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Čechovy sady II prověří studie
Nová studie lokality Čechovy 
sady II slibuje lepší využití 
rozvojové oblasti.

str. 24

Jiřina Kácalová zavzpomínala 
V rozhovoru se nejen dlouholetá 
kronikářka města rozpovídala  
o svých životních milnících.

Volejbalisté dojíždí z daleka 
Mezi meziříčské volejbalisty 
patří hráči i z Letovic, Nového 
Rychnova nebo Znojma.

Festival filozofie veřejnost oslovil 
Čtrnáctý ročník festivalu na 
téma hrozby a příležitosti nabídl 
šest přednáškových dní.
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2 ZPRÁVY

Vážení občané,
začátkem října vláda 
znovu vyhlásila nou-
zový stav, který by 
měl prozatím trvat 

čtrnáct dnů. Situace 
naštěstí není stejná, jako 

tomu bylo na jaře letošního roku.

Díky intenzivní spolupráci města se členy in-
tegrovaného záchranného systému, měst-
skými organizacemi a pracovníky úřadu si 
troufám tvrdit, že jsme na situaci připraveni. 
Na jaře jsme zjistili, že žijeme ve městě, ve 
kterém lidé rádi pomohou jeden druhému. 
Důkazem toho byly tisíce darovaných rou-
šek i nezištná pomoc dobrovolníků z řad 
místních skautů, podnikatelů a široké ve-
řejnosti. I tentokrát jsme se z preventivních 
důvodů rozhodli obnovit činnost krizového 
štábu, který naváže na práci bezpečnostní 
rady. Ten slouží například k lepší koordinaci 
distribuce ochranných prostředků. Důležité 
však je, že v něm zasedají zkušení odborníci, 
kteří tak mohou každý týden u jednoho stolu 
koordinovat svoje pracovní činnosti a sdílet 
čerstvé zkušenosti z terénu se všemi členy 
krizového štábu, kteří mají na starost ochra-
nu veřejného zdraví v našem městě a okolí. 
Výhodou také je, že jsme včas reagovali na 
předpovědi blížící se druhé vlny koronavirové 
krize, a tak jsme během léta doplnili zásoby 
dezinfekce a dalšího potřebného materiálu, 
který jsme připraveni nabídnout k odběru. 
Pokud to bude situace vyžadovat, jsme záro-
veň okamžitě připraveni obnovit pomoc pro-
střednictvím všech služeb, poskytovaných 
již během jara. Závěrem chci ve vztahu k to-
muto tématu opět apelovat na klid a zdravý 
rozum. Jsem přesvědčen, že celá řada z nás 
již zná někoho, kdo byl pozitivně testován na 
COVID-19, a ví, že se v drtivé většině přípa-
dů nestane nic horšího než to, že postižená 
osoba zůstane několik dnů doma s těžšími 
nebo lehčími příznaky chřipky.

Na celé věci je vlastně nejhorší to, že se 
na nás opět začínají valit mnohá omeze-
ní, kterým jsme nuceni se přizpůsobovat 

a která tlumí náš plnohodnotný společen-
ský život i práci. Pojďme však tato dočas-
ná pravidla respektovat, zbytečně nehle-
dat různé kličky, jak je obejít, a zároveň se 
radovat z maličkostí, užívat si času stráve-
ného s rodinou a podzimní přírody.

Jednou z důležitých věcí, které na radnici 
věnujeme velké úsilí, je návrh sestavení roz-
počtu na příští rok. Je to náročný a zodpo-
vědný proces, jehož součástí budou mnohá 
jednání se zastupiteli města, vedoucími od-
borů a vedoucími pracovníky příspěvkových 
organizací města, ze kterých vzejde finanč-
ní plán hospodaření pro příští rok. I přes 
avizované „koronavirové úspory“ musí být 
rozpočet sestaven tak, aby umožňoval dal-
ší rozvoj města a zároveň odrážel současné 
i budoucí potřeby obyvatel. Všichni, kdo se 
o naše město zajímají, vědí, že jsme začát-
kem roku deklarovali hrozící riziko spočíva-
jící ve vysokých výpadcích v příjmové složce 
letošního rozpočtu. I díky tomu, že jsme ne-
utratili přebytek z hospodaření z minulého 
roku a zastavili nebo optimalizovali některé 
velké investiční akce, se nám podařilo do-
spět do rozpočtové situace, která je mno-
hem příznivější oproti černým scénářům 
z první poloviny roku. Rozpočet na příští rok 
se pokusíme vytvořit tak, abychom mohli 
dál pokračovat v kvalitní rozvojové práci, 
a dařilo se nám tak tvořit lepší prostředí pro 
život obyvatel Velkého Meziříčí.

Kromě sestavování rozpočtu na příští rok je 
před námi i několik zajímavých investičních 
akcí, které do konce roku zahájíme, nebo 
v nich budeme pokračovat. Čekají nás opra-
vy tří účelových komunikací – komunikace 
nad hřbitovem, komunikace nad viaduk-
tem a ulice Lesní (ve spolupráci s firmou 
Metrostav), začneme pracovat na rozšíření 
hřbitova a rekonstrukci budovy technického 
zázemí obřadní síně, pokračujeme v krocích 
vedoucích k zadání dopracování architekto-
nické studie rekonstrukce náměstí, na které 
bude navazovat pořízení projektové doku-
mentace a v neposlední řadě se věnujeme 
území bývalého areálu Svit, kde dojde k nej-

viditelnějším změnám začátkem příštího 
roku zároveň se změnou parkovacího sys-
tému na náměstí. Smyslem těchto aktivit 
je dosáhnout situace na náměstí, na němž 
bude minimalizovaný počet zaparkovaných 
aut, a situace ve Svitu, kde nebudou hro-
mady suti a kapacita plochy pro parkování 
bude větší. S oběma případy chceme nejdřív 
všechny zastupitele seznámit a prodisku-
tovat možnosti konkrétního řešení. Je třeba 
na tomto místě zmínit, že půjde o řešení 
dočasná, která mají lidem poskytnout vyš-
ší komfort v užívání těchto ploch do doby 
než reálně dojde k rekonstrukci náměstí 
a rozvoji území Svitu, které bude za něko-
lik let, pevně věřím, nejkrásnějším místem 
ve městě a které nabídne mnohem více, 
než může kdy nabídnout další supermarket 
s parkovištěm, v současné podobě a ve-
likosti rozhodně nepatřící do historického 
centra města, ale spíš na městský okraj. Zá-
věrem k tomuto chci konstatovat, že člán-
ky opozičních zastupitelů plné poplašných 
zpráv a kritiky ve vztahu k naší práci jsou pro 
mě potvrzením, že je téma rozvoje středu 
města velmi silné a naše práce je vidět. Mě 
osobně to ještě více motivuje do práce další! 
Je třeba si uvědomit, že důsledkem těch-
to výkřiků do médií od lidí sedících mnoho 
volebních období na zastupitelských křes-
lech, nebo například neschválení programu 
jednání zastupitelstva vedoucího k dalším 
a dalším sporům, je i to, že nejenom cent-
rum města je dlouhodobě v tak žalostném 
stavu.

Přestože je plánování veškerých kulturních 
akcí vzhledem k nepříliš pozitivnímu vývoji 
epidemiologické situace nejisté, zamýšlí-
me se nad novým konceptem vánočních 
trhů. Chtěli bychom v čase předvánočním 
nabídnout lidem zajímavější a rozmanitěj-
ší koncept trhů, který by umožnil místním 
i turistům zažít centrum města úplně jinak. 
Uvidíme však, zda nám to hygienická opat-
ření umožní již letos. Pokud ano, věřím, že se 
vám bude líbit a máme se všichni na co těšit.

Váš starosta
Alex Kaminaras

Slovo starosty

V krajských volbách na Vysočině zvítězilo 
hnutí ANO 2011, a to s 18,48 procenty. 
Na druhém místě se umístili Piráti, v těs-
ném závěsu za nimi koalice ODS a Sta-
rostové pro občany.
Čtyřicet pět křesel v krajském zastupitelstvu 
si rozdělí sedm politických subjektů. Vítězné 
hnutí ANO bude mít celkem deset mandátů, 
o jeden více než dosud. Po sedmi křeslech 
získali Piráti a koalice ODS a Starostů pro 
občany. Svorně šest křesel obsadí lidovci, 

sociální demokrati a Starostové pro Vysoči-
nu. Poslední tři mandáty patří komunistům. 
Dosud vládnoucí sociální demokracie si 
pohoršila z jedenácti na zmiňovaných šest 
křesel, přestože dosavadní hejtman Jiří Bě-
hounek získal největší počet preferenčních 
hlasů.  I tak se zdá být pravděpodobné, že 
po dvanácti letech dojde na postu prvního 
muže kraje ke změně. Otázkou však je, jaké 
subjekty spojí síly ve vládnoucí koalici. Svůj 
hlas odevzdalo do uren 39,65 procent voličů.

O Senát se utká Klement se Šmardou
Do druhého kola senátních voleb na Žďár-
sku postupují místostarosta Žďáru nad 
Sázavou Josef Klement (KDU-ČSL) s no-
voměstským starostou a zároveň místo-
předsedou ČSSD Michalem Šmardou. Vítěz 
1. kola voleb, Klement, získal 31,01 % hlasů 
a druhého Šmardu zvolilo 25,28 % lidí. Vel-
komeziříčskou kandidátku Ivanu Horkou, 
která se umístila na třetím místě, podpořilo 
bezmála dvacet procent hlasujících.

V krajských volbách na Vysočině zvítězilo ANO



DÍL 8: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí a redakce

Základní škola Školní
Od otevření školy na Oslavické ulici uply-
nulo několik let a znovu nastal problém 
s přeplněnými školami. V 90. letech se 
začalo uvažovat o stavbě další školní bu-
dovy. Vybrat vhodný pozemek ve vlast-
nictví města, který by měl požadovanou 
rozlohu, bylo poměrně obtížné. Nakonec 
bylo rozhodnuto postavit školu v blízkosti 
stávající ZŠ Oslavická.
Projekt zpracoval Atelier WIK v polovi-
ně 90. let. Součástí školy měla být kro-
mě družiny i ZUŠ a krytý bazén, aby děti 
nemusely nikam přecházet. To se však 

nepodařilo prosadit. Ve snaze o zařazení 
stavby školy do registru staveb financo-
vaných ze státního rozpočtu musel být 
projekt zeštíhlen. Jako nadstandard tak 
byl vyřazen bazén i ZUŠ.
Stavba byla zahájena na podzim roku 
2000. Realizace se ujala firma PKS Inpos. 
V polovině července 2003 proběhla kolau-
dace a 1. září 2003 byla škola slavnostně 
otevřena za účasti ministryně školství Pe-
try Buzkové.
Nová škola měla 18 tříd, školní jídelnu 
s kuchyní, tři oddělení školní družiny, od-
borné učebny výtvarné a hudební výcho-

vy, chemie a fyziky, přírodopisu, výpočetní 
techniky a jazyků. Místo dvou tělocvičen 
byla vybudována jedna o rozměru 24x34 
metrů, kterou je možno mobilní příčkou 
rozdělit na dvě. Vedle školy byl zřízen fot-
balový stadion s atletickým oválem, dvě 
volejbalová a jedno basketbalové hřiště.
Vyučování začalo v 15 třídách, které přešly 
ze stávajících škol i s učitelským sborem. 
Nepodařilo se přesvědčit rodiče dětí ze 
dvou osmých a jedné deváté třídy, které 
zůstaly ve svých původních školách. Plná 
kapacita školy tak byla využita až v násle-
dujících letech.

UPLYNULO PADESÁT LET OD SVĚCENÍ ZVONŮ
Zvony bývaly na kostelní věži odedávna. 
Občas byly zničeny požárem nebo jinou 
událostí, ale město vždy co nejdříve zajistilo 
jejich obnovu. V roce 1917 byly větší zvony 
odebrány pro válečné účely a nové byly po-
řízeny po deseti letech roku 1927 nákladem 
farnosti. Protože byly příliš „nové“, byly na 
jaře 1942 zrekvírovány znovu. Na věži pak 
dlouhou dobu zůstal jen menší zvon Fran-
tišek z roku 1791 a umíráček z roku 1706.
Teprve v letech 1969-1970 byly odlity 
nové zvony nejen pro Meziříčí, ale i pro dal-
ší obce. Necelou stovku zvonů odlil zvonař 
Gabriel Knos v improvizované zvonařské 
dílně Rudolfa Manouška ve stodole rodiny 
Drápelovy v Martinicích. Meziříčské zvo-
ny byly vysvěceny v neděli 20. září 1970 
Dr. Aloisem Michálkem z Klobouk, který 

zastupoval brněnského biskupa Dr. Karla 
Skoupého. Ten se byl na lití zvonů v prů-
běhu prací podívat, ale v den svěcení se 
zúčastnit nemohl. Ten den bylo neobvyklé 
teplo a na náměstí se shromáždilo velké 
množství lidí, aby byli účastníky slavnostní-
ho aktu. Po vysvěcení byly zvony vytaženy 
na věž. Poprvé zvonily ještě ten den večer, 
ale nemohly zvonit všechny. Zvon Mikuláš 
neměl dost místa, proto se v následujících 
dnech musela upravit zvonová stolice.
Již padesát let na věži velkomeziříčského 
kostela sv. Mikuláše zvoní zvony sv. Mi-
kuláš, sv. Cyril a Metoděj, Panna Maria, 
sv. Josef. Kromě těchto čtyř zvonů dosud 
zůstaly staré zvony z 18. století, sv. Fran-
tišek a umíráček.

Ripp
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4 RADA  MĚSTA A ZASTUPITELSTVO

• Rada města schválila darování osobního automobilu pří-
spěvkové organizaci Sportoviště VM.

• V souvislosti s rekonstrukcí technického zázemí obřadní 
síně na Karlově radní schválili rozpočtové opatření ve výši 
256 000 korun na zajištění provizorního chladicího a mra-
zicího zařízení pro účely pohřební služby.

• Na doporučení komise kultury a cestovního ruchu radní 

odsouhlasili žádosti o dotace v rámci grantového systému 
podpory kultury ve výši 297 000, čímž město finanční pro-
středky pro tento rok plně vyčerpalo.

• Částku 100 000 korun radní vyčlenili na nový orientač-
ní a informační systém věže kostela sv. Mikuláše, kte-
rý bude sloužit návštěvníkům od nadcházející turistické 
sezóny.

Z jednání rady města 9. září

Z jednání rady města 23. září
• Rada města schválila navýšení počtu zaměstnanců městského 

úřadu odboru školství, správního odboru a oddělení investic.
• Vánoční řemeslný trh proběhne na náměstí v úterý 8. pro-

since, v případě příznivé epidemiologické situace. Současně 
radní uvažují o rozšíření sortimentu aktivit a zatraktivnění 
trhu pro návštěvníky.

• Rada města celkovou částkou 95 000 korun podpořila vy-
dání knihy PhDr. Marie Ripperové Velkomeziříčské pověsti, 

která vyjde v letošním roce před Vánocemi a bude k prodeji 
také na informačním centru města.

• Radní souhlasili s vyčleněním 235 000 korun na opravu 
koupaliště - nákup mřížek k bazénu, nátěry plotů.

• Rada města souhlasila s navýšením kapacity Základní 
umělecké školy VM z 550 žáků na 600.

• Novou členkou redakční rady Velkomeziříčska radní jmeno-
vali Mgr. Markétu Slámovou.

