanka. Po několika letech byla vedle přistavěna druhá 
budova pro měšťanku chlapeckou. Nakonec byly obě budovy propojeny, 
přibylo k nim další křídlo, a dodnes zde sídlí 2. stupeň ZŠ. A německá škola? 
Ta skomírala, až nakonec se zánikem rakouského mocnářství zanikla úplně.

Foto: Michaela Hudková
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Hledáme  
začínající i zkušené 
obráběče kovů
• CNC SOUSTRUŽNÍKY
• BRUSIČE  
• CNC FRÉZAŘE

TŘÍDÍME ODPAD! PAPÍR
Do modré nádoby na papír vyhazujeme:

časopisy, noviny, sešity, bloky, diáře, reklamní letáky, brožury, katalogy, kancelářský 
papír – lze i ze skartovaček, obaly od potravin (mouka, cukr) krabice a papírové 
obaly (vždy sešlápnuté a rozdělané tak, aby zabraly v kontejneru co nejméně 
místa), cokoliv z lepenky, knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také 
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během 
zpracování samy oddělí. 

Do modré nádoby rozhodně nepatří:

pauzovací papír, spodní strany samolepek, papír s povrchovou úpravou, křídový 
papír, povoskovaný balicí papír, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Toaletní papír, papírové kapesníčky, papírové utěrky. Tyto materiály nelze už nadále 
recyklovat.

Pozor! Použité dětské pleny do kontejneru na papír opravdu nepatří, jen do 
popelnice na komunální odpad.

CO S PLATY OD VAJEC A RULIČKAMI TOALETNÍHO PAPÍRU?
Podle vyjádření zpracovatelů se tyto materiály z tříděného odpadu separují a 
odesílají ke spálení. Jsou vyrobeny z již několikrát recyklovaného papíru a technicky 
vzato znovu je už recyklovat nelze.

Zdislava Fialková,
Odbor životního prostředí