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje veřejnou výzvu na

pracovníka oddělení 
investorské činnosti - 
architekta (urbanistu)

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na 0,5 úvazku na dobu 
neurčitou

termín nástupu od 1. 1. 2021
bližší informace podá
Bc. Antonín Šilhavý, 

tel.: 566 781 213

Granty na podporu sociální oblasti, kul-
tury, Zdravého města a sportu na rok 
2021 schválili zastupitelé na včerejším 
zastupitelstvu. To proběhlo v náhradním 
termínu poté, co se 7. září nepodařilo 
schválit program schůze. Návrh sportov-
ní komise o navýšení podpory dospělým 
sportovcům vzbudil tradičně mezi zastu-
piteli dlouhou diskuzi, podporu většiny 
ale nezískal.
„Rada města doporučila zastupitelstvu 
schválit příspěvek pro sport ve stej-
né výši jako v loňském roce, přestože 
sportovní komise požadovala navýšení 
o 800 000 korun pro oblast dospělých,“ 
předložil zastupitelům bod místostaros-
ta František Smažil /ANO/, který opa-
kovaně upozornil na možnost vyhlášení 
druhého kola grantu s ohledem na aktu-
ální příjmy města.
„Vycházeli jsme z propočtů a vyúčtování 
oddílů z uplynulých let a jak jsem avizoval 
již loni, abychom pokryli 20 % nákladů do-
spělých sportovců, žádáme o 1,5 milionu 
korun,“ vysvětlil Miroslav Jágrik /ČSSD/, 
zástupce předsedy sportovní komise. 
O podporu mimo systém například již 
letos žádali hokejisté, kterým se zved-
ly náklady postupem do vyšší soutěže. 

„Navýšením by se dostaly finance ale-
spoň do systému, což by bylo mnohem 
spravedlivější,“ podpořil návrh sportovní 
komise Petr Juda /TPM/. Většina zastu-
pitelů však tento názor nesdílela. Pro na-
výšení grantu podpory sportu jich bylo 8, 
proti 6, zdrželi se 3 a 6 šest zastupitelů 
se z jednání předem omluvilo.
Sportovní kluby, oddíly a organizace ak-
tivně působící na území města mohou 
žádat o finanční podporu své činnosti od 
26. října do 6. listopadu 2020.
Na sociální grant zastupitelé vyčlenili cel-
kovou částku 3 056 130 korun, tedy o 5 % 
vyšší příspěvek než v loňském roce. Soci-
ální služby (péče, prevence, poradentství) 
město podpoří 2 368 670 korunami a na 
další sociální aktivity (podporu zdravotně 
postižených občanů, prevenci sociálního 
vyloučení) vyčlení 687 460 korun. O pe-
níze mohou od 26. do 6. listopadu 2020 
žádat spolky, církevní právnické osoby, 
obecně prospěšné společnosti nebo fy-
zické osoby, které prokazatelně provo-
zují sociální služby na území města, nebo 
poskytují své služby terénní formou. Žá-
dosti musí zájemci vyplnit v elektronické 
podobě na webových stránkách města.
O podporu mohou nově do konce října 
žádat i pořadatelé kulturních akcí. Grant 
na podporu kultury podle aktualizova-
ných zásad město vyhlásilo společně 
s ostatními granty také v září. Tato změ-
na by měla zjednodušit podporu akcí, 
které organizátoři pořádají začátkem 
kalendářního roku a v minulosti muse-
li o peníze žádat zpětně, protože výzvu 
schvalovali zastupitelé až na lednovém 
zasedání. Vzhledem ke koronavirovým 
úsporám radní již na jaře tohoto roku sní-
žili příspěvek na kulturu z 500 000 korun 

na 400 000 korun, stejnou částkou pod-
poří tuto oblast i v roce 2021.
Grantový program Zdravé město letos 
přispěje celkovou částkou 90 000 korun 
pořadatelům akcí na projekty podpo-
ry zdraví a sociální tématiky, na pre-
venci sociálně -patologických jevů, na 
ekologickou výchovu a vzdělávání, na 
rozvoj pohybové výchovy, na před-
náškovou činnost a akce zaměřené na 
aktivní stárnutí. Žádosti lze zasílat od 
2. listopadu 2020 do 15. ledna 2021. 
Protinávrh Jiřiny Jurdové /Meziříčské 
fórum/, ponechat v grantu 100 000 
korun jako v loňském roce, zastupitelé  
neschválili.

Zastupitelé schválili granty na příští rok. Sportovci se navýšení nedočkali
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Tajemník městského úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na

pracovníka odboru 
správního - agendy 

přestupků

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá

Ing. Josef Švec, 
tel.: 566 781 150

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje veřejnou výzvu na

pracovníka oddělení 
investorské činnosti - 
zahradního architekta

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na 0,5 úvazku na dobu 
neurčitou

termín nástupu od 1. 1. 2021
bližší informace podá
Bc. Antonín Šilhavý, 

tel.: 566 781 213

hledá vhodného uchazeče  
na pozici

redaktor, grafik

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá

Ing. Pavel Stupka, 
tel.: 566 781 030

Původní studie lokality nad domovem 
pro seniory, která je ohraničená ob-
chvatem, navrhuje vznik 85 parcel pro 
výstavbu rodinných domů a výstavbu 
20 bytových domů, z nichž tři investor 
již může budovat. Další stavební prá-
ce v tomto území město prozatím za-
stavilo. Rozhodlo se zadat vypracování 
nové studie pro lokalitu, ve které bude 
v budoucnu žít více jak 800 lidí. „Stá-
vající studie je špatná, protože dělí ob-
last na dvě monofunkční lokality a je 

navržena bez občanské vybavenosti. 
Kvalitní územní studie dokáže lokalitu 
nejenom více zahustit, ale také stanovit 
jasná pravidla pro případné develope-
ry,“ okomentovat zadání studie starosta 
Alexandros Kaminaras /Společně VM/.
Vysvětlení důvodů vedoucích k zadání 
nové studie žádali opoziční zastupitelé, 
kteří veřejně vyjádřili nesouhlas s po-
stupem vedení města. „K natolik důle-
žitému bodu, jako je tato studie, bych 
očekával nejdříve nějaké společné jed-

nání,“ řekl Pavel Blažek /ČSSD/ s tím, že 
pořádat seminář poté, co je studie sme-
tena ze stolu, považuje za bezpředmět-
né. „Ano, souhlasím s vámi. Právě proto, 
že se jedná o natolik významné území, 
stojí nám za to území prověřit kvalitnější 
studií,“ dodal Kaminaras /Společně VM/. 
Autorkou nové studie bude architektka 
se zaměřením na urbanismus, Barbora 
Zemanová, která pro Velké Meziříčí již 
vypracovala Integrovaný plán rozvoje 
města.

Přestože má město od roku 2007 k dispozici studii Čechových sadů II, vypracovanou brněnským 
architektonickým ateliérem, rozhodlo se pořídit novou. Od té si slibuje vznik plnohodnotné rezidenční 
oblasti, která bude kvalitním místem k životu.
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Pro Velkomeziříčské není výběrčí budka u vjezdu na náměstí 
nic nezvyklého, turisty způsob výběru poplatku v našem městě 
často udivuje. O nákupu parkovacích automatů město společně 
s rekonstrukcí náměstí diskutuje roky. Zdá se, že alespoň moder-
nizaci parkovacího systému jsme o krok blíž.
Jak vysvětlil starosta města Alexandros Kaminaras /Společně 
VM/ na tiskové konferenci, cílem je zavádět změny postupně, 
aby měli lidé dostatek času si na novinky zvyknout. Jednou z nich 
by měl být i nový parkovací systém, který město zadalo k vypro-
jektování, aby se tak zařadilo k ostatním městům, která využívají 
automaty již roky.
Od začátku devadesátých let musí řidiči jedoucí na náměstí za-
platit desetikorunu, kterou z budky zaměstnanci radnice vybírají 
pět dní v týdnu za každého počasí. Měsíčně tak lidé do městské 
kasy přispějí přibližně dvěma sty tisíci korunami, ročně jde v prů-
měru o 2,5 milionu korun. Volné parkovací místo vám ale poplatek 
nezajistí, protože je pouze za vjezd do centra a platí na celý den.

Meziříčí se po třiceti letech bude loučit s budkou na výběr poplatku

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ 8 ZAMĚSTNANCŮ. MĚSTSKÁ POLICIE MÁ 8 ZAMĚSTNANCŮ. 
DO PLNÉHO STAVU SCHÁZÍ UŽ JEN JEDENDO PLNÉHO STAVU SCHÁZÍ UŽ JEN JEDEN
Přesně rok od spuštění náborové kampaně stabilizovala Měst-
ská policie Velké Meziříčí počet svých zaměstnanců. „Aktuálně 
máme 8 strážníků. Poslední přijatá strážnice, která k nám přešla 
z hlavního města Prahy, v letošním roce absolvovala zkoušku 
odborné způsobilosti s platností na neurčito a nastoupila k vý-
konu funkce 1. října,“ oceňuje vedoucí městské policie Jan Klikar. 
„Od října díky tomu posilujeme služby, a to hlavně o víkendech,“ 
doplnil Klikar s tím, že mohou dohlížet na veřejný pořádek ve 
městě i v nočních hodinách. Dosud fungovaly noční a víkendové 
směny jen výjimečně. Po zapracování nových strážníků budou 
mít policisté směny rozvržené tak, aby pokryly co nejvíce hodin 
v týdnu. Stávající počet strážníků však stále nebude stačit na 
pokrytí nepřetržitých služeb.

V současnosti hledá městská policie jednoho strážníka, pro-
tože plný stav čítá devět policistů. Stále platí náborový pří-
spěvek 50 000 korun a mnoho dalších benefitů, mezi které 
patří pět týdnů dovolené, tři dny placeného zdravotního vol-
na, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojiště-
ní aj. Strážníci sídlí v moderní služebně a jezdí novým vozem 
značky Volkswagen Caddy na alternativní pohon. Po zařa-
zení do přímého výkonu služby se strážníkův plat pohybuje 
v rozpětí od 21 980 do 29 780 korun. Výše platu se odvíjí od 
započitatelné praxe, rizikového příplatku, případně příplatku 
za směnnost.
Městská policie Velké Meziříčí zabezpečuje veřejný pořádek 
v rámci působnosti města.
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Ve čtvrtek 17. září 2020 před osmou 
hodinou ráno vyjela jednotka profesio-
nálních hasičů ze stanice Velké Meziříčí 
k ohlášené dopravní nehodě osobního 
vozidla na 156,5. kilometru dálnice D1 ve 
směru na Prahu.
Při havárii osobního vozidla se zranili tři 
lidé. Jednoho zraněného transportovali 
zdravotníci do nemocnice letecky. Dva 
zraněné sanitní vozy převezli do nemoc-
nice. Hasiči provedli na havarovaném vo-
zidle protipožární opatření a místo udá-
losti technicky zabezpečili.
Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního  
vyšetřování.

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí 

Náměstí 14/16
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL.: 566 781 156

Dne 24. září 2020 požádala Policie 
ČR Městskou policii Velké Meziříčí 
o součinnost při prověření fyzického 
napadení dvou osob před lékárnou na 
Náměstí ve Velkém Meziříčí. Hlídka 
městské policie (MP) se neprodleně 
dostavila na místo, kde zjistla, že do-
šlo k potyčce dvou důchodců, přičemž 
jeden z důchodců byl lehce zraněn. 
Celá věc bude mít dohru u správního 
řízení s podezřením z přestupku proti 
občanskému soužití.

26. září 2020 po 22. hodině zazna-
menala hlídka MP poškozenou do-
pravní značku a zrcadlo v ulici Novo-
sady. Dalším šetřením a prověrkou 
kamerového systému dohledala, že 
dopravní značku poškodilo konkrét-
ní vozidlo, které o ni při vyjíždění na 
hlavní silnici zavadilo a v důsled-
ku toho zrcadlo a dopravní značka 
spadly na zem a došlo k poškození. 
29. září v 10:15 hodin se na služebnu 
MP dostavila řidička, která s uvede-
ným vozidlem značku poškodila. MP 
ji poučila o postupu, jakým má být 
věc dořešena. Následně řidička přivo-
lala na místo Policii ČR, oddělení do-
pravních nehod, která věc prošetřila 
a vydala městu záznam o dopravní 
nehodě. Celou věc dořeší prostřed-
nictvím pojišťovny.

Dne 26. září 2020 ve 23:00 hodin 
zjistila MP provoz v jednom baru 
v době, kdy podle nařízení Minister-
stva zdravotnictví ČR měl být již od 
22. hodiny uzavřen. Hlídka MP pouči-
la obsluhu o nařízení a vyzvala ji, aby 
provozovnu neprodleně uzavřela.

Dne 27. září 2020 hodinu po půlnoci 
spatřila hlídka MP ležícího muže na 
Náměstí ve Velkém Meziříčí. Hlíd-
ka na místě zjistila totožnost muže 
a dále u něho provedla orientač-
ní dechovou zkoušku s výsledkem  
2,07 promile alkoholu v dechu. Nejpr-
ve měl muž potíže s dýcháním, proto 
strážníci na místo přivolali rychlou 
zdravotnickou pomoc. Muž byl agre-
sivní jak k hlídce, tak vůči záchraná-
řům. Po provedených úkonech a dle 
pokynů lékaře převezla hlídka muže 
do protialkoholní záchytné stanice 
v Jihlavě, kde strávil noc.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

K havárii došlo u sjezdu na Meziříčí

Na dálnici se srazily tři kamiony

Nehoda si vyžádala zranění

V úterý 1. 9. 2020 v 14.40 hodin vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice Velké Me-
ziříčí k ohlášené dopravní nehodě osob-
ního a nákladního vozidla na 146. kilo-
metru dálnice D1 ve směru na Prahu.
Jednotka po příjezdu na místo události 
poskytla předlékařskou pomoc zraněné 
řidičce, zajistila místo nehody a řídila do-
pravu.
Další ošetření zraněné provedli zdravot-
níci. Na havarovaných vozidlech hasiči 
preventivně odpojili akumulátory.

V pátek 4. 9. 2020 v 16.55 hodin vyje-
li profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě tří 
kamionů na 139. kilometru dálnice D1 ve 
směru na Prahu.
Řidič jednoho z havarovaných vozidel 
uvízl v kabině vozidla. Při nehodě došlo 
k proražení palivových nádrží. Z vozidel 
vyteklo celkem 200 litrů nafty.
Jednotka po příjezdu na místo události 
provedla vyproštění zraněného řidiče, 
poskytnutí předlékařské pomoci, zajiště-
ní místa nehody a řídila dopravu.
Následné ošetření zraněného provedli zdravotníci. Profesionální jednotka ve spolu-
práci s jednotkou SDH Velké Meziříčí přečerpala naftu z nádrží vozidel do barelů. Dále 
zamezila šíření již vyteklé nafty pomocí sorpčních hadů a sorbentu.

Na havarovaných vozidlech provedli hasiči preventivní odpojení akumulátorů.
Zásah ukončili ve večerních hodinách, kdy místo zásahu předali k závěrečné likvidaci 
specializované firmě.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí
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Během první fáze oprav, která by měla 
být hotová do poloviny listopadu, získá 
budova novou střechu. Dále bude ná-
sledovat výměna oken, zateplení bu-
dovy a nové rozvody elektřiny. Ostatní 
práce uvnitř budovy včetně venkov-
ních úprav by měl zhotovitel dokončit 
nejpozději do konce května příštího 
roku. Celková investice do přestavby 
nepřesáhne 6 milionů korun.
Do konce tohoto roku také nechá 
město rozšířit počet urnových míst 
na hřbitově. Zejména aktuálních  
612 míst sloužících k ukládání uren 
je delší dobu na hranici své kapacity. 
Nově by tak mělo vzniknout v průbě-
hu tohoto a příštího roku v severový-
chodním rohu hřbitova 165 urnových 
a 72 hrobových míst. Projekt za necelé 
2 miliony korun počítá také s umístě-
ním nových laviček, odpadkových košů 
a úpravou okolí. V letošním roce se 
počítá s navýšením 60 míst pro urny, 
zbylých 1,4 milionu korun potřebných 
na dokončení projektu budou zastupi-
telé schvalovat v rámci rozdělení roz-
počtu na příští rok.

Vztah Čechů ke krajině je historicky velmi silný, a to i přes ne-
šťastné 20. století Kvůli ztrátě soukromého vlastnictví jsme 
otupili svůj vztah ke krajině. Přesto stále platí, že máme to velké 
štěstí žít v neuvěřitelné zemi: slovy Josefa Kroutvora: „Kolik ob-
razů, písní a osudů se odehraje na několika kilometrech naší kra-
jiny! Jdeme jen přes kopec a jsme jinde. Kdežto Maďar, o ubohém 
Rusu ani nemluvě, naškrundá kilometrů sto a je tam, kde byl.“

Specifickou oblastí v českých zemích je Vysočina. Byla osídlena 
relativně pozdě. Je nazývána krajem kamení a jeřabin. Je to drs-
ný kraj s dlouhými zimami a krátkým létem, kde bylo vždy těžké 
se uživit. Obyčejné brambory tu byly nazývány horským zlatem. 
Nicméně možná právě proto jsou tu lidé se svou rodnou hrou-
dou tak silně spjatí. Protože tu kulturní (člověkem zvelebenou) 
krajinu bylo třeba na divoké přírodě doslova vyvzdorovat.
Stále platí, že o co se starám, k tomu získávám vztah a to silné 
pouto je tu patrné dosud. Krajina se proměnila v bytost.

Místo nazývané Horka mezi Hodovem, Budišovem, Náramčí 
a Rudíkovem je zářným příkladem onoho vztahu. Uvidíte tu 
typickou jednoduchou krajinu – louky (dříve a v budoucnu 
možná opět pole) s ostrůvky borovic doplněných obřími syeni-
tovými valouny a šípkovými růžemi. Zejména pro návštěvníka 
z jiného kraje nevídané! Nedaleko místa, kde má být poten-
ciálně uložen jaderný odpad, je malý lomek, stráň nad ním 
porostlá na jaře překrásně kvetoucími janovci a vtroušenými 

jeřáby. Je to krajina přímo v srdci Vysočiny, součást Přírodní-
ho parku Třebíčsko, krajina, která inspirovala mnohé básníky 
- Jana Zahradníčka, Jakuba Demla či Otakara Březinu. Kraji-
na známá svou poetikou, téměř hmatatelným duchem místa, 
který lze jedním necitlivým zásahem nenávratně zničit. Ulo-
žením jaderného dopadu se z ní stane kraj, který nebude lá-
kat k procházce, který bude znám jako „to úložiště“. Kdo by jej 
navštívil? Z krajiny se nedá utéct, je všude kolem nás, krajina 
je domov, neměli bychom si jej nechat vzít.

Markéta a Petr Veličkovi - krajinářští architekti

Krajina jako domov
Radioaktivní odpad nepatří do harmonické, kulturní, hustě obývané, milované krajiny. Genius loci lo-
kality nazývané Horka lze zničit a jeho navrácení po tomto aktu již nebude možné. Atmosféra místa 
bude definitivně ztracena. Krajina získá stigma místa nežádoucího.

Hřbitov na Karlově čeká rozšíření a modernizace technického zázemí
Letos na podzim město zahájí opravu hospodářské části obřadní 
síně a začne s rozšířením hřbitova.
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Dvacet pět dětí na ZŠ Komenského, třicet sedm na ZŠ Oslavic-
ká a čtyřicet na ZŠ Školní, to je celkový počet prvňáčků, kteří 
ve školním roce 2020/2021 usedli do lavic prvních tříd základ-
ních škol ve Velkém Meziříčí.
Prvňáčky během slavnostního zahájení školní docházky na-
vštívilo také vedení města. Hodně štěstí, školních úspěchů 
a společných zážitků popřál dětem na ZŠ Školní ředitel ško-
ly Petr Hladík a Alexandros Kaminaras, starosta města. „Milé 
děti, vážení rodiče, věřím, že jste se na tento okamžik těšili. 
Přeji vám, abyste spolu navzájem spolupracovali a vše spo-
lečně zvládli. V následujících devíti letech mezi sebou nalez-
nete mnoho nových kamarádů, se kterými prožijete spoustu 
společných zážitků, na které budete dlouho vzpomínat,“ dodal 
starosta Kaminaras.
Na ZŠ Oslavická se prvních slov se ujaly třídní učitelky, které 
vystřídala ředitelka školy, Eva Bednářová. Ta děkovala za zre-

alizované akce, mezi něž patří nové osvětlení, dveře i akus-
tické podhledy v družině a učebně hudební výchovy. Po vy-
jádření díků městu a přání dětem, aby strávily na základní 
škole krásné časy, na které budou s chutí vzpomínat, předala 
slovo místostarostovi Františku Smažilovi. „Všem prvňáčkům 
přeji hodně úspěchů a mnoho příjemných chvil strávených na 
základní škole,“ popřál dětem místostarosta Smažil. Ke ško-
lákům promluvili také zástupci z Besipu a z dopravní policie, 
kteří upozorňovali na rizika spojená s cestováním a nebezpe-
čím na silnicích. Připojili také pozvání na dětský den na do-
pravním hřišti, který organizují společně s Dózou, střediskem 
volného času.
Na ZŠ Komenského přivítal děti a jejich rodiče vedoucí odboru 
školství Pavel Stupka.
Stejně jako v minulých letech každý prvňáček obdržel od Kraje 
Vysočina jako dárek bezpečný kufřík a stavebnici ROTTO.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SI PRVŇÁČCI SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SI PRVŇÁČCI 
UŽILI SE SVÝMI RODIČIUŽILI SE SVÝMI RODIČI

V úterý 1. září zahájilo svou novou životní etapu 102 prvňáčků v pěti prvních třídách ve Velkém 
Meziříčí. Poprvé usedlo do lavic i 11 dětí v Mostištích a 9 ve Lhotkách. Prvňáčci, kteří přišli kvůli  
epidemii o slavnostní zápis, si první školní den užili za doprovodu svých nejbližších.

První ročník Velkomeziříčských hodů 
nezastavil ani koronavirus. Stovky lidí 
během sobotního odpoledne a večera 
navštívily centrum města, aby si užily 
program hodů.
Krásné letní počasí, folklórní vystoupe-
ní, spousta dobrého jídla, víno a burčák 
z moravských vinařství. Nic z toho ne-
chybělo na hodovém veselí na náměstí 
ve Velkém Meziříčí.

Během odpoledne se návštěvníkům 
představily se svým folklorním progra-
mem soubory Horáčan a Lhotár, večerní 
hudební zábava vyvrcholila koncertem 
kapel Renovace Rock a AC/DC Revival.
Milovníky dobrého jídla potěšila různoro-
dá nabídka stánků s občerstvením, kte-
rá nabídla jak tradiční kýtu na rožni, tak 
i méně tradiční japonskou kuchyni, hot-
dogy a sandwiche.

Burčák, sluníčko, muzika. Velkomeziříčské hody bavily davy
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WALTZ, JIVE A POLKA ODSTARTOVALY TANEČNÍ KURZYWALTZ, JIVE A POLKA ODSTARTOVALY TANEČNÍ KURZY

Pod vedením zkušené Vlasty Buryanové z brněnské Taneč-
ní školy Starlet, která ve Velkém Meziříčí vyučuje už více než 
dvacet let, se žáci učili tanci i základům společenského chování. 
První kroky se nesly v rytmu waltzu, druhý taneční styl veče-
ra byl jive a v závěru přítomní trénovali polku. Během výuky se 
mimo jiné dozvěděli, jak správně vyzvat slečnu k tanci nebo jak 
zdvořile vystřídat tanečního partnera.

Velký zájem u kurzistů vzbudila dámská a pánská volenka. Lek-
torka mládež potěšila také výčtem tanců, které se společně za 
jedenáct lekcí naučí a které budou moci rodičům, příbuzným a ka-
marádům v závěru předvést. Taneční pro mládež vyvrcholí dvěma 
prodlouženými – bílou a barevnou. Programové oddělení Jupiter 
clubu však vzhledem k vyhlášeným opatřením v souvislosti s nou-
zovým stavem oznámilo pozastavení tanečních do 18. října 2020. 

Lodičky, šaty, saka, rukavičky a neobvykle také roušky, tak vypadala první lekce tanečních kurzů, 
která se odehrála ve velkém sále Jupiter clubu 14. září. Žáky středních škol vítal hostitel kurzů Milan 
Dufek, ředitel Jupiter clubu. „Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích. 
Já si myslím, že Bůh na jedno zapomněl, že je to i tanec,“ pronesl v úvodu.

Obrazy, šperky, fotografie, keramika. Nejen to nabídl víkend ateliérů

První říjnový víkend se konala podzimní slavnost výtvarné-
ho umění a uměleckých řemesel s názvem Dny otevřených 
ateliérů. Na Velkomeziříčsku se zapojilo sedmnáct umělců 
z různých oborů, a tak návštěvníci mohli spatřit obrazy, kera-
miku, šperky, klobouky, objekty a fotografie, kresby, kovové 
výrobky, sochy, vitráže i netradiční hudební nástroje. Příleži-
tost vidět tvůrce, umělce i mistry svého řemesla v jejich au-
tentickém prostředí dodala akci na mimořádné atraktivnos-
ti, proto nebylo divu, že vyvolala neobyčejný zájem. Umělci 

zpřístupnili svá zázemí nebo výstavní prostory v Horních 
Radslavicích, Křižanově, Tasově a na dvou různých místech 
ve Velkém Meziříčí.
V Meziříčí se otevřely prostory luteránského gymnázia a Rock 
Depa. Ivana Bíbrová uvedla 2. října v luteránském gymnáziu 
vernisáž, kde představila pět autorů a jejich díla, mezi něž patřily 
objekty, fotografie, obrazy i šperky. Několik autorů vystavovalo 
svá díla v Rock Depu. Bar zaplnily klobouky, keramika, šperky, 
vázací motýlky i dřevěné výrobky.
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Mravenci, termiti, vosy či kůrovec - to jsou 
jen někteří ze zástupců hmyzí říše, kte-
rým se věnuje výstava „Společenský život 
hmyzu“. Ta je v prostorách výstavního sálu 
velkomeziříčského muzea přístupná až do 
25. října.
Jak již název napovídá, výstava se zamě-
řuje na sociální chování hmyzu. Příchozí 
se tak například dozvědí, že mravenci mají 

své paní učitelky a samečci much nosí 
svým vyvoleným zásnubní dárky.
Kromě poutavých textů a fotografií si ná-
vštěvníci mohou prohlédnout i trojrozměr-
né exponáty, jako jsou sršní hnízda, části 
mravenčích hnízd, model termitiště či model 
mraveniště. Nechybí ani insektária s živým 
hmyzem, kde žijí například pakobylky indic-
ké, švábi velkokřídlí či strašilky ďábelské.

Autory putovní výstavy z jihlavského 
Muzea Vysočiny jsou Klára Bezděčková 
a Pavel Bezděčka.
Pro objednané školní skupiny jsou připra-
veny prohlídky vedené lektorkou, která žá-
kům výstavu přiblíží a uzpůsobí ji věku dětí.
Výstava je otevřena od úterý do neděle, 
a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

-muz-

Muzeum nabízí pohled do hmyzí říše

Domácí hospic Vysočina se opět zapojí do kampaně DOMA
Již čtvrtým rokem se na začátku října (ten-
tokrát 5. – 11. 10.) uskuteční kampaň 
DOMA, Týden pro mobilní hospice. Akce 
má za cíl šířit informaci o tom, že si může-
me vybrat, kde chceme zemřít. 80 % z nás 
si přeje umřít doma mezi svými blízkými 
a v důvěrně známém prostředí. Podaří se 
to však pouze 20 % z nás. Mobilní hospice 
pomáhají vracet umírání zpět domů. Pro-
vázejí nevyléčitelně nemocného člověka 

v závěru jeho života, přinášejí do domác-
nosti odbornou zdravotní péči, informace 
a podporu. Mobilní hospice pomáhají rodi-
ně zvládnout péči o blízkého tak, aby mohli 
poslední chvíle jeho života strávit společně.
Součástí Týdne pro mobilní hospice bude 
ve středu 7. 10. Papučový den. V tento den 
zaplaví Facebook a Instagram fotografie lidí 
v bačkorách. Vezměte si papuče s sebou 
kamkoliv a svůj den s nimi vyfoťte a fotogra-

fii sdílejte na sociálních sítích pod označením 
#papucovyden nebo přímo u stejnojmenné 
události na Facebooku. Cílem je pomoci šířit 
informace o mobilních hospicích. Jedna vaše 
fotografie může změnit konec života jinému 
člověku. Přidejte se k nám a vyzvěte kolegy, 
kamarády, známé, nasaďte papuče a vyfoť-
te se pro nás. Děkujeme.

Ing. Jarmila Pospíchalová
Domácí hospic Vysočina, o.p. s.

Manang a výhled na masi Annapuren, 
foto: Lucie Zezulová

Mladá cestovatelka, absolventka vel-
komeziříčského gymnázia Lucie Ze-

zulová si v listopadu 2019 s kama-
rádkou splnila svůj dlouholetý sen 
a vypravila se na jeden z nejkrásnějších 
treků světa kolem masivu Annapurny, 
která má celkem sedm vrcholů. Během 
dvacetidenního pěšího putování v ho-
rách mohly cestovatelky poznat a ob-
divovat rozmanitou faunu a flóru, život 
a přívětivost místních obyvatel, prasta-
ré hinduistické a buddhistické kláštery 
a zejména majestátní velehory. Prošly 
nejprve krajinou subtropického pásma 
s palmami, poté rododendronovými 
lesy, hlubokými údolími i malebnými 
kamennými vesničkami, kde přespá-

valy. Vrcholem treku byl přechod vyso-
kohorského sedla Thorong La ve výšce 
5416 m n. m., ze kterého se naskýtaly 
úchvatné výhledy na pohoří Annapur-
na, Dhaulagiri, Nilgiri a ostatní veleho-
ry. Lucie Zezulová shrnuje dojmy z ces-
ty svých snů:
„Lidský život se prý neměří počtem 
nádechů, ale počtem momentů, které 
nám dech vzaly. A právě těch bylo na-
vzdory fyzické námaze, silnému větru, 
chladu a nedostatku kyslíku opravdu 
mnoho. Nad krásami nepálských hor 
se skutečně tají dech.“

Helena Švecová

Lucie Zezulová si v Himálájích splnila sen
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Čtrnáctý ročník festivalu filozofie nabídl šest přednáškových 
bloků. Na téma hrozby a příležitosti přijeli do Jupiter clubu před-
nášet například Adam Gebrian, Tomáš Sedláček, Václav Hořejší, 
Zdeněk Žalud, Josef Krob a Andor Šándor, kteří jsou ve svých 
oborech opravdovými pojmy. „Ozdobou slavnostního zahájení 
měla být bezpochyby známá diplomatka a herečka Magdalena 
Vašáryová. Spolu s ní měl vystoupit Lukáš Kintr, náměstek ře-
ditele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpeč-
nost. Covid-19 a opatření s ním spojená vystavila jejich účasti 
na festivalu stopku. Karanténa Petra Dvořáka nedovolila zrea-
lizovat odborný blok Duch ve stroji,“ doplnil Milan Dufek s tím, 
že hlavním cílem programového výboru bylo festivalový svátek 
zrealizovat a neochudit návštěvníky o jedinečnou akci, která 
nemá v ČR obdoby.

Ani letos návštěvníci nebyli ochuzeni o doprovodný program, 
i když ve značně omezeném rozsahu. V kině měli diváci možnost 
zhlédnout film Nákaza, v rámci nedělní benefiční akce Lout-
ky mají zvuk zahráli pro nejmenší pohádku loutkáři z místního 
souboru, na které navázal koncert Petra Bendeho s kapelou. 
„Na benefici se vybralo 7 070 korun. Děkujeme všem, kteří akci 
podpořili. Jupiter club k této částce přidal 26 500 korun a za-
koupil technické zařízení do zvukové kabiny loutkového sálu,“ 
doplnil Dufek. Pomyslnou tečku za letošním filozofickým fes-
tivalem udělal koncert komorní hudby kytaristy Libora Janečka 
a flétnistky Mariie Mikhailovny.
Evropský festival filozofie, který patří mezi tradiční akce města 
od roku 2007, podporuje Akademie věd ČR, finančně na organi-
zaci přispívá město Velké Meziříčí a Kraj Vysočina.

FILOZOFICKÁ TÉMATA VEŘEJNOST STÁLE LÁKAJÍFILOZOFICKÁ TÉMATA VEŘEJNOST STÁLE LÁKAJÍ
Koronavirus ovlivnil i letošní ročník Evropského festivalu filozofie. Přesto se v netradičně podzimním 
termínu ve Velkém Meziříčí setkali odborníci, kteří otevřeli zajímavé diskuze. Mezi divácky nejnavště-
vovanější se zařadily přednášky ekonoma Tomáše Sedláčka a generála Andora Šándora.

Ekonom Tomáš Sedláček patří mezi pravidelné hosty festivalu. Význam veřejného prostoru vysvětlil architekt Adam Gebrian.
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V nedělní podvečer se v zámecké jídelně 
uskutečnil již 25. ročník festivalu Concen-
tus Moraviae, tentokrát v duchu tématu 
„Spojeni hudbou“. Úvodních slov se ujali 
jednatel Jupiter clubu Milan Dufek spo-
lečně se starostou města Alexandrosem 
Kaminarasem. Nezapomenutelný hu-

dební zážitek si nenechal ujít ani pan hra-
bě a spolumajitel zámku Jan Podstatzky-
-Lichtenstein s manželkou.
Mezinárodně uznávaní muzikanti, flét-
nista Jan Ostrý a cembalistka Barbara 
Maria Willi, přizvali k účinkování na fes-
tivalovém programu také absolventku 

historického violoncella na JAMU, Petru 
Machkovou Čadovou. Ve světové pre-
miéře uvedli Divertimento brněnského 
skladatele Milana Slimáčka, které pub-
likum mohlo překvapit vnitřním příbu-
zenstvím s tvorbou Johanna Sebastiana 
Bacha. Skladatele, hudebního pedagoga, 
klavíristu a varhaníka Milana Slimáčka, 
který se koncertu jako divák zúčastnil, 
odměnilo velkomeziříčské publikum za-
slouženým aplausem.

Mezinárodní hudební festival Concentus 
Moraviae je unikátní kurátorským kon-
ceptem příprav programů. Primárně se 
zaměřuje na klasickou hudbu s přesa-
hem do jiných žánrů a se silným akcen-
tem na starou hudbu, které se věnuje ve 
formě bienále. Organizátoři každoročně 
oslovují nového dramaturga se silnou 
programovou vizí, festival se tedy pokaž-
dé soustřeďuje na nové téma a je vysoce 
hodnocen pro svůj přínos pro obor. V té-
matech jednotlivých ročníků se zrcadlí 
významná hudební výročí i současné hu-
dební a společenské trendy.

Concentus Moraviae uvedl skladby nejen od Johanna Sebastiana Bacha

V úterý 15. září se ve velkém sále Jupiter clubu konala slav-
nostní událost: členové Vlastivědné a genealogické společnosti 
a další hosté se zúčastnili křtu knížky Mládí čas, kterou napsala 
jejich dlouholetá členka JUDr. Zdenka Čechová. Ve vzpomínkách 
se vrací do let 1926 - 1946, kdy žila v milovaném Heřmanově 
a později v Brně. Ve skromných podmínkách na Vysočině zažila 
atmosféru první republiky, válečný nedostatek, vybombardová-
ní jejich brněnského domova, odsun Němců, okupaci Českoslo-
venska v roce 1968. A protože nikdy nemlčela, v té době už jako 
prokurátorka veřejně odsoudila invazi spojeneckých vojsk. Poté 
byla nucena i s malou dcerkou emigrovat. Přes Rakousko se 
dostala do Švýcarska. V nepřítomnosti byla odsouzena ke čty-
řem letům vězení. Po roce 1989 se vrátila do vlasti. Zapojila se 
do VGS, ráda navštěvovala Evropský festival filozofie, kde živě 
diskutovala. Od letošního června je bohužel upoutána na lůžko. 
Přesto se nadále zajímá o vše, co se kolem ní děje. Její knížku 
vydalo nakladatelství Sursum z Tišnova. Krátké příběhy dopl-
ňuje množství starých rodinných fotografií a dopisy její příbuz-
né, spisovatelky a duchovní přítelkyně Otokara Březiny, Anny 

Pammrové. Publikaci si můžete zakoupit v knihkupectví Char-
vátová na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Helena Švecová

Knížka Zdenky Čechové nabízí pohled do starých časů

Kalendář města na rok 2021 zakoupíte v hale radnice

Město vydalo nový kalendář pro rok 
2021, který je už nyní v prodeji v Turistic-
kém a informačním centru Velké Meziříčí 

za sto korun. Kalendář prostřednictvím 
snímků od renomovaného fotografa, Mi-
lana Šustra, nabízí pohled na architektu-
ru města.

Rodák ze Žďáru nad Sázavou vydal jako 
spoluautor mnoho knih a publikací. Za 
zmínku určitě stojí Velké Meziříčí včera 
a dnes. Nejedná se ovšem o jedinou kni-
hu z prostředí Velkomeziříčska, na které 
se fotograf Šustr podílel, další z výčtu 

jeho děl je i publikace Chrám sv. Mikuláše 
ve Velkém Meziříčí.
Milan Šustr má za sebou řadu úspěšných 
projektů s architektonickou i sociální té-
matikou. Ze sociální oblasti uvedeme 
například výstavu „Ruce – příběh života“, 
která byla k vidění na Krajském úřadě 
Kraje Vysočina i v Domově pro seniory 
Mitrov. Právě klienti mitrovského domo-
va stáli fotografovi modelem a dodávali 
mu inspiraci.
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MEZIŘÍČÍ SI PŘIPOMNĚLO TŘICETILETOU VÁLKUMEZIŘÍČÍ SI PŘIPOMNĚLO TŘICETILETOU VÁLKU
První zářijový víkend patřil tradičně his-
torickým slavnostem. Ty letošní se nesly 
v duchu třicetileté války a Albrechta z Vald-
štejna. Program začal netradičně už v pá-
tek 4. září na velkomeziříčském náměstí, 
kde vojenská patrola verbovala domobra-
nu. Pochodňový průvod s vojskem i nově 
naverbovanou domobranou kráčel na zá-
mecké nádvoří, aby tam ztrestal vojenské 
zběhy. Závěr večera se nesl ve znamení 
plamenů. Ohňová show přilákala stov-
ky lidí, které s napětím sledovaly magické 
umění vystupující skupiny.
Sobotní historické slavnosti se odehrá-
valy zejména na zámeckém nádvoří. 

V přilehlém parku byl k vidění rozsáhlý 
dobový vojenský tábor. Nabitý program 
od rána až do pozdního odpoledne ob-
sahoval divadelní šermířské představe-
ní, kejklíře, tance, středověkou hudbu 
v podání kapely Zanyka i nástup vojen-
ských jednotek. Co by to bylo za dějinné 
slavnosti, kdyby vojska čítající bezmála 
200 účastníků slavnostně nepřivítala 
Albrechta Václava Eusebia z Valdštej-
na s jeho chotí. Na pódiu vystoupila 
také městská rada, v čele se starostou 
Alexandrosem Kaminarasem, aby pro-
mluvila s jedním z nejvyšších velitelů 
vojsk během třicetileté války, již zmíně-

ným Albrechtem z Valdštejna.
Výstřely, dým, vojáci i pikenýři, tak vypa-
dala vojenská šarvátka v parku. Velkome-
ziříčská domobrana vzdorovala Švédům, 
kteří ale byli v přesile. Když už to vypa-
dalo beznadějně, přišla meziříčským vá-
lečníkům na pomoc armáda pod vedením 
Albrechta z Valdštejna. Po ukrutném boji 
zachránila město od rabování a vypálení. 
Švédové museli uznat svoji porážku.
Po celý den měli návštěvníci možnost 
ochutnat stylové občerstvení, prohléd-
nout si ukázky řemeslných prací nebo 
absolvovat prohlídku vnitřních prostor 
zámku i sálu s freskovou výzdobou.
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Zdravotníci, hasiči a policisté předvedli ve čtvrtek 10. září ukáz-
ky své práce na velkomeziříčském náměstí. Proběhl již pátý Den 
záchranářů.
Jak probíhá resuscitace člověka, jak je náročné obléknout si 

ochranný oblek bránící před nákazou infekcí, jak bezpečně uha-
sit hořící olej nebo jak probíhá zadržení nebezpečného pacha-
tele s pomocí policejního psa, se dozvěděli děti i dospělí během 
dvouhodinového programu Dne záchranářů.
Kromě akčních ukázek z běžné činnosti záchranářů si zájemci 
mohli prohlédnout zblízka hasičskou techniku, policejní mo-
tocykl s vozem a stanoviště záchranné služby včetně sanitky. 
Posléze hlavně děti nadšeně uvítaly možnost pohladit si slu-
žebního psa, vyzkoušet si, jak se cítí zločinec s pouty na rukách, 
a prohlédnout si, jak funguje vyprošťovací zařízení hasičů.
Cílem akce bylo naučit nejen děti správně reagovat v různých 
krizových situacích, ale také poznat detailně práci záchranářů, 
kteří denně zachraňují zdraví a životy druhých.
Den záchranářů uspořádalo Zdravé město Velké Meziříčí ve 
spolupráci s Krajem Vysočina. Na ukázkách se podílely Zdra-
votnická záchranná služba Kraje Vysočina, Hasičský záchranný 
sbor Velké Meziříčí, Policie ČR a Městská policie Velké Meziříčí.
Město Velké Meziříčí tímto děkuje všem, kteří na akci spolupra-
covali a prezentovali svoji činnost. Sponzorem hasicích přístrojů 
byla firma Vlastimil Dvořák, provozovna Petráveč, revize hasi-
cích přístrojů.

Část velkomeziříčského náměstí se proměnila na trhy, pořada-
telé ze Zdravého města Velké Meziříčí nechali postavit stánky 
pro prodejce, vystavovatele a organizace, které se podílely na 
doprovodném programu. Nechybělo ani pódium pro předná-
šejícího Karla Jonáka, kuchaře Jana Rimplera a Vandu a Stan-
du s jejich hudebním vystoupením pro děti – vše samozřejmě 
s ekologickou tématikou. Jedna přednáška, na níž Pavla Švecová 
ukázala třeba voskované ubrousky a další pomůcky k eliminaci 

odpadu v domácnosti, se uskutečnila v prostorách Obecníku. 
Osvětová přednáška, která přiměla posluchače zamyslet se nad 
zbytečnými obaly, nesla název Jak na domácnost bez odpadů.
Návštěvníci měli možnost nechat si změřit tlak i hladinu cukru 
v krvi, navštívit výtvarné dílničky nebo absolvovat kvízy. Velký 
zájem strhla ukázka stloukání másla. Možností bylo mnoho, jen 
tak poslouchat, vzdělávat se, poučit se, bavit se i nakupovat. 
Prodejci zejména regionálních potravin nabízeli vše v bio kvalitě 
nebo výrobky ručně vyráběné. Velká návštěvnost v průběhu ce-
lého dne dokázala zájem lidí o ekologii a udržitelný rozvoj.
Město Velké Meziříčí tímto děkuje všem, kteří na akci spolupra-
covali a prezentovali svoji činnost.

Prodejci: Olejový mlýn Petráveč, Rybářství Kolář, Spolek vče-
lařů, Petra Svobodová PS ART, Vinotéka v Radnické, JEZ food, 
Zahradnictví Rozmarínek, Koření od Davídka, Magda Buršíko-
vá – šperky, Sýry z farmy, INGELD
Na doprovodném programu se podíleli: Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou, Nízkoprahový klub Wellmez, Dóza - středisko 
volného času Velké Meziříčí, Kopretina - centrum pro rodiče 
s dětmi, Velké Meziříčí, Chaloupky o.p. s., Hotelová škola Svět-
lá a SOŠŘ Velké Meziříčí, Eko -Kom, a.s. autorizovaná obalová 
společnost, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p. s., Nemocnice Sv. 
Zdislavy Mostiště, Skautské středisko Velké Meziříčí, Český čer-
vený kříž, Dům zdraví, Jupiter club, Pytlíci CZ.

Záchranáři se dětem představili v akci

Letos se Dny zdraví zaměřily na zbytečné obaly

Cyklistika, běh i pohádka, takový 
byl Evropský týden mobility
Evropský týden mobility, který proběhl od 16. do 22. září, pro-
pagoval heslo „Tvůj styl, tvoje volba“. Do akce se jako každo-
ročně zapojilo Zdravé město Velké Meziříčí a další organizace, 
které se podílejí na obsáhlém programu. Po celý týden se mohli 
zájemci zúčastnit Meziříčských cyklotoulek, za jejichž absolvo-
vání dostali odměnu. Z programu zaujal mnoho příznivců udr-
žitelného rozvoje Evropský den bez aut nebo výtvarná soutěž. 
Žáci si zkusili orientační běh v zámeckém parku a děti ze školky 
tvořily v dóze. Zdravé město děkuje všem spolupořadatelům. Foto:Chaloupky o.p.s.
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Vzpomínková akce formou literárněhis-
torického semináře připomněla život 
a dílo spisovatele Ladislava Dvořáka. Ro-
dák z Krásněvsi, který by letos oslavil sté 
výročí svého narození, prožil bohatý život 
ovlivněný nejenom podpisem Charty 77.
Seminář s cílem připomenout život, dílo 
a odkaz Ladislava Dvořáka uspořádala pod 
záštitou Českého centra Mezinárodního 
PEN klubu a za podpory města Velké Me-
ziříčí rodná obec Krásněves za spolupráce 
s Gymnáziem Velké Meziříčí, Moravským 
zemským archivem v Brně – Státním 
okresním archivem Žďár nad Sázavou 
a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec 
Králové. Odborný program na půdě gym-
názia interpretoval Dvořákovu tvorbu pro 
děti a dospělé a připomenul spisovatelův 
život od jeho dětství prožitého v Krásněvsi 
a Velkém Meziříčí, přes vysokoškolská stu-
dia, až po vyjádření nesouhlasu s totalitním 

režimem a podpis Charty 77. Součástí od-
borného programu bylo literárně-drama-
tické představení v režii Jaroslavy Šiktan-
cové z pražské Divadelní fakulty Akademie 
múzických umění.
Závěrečná část programu proběhla 
v Krásněvsi za přítomnosti široké rodi-
ny Ladislava Dvořáka a hostů. Odhalení 
pamětní desky organizovaného staros-
tou obce Karlem Uhlířem se zúčastnilo 
mnoho obyvatel, kteří si přišli prohléd-
nout vzpomínku na významného rodáka. 
Autorem desky, zasazené do žulového 
kamene z blízkého lesa, je sochař Jiří Ma-
rek. Recitací básně Výheň zavzpomínal 
se slzami v očích na svého otce také syn 
Ladislava Dvořáka.
Básník a prozaik Ladislav Dvořák (1920-
1983) byl autorem dětských knih, 
překladatel, literární historik a publi-
cista. Vystudoval velkomeziříčské gym-

názium, za války pracoval jako dělník 
v továrně, poté v letech 1945 až 1949 
studoval na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy bohemistiku a filosofii. 
V této době začal publikovat své první 
básně. Studia však na protest proti po-
litickým čistkám na vysokých školách 
nedokončil, což mu uzavřelo na dlouho 
dobu dveře literárních nakladatelství. 
V šedesátých letech znovu vydal několik 
sbírek a řadu knih pro děti, stal se také 
členem redakčních rad dětských časopi-
sů. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy 
na území Československa začal praco-
vat v Národní knihovně, odkud ho po 
podepsání Charty 77 vyhodili. V sedm-
desátých letech vycházel v samizdatu 
a v zahraničních sbornících mezi českými 
zakázanými autory. Soubor próz Ladisla-
va Dvořáka vyšel pod pražským naklada-
telstvím Torst v roce 1998.

ODHALENÍM PAMĚTNÍ DESKY V KRÁSNĚVSI VYVRCHOLILA  ODHALENÍM PAMĚTNÍ DESKY V KRÁSNĚVSI VYVRCHOLILA  
VZPOMÍNKA NA SPISOVATELE DVOŘÁKAVZPOMÍNKA NA SPISOVATELE DVOŘÁKA

Asi nevíte kam a kdy. V pátek 18. září ve 14 hodin do auly gymnázia 
Velké Meziříčí. Ptáte se proč?
V rámci vzpomínkové akce na rodáka z Krásněvse, absolventa zdej-
šího gymnázia a významného českého básníka Ladislava Dvořáka. 
V kulturním programu vystoupili čtyři studenti DAMU a v režii své 
profesorky Jaroslavy Šiktancové přiblížili neotřelým způsobem život 
a dílo toho našeho krajana. Půvabná dívka Marie Štípková a urostlý 
mladík Vojtěch Bartoš s minimálními rekvizitami, ale nádhernými hla-

sy, s pečlivou, ale přirozenou výslovností nám kromě zadaného úkolu, 
seznámit nás s osudem Ladislava Dvořáka, připomněli i krásu našeho 
jazyka. Mimořádně nápaditý byl i autorský hudební doprovod – příčná 
flétna Dušan Navařík a bicí František Kukula. Žádné promítání. Žád-
né světelné efekty. Přitom velké emoce. Požitek z obsahu i formy.
Škoda, že o to přišli i ti, co by přijít mohli a měli. Že by za to mohl 
pátek odpoledne a Covid-19. Co vy na to?

Jiřina Kácalová

Škoda, že jste nepřišli
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Saunový ceremoniál – co se na něm bude dít?

U nás ve wellness pořádáme saunové ce-
remoniály. Už několik lidí se mě ptalo, co to 
vlastně je, co se na něm bude dít, co mají 
čekat. Je to pochopitelné, troška studu, tro-
cha obavy z neznámého („A nebudu tam 

muset něco dělat?“) a taky strach z toho, 
jestli v sauně ten saunový ceremoniál vy-
drží. Tak si to probereme postupně.
Saunový ceremoniál přináší do sauny „zá-
žitek“. Nebudete tam jen sedět a upírat zrak 
k přesýpacím hodinám, jak dlouho ještě mu-
síte v té sauně být. Vy neděláte vůbec nic. Jen 
sedíte nebo ležíte a relaxujete. Vy můžete 
i v průběhu ceremoniálu kdykoli odejít, pokud 
už vám není příjemně. Nemusíte se přemá-
hat a nemusí vám být hloupé, že ho nevydr-
žíte do konce. (Já to mám trochu horší.)
Saunový ceremoniál obvykle trvá 12 – 
15 minut a je zaměřený na nějaké dané téma. 
U nás už jste mohli potkat např. Piráty z Kari-
biku, přenést se do světa Avataru, vydat se na 
Cestu kolem světa a mnohé další. Ceremoni-
álem zní hudba spjatá s daným tématem, 

saunér několikrát polije kamna a ručníky, vě-
jířem nebo praporem rozvíří a rozmává horký 
vzduch v celé sauně. Ten je navíc prosycený 
nádhernou vůní esenciálních olejů nebo by-
linek. Je to tedy také zároveň aromaterapie.
Můžete se setkat i s muzikoterepií, vykuřová-
ním nebo peelingy z čistě přírodních surovin.
Každý saunér je jiný, každý dává do svých 
ceremoniálů svoje srdce a kus sebe. Kaž-
dý máme rádi jinou hudbu, jiné vůně, jiná 
témata. Prostě „nezkusíš - nevíš“.
Tak si to přijďte za námi zkusit a třeba si 
saunové ceremoniály zamilujete tak jako já.
To, že vás přeneseme do jiného světa a bu-
dete odcházet zrelaxovaní nebo naopak na-
bití energií, usměvaví a s dobrou náladou, to 
je největší odměna pro nás saunéry.
Dana Dychová, saunérka Beauty & Beast

Asociace se setkává u různých příležitostí, dalšími letošními akcemi byly 
ryby, Hvězdné války a setkání na srubu

Členové Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí – klub Velké Meziříčí 
(dále asociace) uspořádali další tradiční 
setkání. Nejprve se sešli v červenci při 
rybaření v Arnolci, kde si tatínkové a děti 
zachytali, maminky si popovídaly na hrá-
zi, kde za krásného počasí Karel Blaha 
griloval kapry na kameni. Poděkování pa-
tří nejen panu Blahovi, ale obzvlášť panu 
Štegnerovi za poskytnutí rybníka, zapůj-
čení nářadí a odbornou pomoc, za daro-
vané kapry ke grilování moc děkujeme 
firmě ZAPRO s.r.o. z Oslavice.
Druhé setkání bylo o něco delší, jednalo se 
o prodloužený víkendový psychorehabili-
tační pobyt, který se nesl v duchu Hvězd-
ných válek. Rodiny z asociace vyrazily směr 

Svratka, letos jubilejně podesáté. Aktivitu 
dlouhodobě podporuje město Velké Meziříčí 
z grantového programu a za to jim děkuje-
me, dalším zdrojem byly peníze z výtěžku 
Plesu dobré vůle 2020 a finančně se spolu-
podíleli také účastníci pobytu. Navštívili jsme 
základnu rebelů na Devíti skalách, stali se 
posádkou vesmírné lodě Falcon Milenium, 
postavili a odpálili jsme rakety a zažili noční 
světelnou show s Lukem Skywalkerem.
Prozatím poslední setkání proběhlo na 
začátku září u srubu rodiny Podstatzký-
-Lichtenstein, kam přijeli canisterapeutky 
s pejsky ze sdružení Cantes, meziříčští pro-
fesionální hasiči, trampská kapela Weget 
a pozvání přijal i pan hrabě Jan Podstatzky-
-Lichtenstein, kterému děkujeme za jeho 

zájem, osobní účast na našich akcích 
i dlouholetou nezištnou pomoc našemu 
klubu. K příležitosti 25. výročí od založení 
klubu, které letos slavíme, jsme připravili 
pamětní listy a paní Marie Trutnová připo-
mněla během proslovu celou historii klubu. 
Tradičně jsme si pochutnali na dobrotách 
z kuchyní našich maminek a rožněných ký-
tách, které poskytlo HOD Jabloňov -Ruda, 
připravili v řeznictví Malec a vlastního opé-
kání se ujal Václav Cejnek za Záseky.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli 
na přípravě našich akcí, pomáhají nám 
a podporují nás.

Více viz www.asociacevm.cz
Za Asociaci Zdeněk Jůda - předseda klubu

Minulý víkend proběhl druhý ročník chari-
tativního sekáče, jehož výtěžek poputuje 
do Centra Kociánka - pracoviště Březejc. 
Akce se uskutečnila na nádvoří před kinem 
Jupiter clubu, které se na dva dny zaplnilo 
oblečením. Všechno oblečení a různé mód-
ní doplňky darovali do prodeje dobrovolní-
ci. Další důležitou součástí akce byl prodej 
výrobků z Centra Kociánka. Protože letos 
centrum Kociánka zrušilo mnoho prodej-
ních akcí, byli jsme rádi, že jsme měli mož-

nost podpořit a prodávat jejich ručně vyrá-
běná díla.
Letos se už první den povedlo překonat 
vybranou částku z minulého roku a závě-
rečná suma dělá 14 000 korun.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zú-
častněným, dobrovolníkům, prodejcům 
i nákupčím. Bez vás by se akce neusku-
tečnila. Příští rok na sekáči na viděnou!
Alžběta Bezděková, spolek Jednomešto. 

a Jupiter club

Charitativní sekáč vybral 14 tisíc pro Kociánku
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XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

Velké Meziříčí | R-VYSOC 
87.9 FM | 90.1 FM

Talk  show!

V pátek 25. 9. 2020 proběhl další díl tiskové konference vedení 
města. Jedním z témat byla také situace v bývalém areálu Svi-
tu a výstavba supermarketu LIDL v této lokalitě. Zde bylo dobré 
si všimnout, jak především starostovi A. Kaminarasovi byly tyto 
otázky nepříjemné. Ale jeden posun v myšlení starosty je zde evi-
dentní. Starosta přiznal tři zásadní věci:
• musí v rámci výkonu své funkce jednat v mezích zákona
• územní studie v bývalém areálu Svitu není a nebude závazná
• výstavba LIDLu v této lokalitě je možná
Co to v praxi znamená? Vzhledem k tomu, že v územním plánu 
pro toto území nejsou stanoveny žádné limity a regulativy, pokud 
bude předložený záměr v souladu s územním plánem, bude ten-
to dříve či později realizován. Takže buďto město bude spolupra-
covat a snažit se vyjednat co nejlepší podmínky (most přes řeku, 
cyklostezku, plnohodnotné parkování apod.) a ovlivnit ze strany 
města celkový vzhled stavby, aby do této lokality co nejvíce vizu-
álně zapadla, nebo bude investorům házet klacky pod nohy. Tím 
vystavuje město velmi nákladným a dlouhým soudním sporům 
s nejistým výsledkem. Nabízí se ještě otázka, zda státní správa 
nepodlehne možnému tlaku z řad některých zastupitelů, aby se 
snažili výstavbě supermarketu svými stanovisky zabránit. Zde je 
evidentní, že zastupitelé za hnutí ANO neví, co s tím. Ale věřme, 
že máme státní správu skutečně na samosprávě nezávislou.
Shrňme si, co vše se v této věci za poslední rok odehrálo.
Tehdejším starostou Josefem Komínkem byla ustanovena pra-
covní komise ve věci jednání se společností LIDL.
Předsedou této komise byl zvolen F. Smažil (ANO). Lidlu byly na-

bídnuty k výstavbě pozemky v lokalitě Hliniště, které odmítl. Tyto 
pozemky stály město Velké Meziříčí 6,6 milionů korun.
V únoru 2020 došlo ke kompletní změně vedení, kdy A. Kami-
naras a F. Smažil (ANO) na první tiskové konferenci informovali 
občany o tom, že měli signály o „nějakém“ zákulisním jednání 
ze strany tehdejšího vedení se společností LIDL, a proto „museli 
zasáhnout“. Přestože byli vyzváni, aby toto tvrzení doložili důka-
zy, k dnešnímu dni žádné nepředložili. Reagovali pouze formou 
emočně laděného dopisu, ve kterém nebylo možné vystopovat 
konkrétní odpověď na otázky.
Od února 2020 tato pracovní komise nebyla ani jednou svolána 
a se společností LIDL nikdo nejedná, což vypovídá o určité be-
zradnosti současného vedení radnice. Vhodnou vyjednávací po-
zici město díky nečinnosti A. Kaminarase a F. Smažila ztrácí.
Pracovníci oddělení investic emailem přiznávají, že stavební po-
volení na „provizorní“ parkoviště v lokalitě Svitu neexistuje, pro-
tože se jim nepodařilo získat souhlas společnosti LIDL. Tzn., že se 
může jednat o „černou“ stavbu.
A jak dál? Okamžitě se společností LIDL obnovit jednání. Není 
od věci začít komunikovat napříč stranami, případně se poradit 
s těmi, kteří již mají zkušenosti. Pokusit se také obnovit jedná-
ní např. se společnosti Penny Market CZ / REWE Group, zda by 
nebyla ochotna jednat o směně nebo prodeji jedné ze svých pro-
dejen.
Závěr: Pokud spolupráce dnes nebude žádná, zítra máme v cen-
tru města stále skládku sutin.

Zastupitelský klub ČSSD, Meziříčského fóra a KDU -ČSL

Žene starosta Kaminaras a místostarosta Smažil Velké Meziříčí 
do dlouhých soudních sporů?

Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé 
ČSSD, KDU -ČSL a Meziříčského fóra. Zdá 
se, že si v této věci nemůžeme porozumět. 
Sepsali jsme proto body, ze kterých vychá-
zejí naše představy o lokalitě Svit a spolu-
práci s firmou Lidl.
1. Město má plánovat a stanovovat pravi-
dla pro rozvojové lokality
Každé město má a musí plánovat svůj 
rozvoj. V případě Svitu je územní studie 
správným řešením bez ohledu na Lidl. Je 
to významné území, které se po více než 
sto letech uvolnilo. Už v roce 2005 měli 
nastoupit plánovači, urbanisté a architekti 
a vymyslet, jak s ním naložit. Nic takového 
se bohužel nestalo. Je to dluh, který chceme 
konečně srovnat.
2. Vyjednávání jen s vyjasněnými zájmy
Žádné vyjednávání nemůže dopadnout 
dobře, pokud si obě strany vnitřně a předem 
nevyjasní svoje zájmy a potřeby. To se v pří-
padě Velkého Meziříčí při jednání s Lidlem 
nestalo, a proto město nikdy nenašlo odva-
hu k razantnímu rozhodnutí. Pojďme to do-
hnat územní studií. Nebude 100 % závazná, 
ale kdo se od ní odchýlí, musí velmi dobře 
dokázat, že jeho stavba splňuje stanovené 
cíle stejně nebo lépe než územní studie.
3. Zastupitelé by měli hájit zájmy občanů 
města a nikoho jiného
Podívejte se na svoje vyjádření! Zdůrazňu-
jete zájmy soukromého investora, předjí-
máte, s čím bude, nebo nebude souhlasit, 
dokonce za něj hrozíte, že dojde na soudní 
tahanice! Znovu vám připomínáme, že jste 

zastupitelé občanů tohoto města, a nikoliv 
obchodních řetězců.
4. Kdo chce stavět, musí se sám poprat 
s územním plánem
Žádný majitel nemovitosti si nemůže na 
svém pozemku stavět, co chce. Mnozí sta-
vebníci a majitelé pozemků z Velkého Mezi-
říčí vám potvrdí, že je to leckdy velmi přísné. 
Není žádný důvod pro to, aby měl Lidl či 
kdokoliv jiný zvláštní privilegia.
5. Centrum města je ohrožené a je třeba 
ho chránit
Obchodníci, restaurace, odpočinek i běžný 
život na náměstí trpí. Obchodní zóna u Tr-
žiště znamenala citelný zásah. Širokosor-
timentní prodejna, jakou dnes Lidl je, by 
přivedla do oblasti zbytečná auta a zasadila 
další ránu provozovnám, které nám v cen-
tru zbyly. Zvýšená automobilová doprava 
odrazuje lidi od pobytu v centru.
6. Parkoviště a cyklostezka nestačí
Vyjeďte si někdy do Brna, do Prahy nebo 
do Vídně nebo do Berlína. Že to jsou úplně 
nesrovnatelná města? Jsou. Ale v rámci na-
šich možností musíme příjemné a zajímavé 
prostředí vymyslet i u nás. Dnes a denně 
se totiž mladí lidé rozhodují, jestli se pře-
stěhují do většího města, nebo zůstanou 
v malém Velkém Meziříčí. Mnete si spo-
kojeně ruce nad tím, že by nám Lidl zaplatil 
most a možná i vyasfaltoval parkoviště. To 
jsou však lákadla nedůstojná pro koncepční 
uvažování.
7. Za spory to stojí
Strašíte lidi vleklými soudními spory. Podle 

nás by za to klidně i stály. Nechceme Lidlu 
znehodnotit pozemky. Chceme, aby jeho 
stavba vycházela vstříc potřebám města 
a řetězec své investice netratil. To je legi-
timní a těžko napadnutelný postup.
8. Trpělivost
I vy jste se podíleli na vedení města v době, 
kdy se Lidl rozhodl ve Svitu postavit prodejnu 
a město získalo tamní pozemky. Od té doby 
uplynulo 6, ne   -li 12 let, a dnes tu máme 
malé parkoviště a u něho hromadu suti. To 
je ostudný výsledek! A vy už po sedmi mě-
sících napadáte nové vedení, které rozbíhá 
plány, jak toto území smysluplně využít.
Závěr
Již dříve jsme vás vyzvali, abyste představili 
vlastní návrh, jak naložit s lokalitou po bý-
valém Svitu. K tomu však zatím nedošlo. 
Odklízení suti, rozšíření a zpevnění parko-
vací plochy a příprava územní studie budou 
pokračovat dál, i přestože je zpochybňujete 
a odmítáte.
Věříme, že časem si tyto věci lépe vysvětlíme.
Nicméně váš přístup (osobní napadání 
představitelů města v médiích v takto cit-
livé záležitosti) předem vylučuje vaši spolu-
práci na vyjednávání s Lidlem nebo se státní 
správou. Tyto kompetence náleží a budou 
náležet starostovi a místostarostovi města.

Libor Beneš, Ivana Bíbrová, Tomáš Bílek, 
František Fňukal, Petr Juda, Alexandros 

Kaminaras, Radovan Necid, Josef Prokop, 
František Smažil, Ivo Šulc, Petr Velička, 

Vincenc Záviška

Co se SVITEM?
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XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

Velké Meziříčí | R-VYSOC 
87.9 FM | 90.1 FM

Talk  show!

ELKOV elektro a.s.
K Novému nádraží 2260 

594 01 Velké Meziříčí

Po–Pá:  6.00–15.30

ELEKTROMATERIÁL
SVÍTIDLA, NÁŘADÍ

www.elkov.cz
eshop.elkov.cz

LED žárovka Philinea
HPFL-2710SC, 1 000 lm, 3 000 K, E27

33,90 Kč/ks

Prodlužovací buben EMOS
4x zásuvka 230 V, vodič PVC 25 m, 
průřez 1,5 mm2

668 Kč/ks

Nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2020. Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH.

LED reflektor LEDVANCE
20 W, 2 200 lm, 4 000 K, IP65

309 Kč/ks

ULTRA alkalické baterie GP
AA 1,5 V, blistr 4 ks

51,90 Kč/bal
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MEZ, a.s. 592 62 Nedvědice | tel. 737 007 308 | drevovyroba.mez.cz | drevovyroba@mez.cz

• Výroba nábytku

• Pořez kulatiny do délky 12 m a průměru 1 m 

na dvoukotoučové pile DKP 6

• Prodej stavebního řeziva

• Výroba a prodej pelet peletkujeme.cz

 Vše za příznivé ceny
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SLEVA 20%
Platnost poukazu do 

30.10. 2020

NA VEŠKERÉ SLUŽBY 
čistírny oděvů a prádelny

Poukaz lze uplatnit pouze ve sběrném místě:

BELLITEX Velké meziříčí 
Pod Hradbami 2006/9, Velké Meziříčí 594 01

Koupím jakoukoli Jawa či Simson, Pávek. Tel.: 723 971 027
 
Naučím, doučím Aj i NJ, na Hliništi. Vzdělání pedagogické, výuka 
od 8 do 14:30 hodin. Tel.: 737 439 784, 
e -mail: dagmar.stankova@seznam.cz

Prodám brambory na uskladnění červené a bílé. Tel.: 731136 395

Koupím starší dům, zahradu, stavební pozemek – Hledám ke 
koupi stavební pozemek ve Velkém Meziříčí a okolí (Mostiště, 
Martinice, Petráveč, Hrbov Lavičky apod.). Velikost parcely cca 
1 000 m2. 606 662 871 Děkuji Jiří Krča.

Koupím byt ve Velkém Meziříčí (Velká Bíteš) i v původním stavu 
k rekonstrukci. 606 662 871 Děkuji Jiří Krča

Koupím historický motocykl nebo moped, i nekompletní. 
Tel.: 608 773 933.

Koupím hoblovku s protahem KDR nebo ROJEK. Tel.: 603 165 320

Koupím staré hračky, šlapací autíčka, pivní lahve s nápisem, ple-
chovice od olejů, motocykly a součástky k nim. Tel.: 732 400 672. 
Děkuji

Koupím vojenskou výstroj např: vysouvací nože, tropické klo-
bouky, oblečení pískové zelené, modré barvy, kanady boty 
okované -plátěné, maskáče, muniční bedny, bundy s kožichem, 
ruksaky nabídněte cokoliv i poškozené! Volejte či prozvoňte  
na tel.: 732400672. Děkuji

Nechceme už bydlet v paneláku. Hledáme RD se zahrádkou, po-
čítáme i s rekonstrukcí. Za nabídky děkuji. Tel.: 732 369 404

Sháním byt 2+1/3+1. Rádi bychom už na Vánoce bydleli v no-
vém. Tel.: 703 668 449

Nabízíme zpracování (nařezání, naštípaní, srovnání) dřeva. 
Tel.: 731 457 371

Prodám zateplenou chatu 4+1 k celoročnímu bydlení na Faj-
tově kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, septik, bazén. Cena 
2 900 000 Kč, možná výměna za byt 3+1. Tel.: 731 457 371

Koupíme nemovitost ve Velkém Meziříčí a okolí, dům, byt, st. po-
zemky, pole, lesy, i v exekuci, platba v hotovosti. Tel.: 605 054 470

Prodám palivové dřevo. Tel.: 605 054 470

Prodám suché palivové dřevo, smrkové cena od 390 Kč za metr, 
celý klaďák 67 m - cena 26 500 Kč (doprava zajištěna). 
Tel.: 605 054 470

Nabízíme těžbu dřeva napadeného kůrovcem harvestorem, vy-
vážení dřeva, odvoz a výkup dřeva. 

Možnost i za odvoz dřevní hmoty. Tel.: 731 457 371

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

Prodám stavební pozemek ve VM. Tel.: 731 457 371

Půjčíme minibagr Velké Meziříčí a okolí. Tel.: 731 457 371

Nabízíme sečení trávy. Tel.: 720 115 003

Nabízím údržbu a servis výpočetní techniky VM. Služby: opra-
vy, nastavení či zálohování počítačů, notebooků, pevných i ex-
terních disků, tabletů, mobilních telefonů, routerů, TV, set top 
boxů, herních konzolí, IP kamer a další techniky. Poradenství 
v oblasti nákupu hardwarových komponent, nových elektronic-
kých zařízení a v oblasti řešení domácí počítačové sítě. Působím 
ve Velkém Meziříčí a okolí. Kontakt: 731 975 328 nebo e -mail: 
beran.adam@gmail.com

 

Výuka AJ a NJ
Mgr. Dagmar Staňková

Hliniště VM (výuka od 8 do 14:30 hod.)

Tel.: +420 737 439 784
e-mail: dagmar.stankova@seznam.cz

jako nájemce lesních pozemků ve vlastnictví 
Města Velké Meziříčí

nabízí veřejnosti možnost
výroby palivového dřeva samovýrobou 

za symbolické ceny

Kontakt: Ing. František Fňukal  

mob.: 603 504 056 (volat po 15. hod.)

Technické služby VM s.r.o.
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ZMĚNY
ORDINAČNÍCH HODIN
Dne 8.10. a 9.10.  MUDr. Doležal – ŠKOLENÍ
Dne 14.10.   MUDr. Ryšanová (gyn.) – neordinuje
Dne 16.10.   MUDr. Nechvátalová – ŠKOLENÍ
Dne 16.10. a 23.10.  MUDr. Bednářová – DOVOLENÁ
Dne 26.10.   MUDr. Novotný (ortop.) – DOVOLENÁ
Dne 26.10. a 29.10.  MUDr. Maleček (chir.) – DOVOLENÁ

Ke dni 30. 9. ukončil svoji praxi MUDr. Fráňa, pacienty pře-
vezme do své péče MUDr. Svobodová. K vyšetření je nutné 
objednání – jen v pondělí. Ostatní dny není v ambulanci ses-
tra přítomna. 

ZUBNÍ POHOTOVOST

10. 10. Zubní péče MUDr. Konečný,  
Žďárská 73, Nové Město na Moravě 566 618 060

11. 10 . Zubní péče MUDr. Konečný,  
Žďárská 73, Nové Město na Moravě 566 618 060

17. 10. MUDr. Milena Koutková,  
Studentská 7, Žďár nad Sázavou 566 623 908

18. 10. BLADENT s.r.o., Štursova 111,  
Nové Město na Moravě

566 616 904

24. 10. B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303 566 536 712

25. 10. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem

566 688 231

28. 10. MDDr. Zuzana Stárková,  
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou 731 533 340

31. 10. MDDr. Zuzana Stárková,  
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou 731 533 340

Chtěla bych moc poděkovat  NIP Nemocnici sv. Zdislavy a. s. Mostiště pod vedením docenta Bonaventury a celému ošetřujícímu 
personálu za opravdu lidský přístup a vzornou péči při ošetřování pacientů a hospitalizaci mého přítele Bohumila Švihálka.

Děkuje přítelkyně Alena

Poděkování

Když jsme v únoru připravovaly výroční členskou schůzi naší 
velkomeziříčské organizace žen a naše předsedkyně Dana Ku-
čerová nám oznámila, že už funkci nechce dál vykonávat, dost 
nás to mrzelo. Chystaly jsme se jí za její „předsedování“ podě-
kovat na březnové výroční schůzi. Ze zdravotních důvodů nepři-
šla. Moc nás to mrzelo. To jsme ještě netušily, že nás zarmoutí 
ještě víc. Už jsme jí poděkovat nestačily. V sobotu 5. září nás 
opustila navždy.

Naše celkem početná organizace v ní ztratila šikovnou a obě-
tavou členku. Skoro deset let byla místopředsedkyní, pět let 
předsedkyní. Dokázala naši pestrou ženskou partu udržet 
pohromadě. A věřte, dokázat, že se padesátka aktivních, růz-
ně starých a různě založených ženských na něčem shodne, je 
skutečně kumšt. A Daně se to dařilo. Hlavně její zásluhou se na 
našich velikonočních a vánočních výstavách dařilo sladit zájmy 
vystavujících i prodávajících. Začaly jsme také úzce spolupraco-
vat nejen s vedením města při Dnech zdraví, ale i SEV Ostrůvek 
nejen při Dnech Země. Pořádaly naučné zájezdy i pro veřejnost, 
navázaly přátelské styky se ženami z chorvatského Tisna. Ne že 

by všechno dělala sama. Rozumně dávala prostor všem našim 
iniciativám. A nebylo to pro ni jednoduché. Mezi ženami naší or-
ganizace byla její bývalá učitelka, stejně jako její žákyně a spo-
lužačky. Učila některé jejich děti, jiné učily její potomky. Nejstarší 
členka organizace mohla být klidně babičkou té nejmladší.
 
Je samozřejmé, že Dana nežila jen naší organizací. Měla po-
četnou rodinu. Dva sourozence s rodinami, jednoho milujícího 
manžela, tři syny. O jednoho při tragické autonehodě přišla. Od 
dvou synů má šest vnoučat, z toho dvakrát dívčí dvojčata. Mi-
lovala je a ráda s nimi byla. Obdivovala přírodu, ráda četla, měla 
široký kulturní rozhled. Odešla příliš brzy a příliš nečekaně.
 
Scházet bude především své rodině, ale i nám. Neměly jsme čas 
jí osobně za všechno poděkovat, ale ani jsme nenašly dost síly 
říci to při posledním rozloučení v obřadní síni v pátek 11. září. 
Činíme tak alespoň takto: „Naše milá Dano, všechny Ti moc za 
všechnu Tvou práci děkujeme. Budeš nám moc scházet. Nikdy 
na Tebe nezapomeneme.“

Členky ČSŽ Velké Meziříčí

Paní Daně Kučerové

MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny 

na období 2014 – 2020“
vyhlašuje

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS MOST Vysočiny – IROP – Bezpečná doprava II „
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTE-

GROVANÉ PROJEKTY CLLD“.
Datum a čas vyhlášení výzvy: 30.9.2020, 12:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 30.9.2020, 12:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.10.2020, 12:00

Alokace výzvy MAS (CZV): 4 600 000,00 Kč

Podporované aktivity: 
Bezpečnost dopravy

K vyhlašované výzvě se dne 7.10.2020 v 9.00 hodin bude konat seminář pro 
žadatele v kanceláři MAS MOST Vysočiny, 1. patro JUPITER clubu, Náměstí 17, 
Velké Meziříčí.  Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webových strán-

kách MAS MOST Vysočiny: https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/irop

Nemocnice sv. Zdislavy změnila od 1. 10. 2020 
časy ústavní pohotovostní služby.
Po – Pá – 15:00 – 7:00          So, Ne – nepřetržitý provoz

V době pohotovosti ošetřujeme pouze akutní stavy 
spadající pod chirurgickou odbornost, poplatek 90,- Kč.



 

VZPOMÍNÁME

Vaše rodinná a společenská oznámení objednávejte na 566 781 034 (038), e-mailem velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
nebo osobně v redakci Velkomeziříčska.
Najdete nás na adrese v budově radnice, přízemí, dveře č. 104 (bývalá služebna městské policie). 

„Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe 
žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále 
budeme mít.“

10. října jsou to už dva roky a přitom jako 
by to bylo včera, co nás navždy opustil pan 
Lubomír Strnad z Velkého Meziříčí.

S láskou vzpomínají a všem za tichou 
vzpomínku děkují manželka 
a děti s rodinami.

„V srdcích svých,
drahý náš tatínku,
navždy Tě máme,
s láskou a vděčností
na Tebe vzpomínáme.“

Dne 15. října 2020 si připomeneme první 
smutné výročí úmrtí pana Bohuslava 
Studýnky.

S láskou stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Dne 27. října 2020 vzpomeneme 
30. výročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Jan Pazdera
z Křižanova č. 164.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají děti s rodinami.

6. října by oslavil 85. narozeniny a dne 
6. listopadu to bude již 12 roků, co nás 
opustil pan Miroslav Janák
z Velkého Meziříčí.

Stále vzpomínají a nezapomenou manželka 
Jaroslava a synové Miroslav, Josef a Petr 
s rodinami.

Ing. Dana Kučerová, Velké Meziříčí, 73 let, 5. 9. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 11. 9. 
s paní Ing. Danou Kučerovou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Alena Bořecká, Velké Meziříčí, 80 let, 10. 9. 2020

Marie Doležalová, Velké Meziříčí, 74 let, 16. 9. 2020

Marie Nahodilová, Velké Meziříčí, nedožitých 89 let, 18. 9. 2020

Bohumila Požárová, Mostiště, 86 let, 19. 9. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 24. 9. 
s paní Bohumilou Požárovou z Mostišť.

Zarmoucená rodina

PhDr. Ladislav Homola, Velké Meziříčí, 93 let, 21. 9. 2020

Albert Marek, Velké Meziříčí, 81 let, 18. 9. 2020

Děkujeme všem za účast a modlitby při posledním rozlou-
čení dne 25. 9. 2020 s panem Albertem Markem z Velkého 
Meziříčí.

Manželka Marie s dětmi

Mgr. Jiří Láznička, Velká Bíteš, nedožitých 71 let, 24. 9. 2020

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Rodina

Karel Gregor, Velké Meziříčí, 57 let, 26. 9. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 3. 10. 
s panem Karlem Gregorem z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Eva Břendová, Velké Meziříčí, 74 let, 29. 9. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 3. 10. 
s paní Evou Břendovou z Velkého Meziříčí.

Manžel Miroslav

Metoděj Jaša, Blízkov, 96 let, 29. 9. 2020

Jozef Bizoň, Velké Meziříčí, 77 let, 1. 10. 2020

„Čas plyne a nevrací, co nám vzal, jen 
vzpomínky a bolest v srdci zanechal.“

Dne 9. října vzpomeneme smutné  
3. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, maminka, babička 
a sestra, paní Zdeňka Lancmanová, která 
se plně věnovala rodině a seniorům. Její 
život byl posláním pro ostatní. Vzpomínáme 
s láskou a moc nám chybí.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí 
prosím s námi tichou vzpomínku. Předem 
děkujeme všem. S láskou vzpomínají 
manžel Karel, dcera Julie s rodinou, dcera 
Regina s rodinou, syn Jiří s rodinou, sestra 
Květoslava s rodinou.
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Velké poděkování za sedmnáctiletou práci kronikářky patří Jiřině Kácalové. Psaní kroniky Velkého 
Meziříčí však nebylo jediným posláním paní Kácalové, mnozí si ji pamatují jako pedagožku na míst-
ním gymnáziu, kde učila český jazyk a dějepis, někteří si vzpomenou na recitační a dramatický krou-
žek. Ovšem maturitním třídám ve školním roce 1989/1990 se vryla do paměti asi nejvíc, když s žáky 
odjela na exkurzi do Prahy a následujícími událostmi oslovila i množství velkomeziříčských občanů. 
O tom všem a o dalších životních milnících se rozpovídala talentovaná, obětavá a vnímavá kantorka.
Do letošního roku jste byla kronikářkou města Velké Meziříčí, 
a to celých 17 let. Jaký zápis do kroniky vám uvízl v paměti 
nejvíce?

Kurióznější zápis byl tenkrát, když jsem psala o planém po-
plachu. Po blesku selhalo zařízení hlášení a ozvala se siréna, 
hlášení nebezpečí, nutnost evakuace. Mě osobně to zastihlo 
v Charitě při zumbě, museli jsme opustit prostory a evakuovat 
se. Nevěděli jsme, co se stalo, napadalo nás, že něco v Dukova-
nech. Poplach se hlásil stále dokola, protože blesk to zařízení 
poškodil. Tak jako byla celá tato situace mimořádná, tak jsem to 
zapsala i do kroniky. Na tuto událost i zápis o ní si dobře pama-
tuji. Jinak mě v kronice ze všeho nejvíc bavilo psát medailonky 
o zajímavých lidech, kteří měli nějaké významné výročí. Hodně 
a s chutí jsem psala - někdy prý až příliš - o školství a kultuře. 
Když jsem souhlasila s tím, že budu psát kroniku, tak jsem si 
myslela, že dostanu materiály a budu je zpracovávat stylistic-
ky. Nakonec to vypadalo tak, že jsem musela všechny podklady 
shánět. Mělo to i pozitiva, dostala jsem se do kontaktu se zají-
mavými lidmi a doplnila si vzdělání o sportu. Překvapilo mě, jak 
žijí místní části, tak nějak víc společně a často měly více origi-
nálních akcí než Meziříčí.

Učila jste více než 35 let, z toho asi 30 let na velkomeziříč-
ském gymnáziu a 5 let na Základní škole Sokolovská, český 
jazyk a dějepis, jak na svoje povolání, školu i žáky vzpomíná-
te? Je někdo, kdo vám utkvěl v paměti?

Občas jsem učila i tělesnou výchovu nebo umělecký přednes. 
Kantořina je krásné povolání, protože jste pořád ve styku s mla-
dými lidmi. Učení na malém městě má své výhody, mohla jsem 
sledovat, jak se moji studenti dál uplatní, co umí, čím se živí. 
Učila jsem třeba tři generace z jedné rodiny. S některými žáky 
se dnes pravidelně stýkám a samozřejmě mi nyní tykají. Utkvě-
lo mně jich v paměti mnoho a hlavně se jich mnoho nesmírně 
dobře uplatnilo.

V roce 1975 jste po profesoru Tvarůžkovi přebrala recitační 
a dramatický kroužek a 19 let jste ho vedla. Nebyl to jediný 
kroužek, v jehož čele jste stála, kolik takových volnočasových 
aktivit jste vedla?

Vedla jsem dramatický kroužek v DDM – nynější Dóze, a tam 
jsem měla štěstí na nadané děti. S některými jsem dělala až do 
jejich maturity, nejprve tam a pak děti vymyslely v roce 2006, že 
by chtěly dělat divadlo, a tak ho založily při Jupiter clubu s ná-
zvem A.I.D.S. (Autorské invenční divadlo studentů). Byly to děti 
mimořádné, vůdčí osobností byl Radim Svoboda, který šel potom 
studovat dál do Zlína filmovou školu. Další členka šla na JAMU, 
všichni studenti v tomto divadelním spolku měli neobyčejné na-
dání, fantazii. Při Jupiter clubu jsem vedla ještě jeden divadelní 
spolek. Ten měl název STUDNA (Studentské totálně ujeté divadlo 
nadšených amatérů), také to byly děti nápadité. Zajímavé je, že 
většina tvořivých dětí má široký záběr, hudbu a mluvené slovo 
skloubí, ale sport a divadlo už jde hůř dohromady, hlavně časově.

Kantořina je krásné povolání, protože jste pořád ve styku
s mladými, říká Jiřina Kácalová

Stužkování studentů ročníku 1982-83 
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Kroužky byly jednou z mnoha vašich činností, krátce jste byla 
i šéfredaktorkou Velkomeziříčska a členkou redakční rady, jak 
na tohle životní období vzpomínáte?

Bylo to složitější, než jsem si představovala. 
Na jednu stránku na to vzpomínám ráda, při-
neslo to pozitivum, že jsem se musela naučit 
s počítačem. Myslela jsem, že to bude tvořivá 
práce, zjišťovat a předávat informace. Nena-
padlo mě, že budu muset řešit také finance ve 
formě reklamy. Musela jsem řešit články od 
přispěvovatelů, koho se co dotkne, co můžu 
a nemůžu zveřejnit. Myslela jsem si, že budu říkat, co je pravdi-
vé, a pak jsem zjistila, že pohledů na svět a těch „individuálních 
pravd“ je hodně. Nevýhodou je přijít z kantorského prostředí 
a obzvlášť z prostředí gymnázia, tam jsou studenti v podstatě 
partneři, mají roztodivné názory, ale přijímají kritiku a říkají věci 
narovinu, dospělí tento postup neberou. V redakci bylo časté 
slýchat anonymní stížnosti, ale žádnou konstruktivní diskuzi. 
Kantořina je svobodnější, otevřenější povolání než jsou noviny.

Listopad roku 1989 zná každý, ale vy jste ho prožila řekněme 
intenzivně, ať už jako vyučující na střední škole nebo později 
také jako mluvčí Občanského fóra. Můžete ten slet událostí 
a vaše pocity z toho období shrnout?

Pocity byly skutečně rozdílné. Tenkrát jsme jeli dvě třídy čtvrťá-
ků a čtyři kantoři na exkurzi do Prahy. Když jsme se dozvěděli, 
jak to v Praze vypadalo, tak to nebylo jednoduché. Přijeli jsme 
do stávky, kam jsme měli jít, tam bylo zavřeno, ale lidé se k nám 
chovali skvěle. Žádali jsme o zvláštní povolení a ti, co s námi 
jednali, tak se k nám strašně dobře chovali, a to i při manifesta-
ci. Ohleduplnost lidí mě překvapila, rozestoupili se, když jsme 
potřebovali projít. Naši studenti dostali i materiály, které pak 
v Meziříčí šířili. Jeden zlý moment přišel, když naši studenti ma-
teriály hned po příjezdu na nádraží rozdali a skupinka kluků je 
hned druhý den ráno roznášela dál. Tři z nich nám zatkli přísluš-
níci SNB. Potom si pro nás přišla Kablovka, abychom jim řekli, 
co se v Praze děje, že nic nevědí. Já jsem tehdy z těch peda-
gogů byla nejstarší a byla jsem v ochranném pásmu, bylo mně 
53 a posledních pět let před důchodem nás nesměli oficiálně 
vyhodit z práce. Samozřejmě, že mohli, ale moji synové byli do-
spělí a vystudovaní a já už jsem se nebála. Takže já jsem mluvila 
o tom, co se stalo. Někdo nás udal, že tam jsme, snad i někdo 
přijel, ale dělníci z Kablovky nás chránili, všechno dobře dopad-
lo. Brzy se objevily telefonáty, kdy po mně chtěli likvidaci růz-
ných lidí. Příliš brzy se ukázala druhá stránka, ta špatná stránka 
lidí. Svoboda najednou přecházela do pomsty. Místní orgány 
nám vycházely vstříc, děti se hodně zapojily. Tehdy nám hodně 

kolegové z jiných škol a jiných měst vyčítali, že jsme nevymě-
nili ředitele gymnázia, protože byl ve straně, ale on byl velice 
solidní člověk. Byl snad v celém, tenkrát ještě Jihomoravském, 

kraji jediným ředitelem, který zůstal ve funkci. 
Děti si ho vážily, protože tu exkurzi nám neza-
kázal, přestože mohl. Studenty nechal stávko-
vat. Z celého okresu se v Meziříčí protestovalo 
nejdříve, jako první bylo Občanské fórum tady. 
Díky exkurzi se studenty do Prahy jsme o všem 
v Meziříčí věděli brzo, a právě proto tady začaly 
ty aktivity tak brzo.

Přibližte ještě čtenářům, jak jste se z Prahy, kde jste se na-
rodila i studovala, dostala do Velkého Meziříčí a jak jste svůj 
přesun tehdy vnímala?

Strašně jsem nechtěla, ale dostala jsem umístěnku a musela 
jsem tady 3 roky sloužit. Tenkrát jsme skupinka nastávajících 
kantorů chtěla do Teplic, kde se zakládala škola úplně nová. Její 
ředitel měl o nás velký zájem. Nikdo z nás se tam tehdy nedo-
stal a rozhodili nás po celé republice. Když jsem přijela do Me-
ziříčí, tak jsem chtěla odejít, pak jsem potkala manžela, který to 
změnil. Nelituji toho. Vadilo mně, že jsem musela z Prahy, kde 
konec padesátých let už znamenal určité uvolňování a počátek 
krásných šedesátých let, ale v Meziříčí to bylo o pět, šest let po-
zadu, svázanější. Ovzduší na devítiletce nebylo zrovna moc pří-
větivé, gymnázium bylo potom úžasné. V té době byla ve sboru 
převaha chlapů, žen bylo málo. Studenti byli také skvělí.

Na co jste v životě nejvíc pyšná?

Nejvíce jsem pyšná na to, že jsem v 83 letech tady, celkem 
zdravá, a že mě ještě baví život a zajímá, co je okolo. Měla jsem 
životní štěstí, že jsem tady potkala člověka, se kterým jsem si 
děsně rozuměla a měla jsem krásné manželství, i když jsme byli 
každý jiného zaměření. Jsem ráda, že jsem kromě svých synů 
vychovala snad i pár studentů. Mám čtyři vnoučata, dvě na zá-
kladní škole a vnučka promovala na medicíně a nejstarší vnuk je 
inženýr strojař.
Já jsem spokojená, že člověk v životě dokázal zvládnout i těž-
kosti. Dokažme se radovat z maličkostí a berme věci s humo-
rem a nadhledem. Pud sebezáchovy je dobrý, ale nesmí být moc 
velký.

Dokažme se 
radovat  
z maličkostí  

a berme věci s humorem  
a nadhledem.
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Po delší pauze se opět rozjel „kolotoč“ turnajů. Pro hráče přechod 
z U9 do U10 znamenal i pár změn, co se pravidel týká. Asi nej-
větší změna je počet hráčů. V této kategorii se již hraje 5+1. Je to 
sice pouze jeden hráč navíc, ale při hře to znamená mnoho změn.

První turnaj, kde si kluci tuto změnu mohli vyzkoušet, byl tur-
naj Třebíč Open, který se konal 22. 8. Zde se kluci utkali s týmy, 
se kterými se potkali i ve finálovém turnaji Ondrášovka Cup 
2019/2020. Kluci si zvykali na nová pravidla, ladili formu a z 8 
zápasů si odnesli 2 výhry.
Další den - 23. 8. se konal turnaj o pohár starosty ve Velké Bí-
teši. Zde to již byla hra, na kterou jsme od těchto hráčů zvyklí. 
Nahrávky, kombinace a bojovnost. Také bylo vidět, že se do-
kázali lépe vypořádat s jiným počtem hráčů na hřišti. V zápase 
o třetí místo jsme Zbrojovce Brno vrátili prohru z předchozího 
dne v Třebíči a odnesli si celkové třetí místo.
Následující víkend se odehrál turnaj TOP Moravia Cup ve Váža-
nech nad Litavou. Tady mladí fotbalisté změřili své síly s týmy 
jako Sigma Olomouc, Zlín, Slovácko, Sparta Brno a Zbrojovka 
Brno. Nakonec skončili na 9. místě z celkem dvanácti týmů. Zde 
již byl vidět určitý posun. Hra se celkově zrychlila a i když umís-
tění nebylo zcela dle představ, tak se kluci za svůj výkon stydět 
nemuseli.
A jako zatím poslední turnaj se uskutečnilo první předkolo Ond-
rášovka Cupu 2020/2021. Ten se odehrál v Polné 10. 9. a hrálo 
se o postup do druhého předkola. Bylo vidět, že si kluci z minu-
lých turnajů odnesli mnoho zkušeností. Hodně jim daly všechny 
předchozí zápasy bez ohledu na to, zda vyhráli nebo prohrá-
li. Na hřišti jsme viděli, že jim nechybí bojovnost, sebedůvěra 
a souhra. Celkově se umístili na 1. místě se skóre 34:5 a postup 
do druhého předkola si bezpochyby zasloužili. Za dva týdny 
je čeká druhé předkolo a všichni jim přejeme, aby jim tato forma 
vydržela.

FC VM

Stolní hokejisté z Kadolce kromě hraní šprtce myslí 
i na dobročinnost
Z vlastní iniciativy hráčů ze Stolního ho-
kejového klubu (SHK) Kadolec vzešel dar 
pro Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích, 
jednalo se o 3 tisíce korun, látkové rouš-
ky a pamětní dres. K předání došlo pří-
mo v areálu nemocnice za přítomnosti 
vrchní sestry Markéty Klímové. Nápad 
stolních hokejistů zaujal i jejich partnera 
Marky Sport, který nakonec objednávku 
roušek a dresu věnoval jako sponzorský 
dar.

Kadolecký klub existuje od 10. červ-
na 2019 a už má své zastoupení v 2. lize 

družstev ČR ve stolním hokeji. Korona-
virová krize přiměla hráče přemýšlet, 
jak hrát a přitom se nesetkat, a tak přišli 
s nápadem na Ligu na dálku. Jejich onli-
ne turnajů se zúčastnilo 42 hráčů, kteří 
šprtec ovládají. Pravidla stolního hokeje 
se podobají klasického lednímu hokeji, 
jen s tím rozdílem, že se hraje na malé 
dřevěné desce. „Rádi mezi nás přivítáme 
nové tváře, nikdy není pozdě začít hrát 
šprtec. Každý se na nás může obrátit,“ 
vyzývá Jakub Nečas, zakladatel Stolního 
hokejového klubu Kadolec a zároveň ak-
tivní hráč.

Ve čtvrtek 24. září se odehrálo druhé před-
kolo celorepublikového turnaje Ondrášov-

ka Cup 2020/2021. Hrálo se o postup do 
kvalifikačního turnaje, který se uskuteční 
12. nebo 13. října. Po několika změnách se 
nakonec turnaj hrál v Dědicích u Vyškova 
a ze šesti týmů postupovaly 3 týmy. Kluci 
do turnaje vstoupili zápasem s nejtěžším 
soupeřem, a to s Hanáckou Slávii Kromě-
říž, která se v minulém ročníku umístila na 
celkovém 3. místě. I když FC VM soupeři 
nedal nic zadarmo, tak nakonec Slávii Kro-
měříž podlehl 7:2. Druhý zápas se Svrat-
kou Brno byl velice napínavý až do konce. 
Za stavu 4:0 se už zdálo, že výhru klukům 

nikdo nevezme. Bohužel se ale po dvou 
rychlých gólech Svratka opět dostala do 
hry a nakonec vyhrála 6:5. Ostatní zápasy 
se Spartou Brno, Hodonínem a Vyškovem 
se už odehrávaly plně pod kontrolou hrá-
čů z FC VM. Kluci nakonec postoupili do 
kvalifikačního turnaje z krásného druhého 
místa s druhým nejlepším skóre.
Slovy trenéra: „Kluci ukázali charakter a mo-
rální sílu, když po prvních dvou prohrách do-
kázali zbytek zápasů vyhrát a postoupit.“

FC VM

Přípravka U10 postoupila v předkole turnaje Ondrášovka Cup



www.velkomeziricsko.cz

27SPORT

Celkem čtyři studenti bydlí na internátu při Hotelové škole Světlá 
a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, aby mohli v Me-
ziříčí trénovat volejbal. Dva přestoupili na Základní školu Oslavic-
ká a dva dojíždějí na střední školy v Jihlavě. Všechny pojí stejný 
motiv – hrát tady volejbal. Jedná se vůbec o první rok spolupráce 
s místním internátem, který zabezpečil ubytovací kapacitu pro 
děti, jež nenavštěvují hotelovou školu. „Velké poděkování patří 
oběma ředitelkám spřátelených škol. Paní ředitelce Paľovové za 
poskytnuté ubytování na internátu a paní ředitelce Bednářové za 
přijetí dvou nadaných žáků do devátého ročníku Základní školy 

Oslavická,“ říká trenér volejbalistů Štěpán Žaba.
Žáci navštěvující základní školu, Tobiáš Řehoř a Matěj Vlk, po-
chází z Letovic a z Nového Rychnova. Oba hrají za kadety. Tobiáš 
Řehoř je dokonce v širší nominaci reprezentace do 16 let. „Moje 
motivace jít na internát do Velkého Meziříčí byl jednoznačně vo-
lejbal, ale taky dobrý kolektiv,“ odpověděl Tobiáš Řehoř na otáz-
ku, proč právě Meziříčí. „Tréninky mají 5x týdně a jsou šikovní,“ 
dodává trenér Žaba. Za týmy volejbalistů mluví jejich úspěchy 
a takový zájem o působení právě v jejich týmu, že už i žáci zá-
kladních škol jsou ochotní bydlet na internátu.

MEZIŘÍČÍ MÁ VOLEJBALISTY Z JINÝCH KRAJŮ, MEZIŘÍČÍ MÁ VOLEJBALISTY Z JINÝCH KRAJŮ, 
NEJEN KADETI BYDLÍ NA INTERNÁTUNEJEN KADETI BYDLÍ NA INTERNÁTU

V sobotu 5. září 2020 přesně ve 14:00 odstartoval již 6. ročník 
NKT MTB RACE, neboli závod na horských kolech okolo Velkého 
Meziříčí. Závod je součástí NKT TRILOGIE. Obyčejně se začíná 
sezóna tímto cyklistickým závodem na konci dubna, pokračuje 
PŮLMARATONEM na začátku června a končí spojením těchto 
dvou disciplín do oblíbeného závodu dvojic KOLOBĚHU v druhé 
polovině října.
Každý rok nám přinesl nějaké zkoušky a pasti, abychom neměli 
organizaci úplně jednoduchou, ovšem s letošním rokem se ne-
daly obvyklé uzavírky silnic na trati, zbourané mosty a rozjež-
děné polňačky od traktorů vůbec srovnávat. Koronavirus zasáhl 
všechna odvětví lidské činnosti, sport nevyjímaje. Jelikož byl pů-
vodní termín závodu plánován na krásné datum 27. 4., musel se 
závod přeložit, jelikož v této době by byla organizace kvůli vlád-
ním nařízením vyloženě nelegální. Jakékoliv jiné pozdější datum 
slibovalo jedině zmatky a kolize s ostatními závody a akcemi, 
které se nevzdaly, a tak jako my hledaly skulinku, kdy by akci 
uskutečnily.

V předchozích letech se nám podařilo závod stále zdokonalo-
vat, a proto není divu, že se hlásili čím dál víc profi závodníci. 
Obyčejným hobby cyklistům začalo být nepříjemné dojíždění 
s velkou časovou ztrátou na první, proto jsme letošní rok chtě-
li nabídnout i těmto sportovcům. Dobře zvolenou možností se 
ukázalo zkrácení a ztížení trati, přičemž hobby sportovci a ženy 
jedou jedno kolo pouhých 25 km a profi závodníci kola dvě, tedy 
50 km, náročným terénem.
Závodníci se po trase podívali ke Třem křížům, na Palčáky, do 
Balinského údolí, krásnými lesy do Oslavice, Osového, Nesměř-
ským údolím a pak přísným výšlapem na Fajtův kopec, potoky 
přes zámecké schody do cíle na Areál zdraví. Zažili si tak během 
jednoho závodu těžké výjezdy, sjezdy dokonce i po sjezdovce, 
krásný brod v Balinském údolí, ale i parádní MTB lokace přímo 
ve Velkém Meziříčí, například kolem zámeckého parku.
Start všech kategorií byl hromadný. Za 1 hodinu a 7 minut se už 
do cíle řítil první z „jednokolových“ závodníků, Matěj Malec. Prv-
ní žena Hana Vejrostová dojela do cíle v čase 1:23. Necelých 30 
vteřin po dojezdu posledního hobby závodníka plynule začala 
dojíždět profi kategorie, kterou ovládl s časem 2:02 reprezen-
tant Native Sportu Pavel Holec.
Závodníci si změnu trati i celkovou organizaci Sportovního 
centra Velké Meziříčí pochvalovali. My musíme závěrem moc 
poděkovat sponzorům, bez kterých by se náš závod nekonal. 
V první řadě titulární sponzor, místní firma NKT, která je hlavním 
partnerem akce už 4 roky, dále firma SpSoft, další veliká pomoc, 
která vyšla přímo z řad našich závodníků. Dary do cen věnova-
ly firmy SkiSport Drápela, Amicus a SCVM, doplňky výživy pro 
každého sportovce, ceny a občerstvovací stanice obstarala fir-
ma Gold Nutrition. O dobroty se jako každý rok postaral POEX 
a díky sprejům z Autocoloru se ani letos nikdo neztratil. Díky 
všem, těšíme se na KOLOBĚHU 17. 10. Sportu zdar!

Michaela Dvorská

Trasu cyklozávodu MTB Race si závodníci pochvalovali
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Termíny pořadů na říjen jsou pevně sta-
noveny, ale z důvodů neustále se mění-
cích podmínek ohledně koronavirového 
opatření ze strany Ministerstva zdravot-
nictví prosíme: krátce před pořadem si 
jeho konání radši ověřte telefonicky. 

Veškeré prostory JC dezinfikujeme, ozó-
nujeme. Během představení se snažíme 
neustále klimatizací a vzduchotechnikou 
o výměnu vzduchu v sále tak, aby se vám 
v rouškách dobře dýchalo. Doufáme, že 
v této nelehké době nám zůstanete věrni 
a budete nadále navštěvovat naše kul-
turní akce.
Povinnost nosit roušku ve vnitřních pro-
storech Jupiter clubu. 
--------------------------------------
Pondělí 5. 10., výstavní síň
Výstava OBRAZY MÉHO ŽIVOTA JARMI-
LA DVOŘÁKOVÁ
Otevřeno: po – čt 8 – 16, pá 8 – 14 hodin. 
Potrvá do 30. 10. 2020.

Pátek 9. 10., velký sál, 19.30 hodin
MŮŽEM I S MUŽEM
Vtipná autorská feérie 4 žen,4 archetipů, 
vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí... 
Hrají D. Zázvůrková, K. K. Hrachovcová, J. 
Sedláčková, V. Hybnerová.

Sobota 10. 10. a 24. 10., malá scéna, 15 hod.
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
ZVONEK KRÁLOVNY VIL
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místenkou),  
20 Kč dítě bez nároku na místo (sedí  
na klíně).

Akce Vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti jsou dle nařízení vlády dočasně 
pozastaveny.

Úterý 20. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
Z ŘÍŠE STŘEDU
Přednáší Ing. Petr Dohnal

Středa 21. 10., velký sál, 19.30 hodin
Divadlo Kalich Praha
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Hrají J. Lábus, O. Kaiser
 

Pátek 23. 10., velký sál, 20 hodin
VISACÍ ZÁMEK ANARCHIE A TOTAL CHAOS

Úterý 27. 10., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
S PAVLEM PEŠKEM PĚŠKY DO SANTIA-
GO DE COMPOSTELA A DO PROVENCE
Přednáší Jiří Michlíček

Čtvrtek 29. 10., koncertní sál, 19 hodin
1. zahajovací koncert KPH 2020/2021
HOUSLOVÝ VIRTUÓZ VÁCLAV HUDE-
ČEK, Lukáš Klánský - klavír
Platí abonentní předplatné, jednotlivé 
vstupné. Prodej abonentek zahájen!

Pátek 30. 10., velký sál, 20 hodin
Koncert skupiny JELEN

Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 8. 10. v 19.30 hodin
AFTER : PŘIZNÁNÍ

Dokáže láska překonat minulost?
Tessa a Hardin se propadli do vzájemné 
osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží 
a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na 
to, že mohou ztratit jeden druhého. Ro-
mantické drama USA 2020, české titulky. 
Vstupné: 120 Kč, 106 minut, mládeži pří-
stupný od 13 let.

Sobota 10. 10. v 19.30 hodin, středa 14. 
10. v 19.30 hodin
BÁBOVKY

Film natočený podle knižního bestselleru 
spisovatelky R. Třeštíkové vypráví o tom, 
že všichni jsme propojení a díky tomu i 
malé věci dokážou někdy otřást světem.
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že ně-

která setkání dokáží navěky změnit život. 
Hrají O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M. 
Taclík, B. Poláková, T. Pauhofová, R. Novák 
ml., J. Langmajer, K. Podzimková a další. 
Komediální drama, Česko 2020. Vstupné: 
130 Kč, 97 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 11. 10. v 18.30 hodin
ŠARLATÁN

Příběh je inspirován skutečnými osu-
dy léčitele Jana Mikoláška, na kterého 
se v průběhu několika desetiletí obra-
cely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze 
všech společenských vrstev včetně nej-
významnějších osobností politického  
i kulturního života. Režie A. Holland, scé-
nář M. Epstein. Hrají I. Trojan, J. Trojan, 
M. Myšička, M. Hanuš, J. Budař, V. Kopta  
a další. Životopisné drama Česko, Polsko, 
Irsko, Slovensko, 2020. Vstupné: 120 Kč, 
mládeži přístupný od 12 let, 118 minut.

Čtvrtek 15. 10. v 19.30 hodin, neděle 18. 
10. v 18.30 hodin, pátek 23. 10. v 17.30 
hodin, neděle 25. 10. v 18.30 hodin 
KAREL

Celovečerní dokumentární film Karel při-
náší ojedinělý pohled do soukromí a do 
duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka 
Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem 
Gottem po dobu celého jednoho roku  
a díky jeho upřímné otevřenosti vzni-
kl nezvykle osobní až intimní pohled na 
život slavného zpěváka, jaký se doposud 
široké veřejnosti, ani jeho skalním pří-
znivcům, nenaskytl. Životopisný doku-
ment Česko 2020. Vstupné: 130 Kč, 127 
minut, mládeži přístupný.

Pátek 16. 10. v 18 hodin
DĚDA, POSTRACH RODINY
Jeho dům. Jeho pravidla.
Dědeček Ed byl se svým vnukem Pete-
rem vždycky jedna ruka, měli se rádi a to 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Tel.: 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz 
e -mail: program@jupiterclub.cz

PROGRAM KINA

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE



www.velkomeziricsko.cz

29KAM

VÝSTAVY

SPORT

DĚKUJEME, ŽE JSTE SPOLEČNĚ 

S NÁMI DAROVALI DĚTEM KOUSEK

BEZSTAROSTNÉHO DĚTSTVÍ.

SBÍRKA ŠKOLNÍCH
POTŘEB

2020PRO RODINY
S DĚTMI V NOUZI

www.zdar.charita.cz

přesně do toho momentu, kdy se k nim 
děda přistěhoval a Peter mu měl pře-
nechat svůj pokoj. Tak to ne!  Peter se 
rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií 
naschválů. Jenže tenhle děda se nevzdá-
vá a začne srovnávat účty. Tohle je válka! 
Hrají R. de Niro, U. Thurman, Ch. Walken, 
J. Seymour. Rodinná komedie USA 2020, 
český dabing. Vstupné: 110 Kč, 98 minut, 
mládeži přístupný.

Sobota 17. 10. v 19.30 hodin
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT

Od producentů Johna Wicka, Město  
a Souboj Titánů.
Vědci zjistili, že fragmenty komety za-
sáhnou Zemi během několika dní a prav-
děpodobně způsobí zánik lidstva. Jedinou 
nadějí na přežití je uchýlit se do skupiny 
bunkrů v Grónsku. Když se svět připravuje 
na nemyslitelné, rodinný muž John Garrity 
se snaží zajistit bezpečnost své manžel-
ky a syna, když cestují po celé zemi, aby 
se dostali do úkrytu v Grónsku, než bude 
příliš pozdě. V hlavní roli G. Butler. Akční, 
katastrofický thriller USA, Velké Británie 
2020, české titulky. Vstupné: 130 Kč, 119 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 18. 10. v 16 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Princeznu Ellenu od narození provází 
příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla 
čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit 
v den Elleniných dvacátých narozenin, 
jakmile zapadne slunce. Hrají N. Germa-
ni, E. Křenková, M. Lambora, M. Pisařík, 
M. Dejdar, R. Zach, J. Révai. Dobrodružná, 
fantasy pohádka, Česko 2020. Vstupné: 
120 Kč, 100 minut, mládeži přístupná.

Sobota 24. 10. v 19.30 hodin
NIGHTLIFE: NA TAHU

Jedna noc. Jedno rande. Jeden kámoš  
a moře problémů. Co všechno se může stát 
během jedné noci a jednoho rande, které 
tak romanticky a nadějně začalo? Skoro 
všechno. Hrají E. M´Barek, F. Lau, P. Ro-
jinski. Komedie Německo, český dabing.                                                                                              
Vstupné: 120 Kč, 111 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Středa 28. 10. v 19.30 hodin
SMEČKA

Když chceš s vlky být, musíš je porazit.
Holky, právo silnějšího a hokej. V partě 
dnešních teenagerů se žije podle zákonů 
vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabi-
ně, kam přichází nováček David. Autorita 
dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá 

pravidla a rivalita. Pokud chce někdo pře-
žít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a 
o svoje místo bojovat… Sportovní drama 
Česko 2020. Vstupné: 120 Kč, 94 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Sobota 31. 10. v 17 hodin
Spolek Jedno město ve spolupráci 
s Jupiter clubem
SNOW FILM FEST

Ty nejlepší zimní cestovatelské a spor-
tovní filmy z celého světa. Během večera 
uvidíte filmy o horách, lyžování, horole-
zectví a dalších zimních radovánkách. 
Vstupné: 100 Kč (prodej vstupenek na 
místě – nelze rezervovat), mládeži pří-
stupný. Občerstvení zajištěno.

Změna programu vyhrazena!

Společenský život hmyzu
Do 25. 10., Muzeum VM

Svět našima očima - výstava prací žáků 
ZŠ a ŠŠ Březejc
Do 30. 10., Knihovna VM, Poštovní 1392

NKT Koloběh 2020
17. října, Areál Zdraví, Sportovní 7, VM
Již osmý ročník tradičního podzimního 
závodu párů v běhu a jízdě na kole.

Autismusna téma

14. října 2020 14:00
Jupiter Club, koncertní sál

kontaktní osoba: Ing. Jitka Kourková, tel.: 773 377 345

MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959

www.masmost.cz

beseda

Jak poznat autistické dítě
Jak pracovat s autistickým dítětem

určeno pro rodiče, 

pedagogy i širokou 

veřejnost

zdarma

lektorka 
Mgr. Ilona Dohnalová

velké meziříčí

ODLOŽENO
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Den, kdy vzniklo Československo
 
28. října si každoročně připomínáme (viz 
tajenka). Jako státní svátek byl tento den 
prohlášen 14. října 1919 Národním shro-
mážděním.

Ještě v průběhu první světové války za-
čala pětice českých a slovenských po-
litiků v čele s univerzitním profesorem 
T. G. Masarykem pracovat na přípravě 
nezávislého Československa. Masaryk 
odjel vyjednávat do zahraničí, přičemž 
mu pomohly především dvě událos-
ti – smrt rakousko -uherského císaře 
Františka Josefa I. a skutečnost, že češ-
tí a slovenští vojáci začali následně na 
ruské frontě přebíhat na druhou stranu. 

Když začalo být ke konci války nasnadě, 
že Rakousko -Uhersko a Trojspolek ne-
zvítězí, přiblížil se i vznik budoucího ne-
závislého československého státu. Když 
28. října 1918 Rakousko poslalo do Pra-
hy zprávu, že je ochotné přijmout pod-
mínky příměří, lidé začali vítat svobodu. 
Slavící davy už nešlo zastavit. Prvním 
československým prezidentem se po 
zásluze stal T. G. Masaryk.

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu velkomeziricsko@velkemezi-
rici.cz (nebo poštou či osobně do redakce, 
Radnická 29/1, budova radnice, přízemí, 
dveře č. 104, 594 13 Velké Meziříčí) do 
23. října.

Výherci z minulého čísla jsou: Jana Fili-
pová a Alena Vítková z Velkého Meziříčí, 
Petr Šmíd z Mostišť.

Řešení z minulého čísla: Albrecht z Vald-
štejna, ohňová show, šarvátka

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Kučerův pomník
Díl 47: Socha, pomník

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

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

Pondělí  13.00 - 17.00
Středa  10.00 - 12.00
Pátek    8.00 - 12.00

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 nad Oslavou, 
zdarma.

Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktorka: Mgr. Michaela Hudková
Redaktorka, grafička: Mgr. Zuzana Najtová
Předtisková příprava: Michal Číhal
Externí redaktorka: Nikola Čermáková

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

Redakční rada:
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová
Mgr. Markéta Slámová
Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Petr Hladík
Mgr. Michaela Hudková

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p. 
Toto číslo vychází ve středu 7. října 
2020 (XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
čísla je 23. 10. 2020 ve 12.00.

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

Pomník byl postaven v prvním 
parku ve městě na počest před-
sedy Okrašlovacího spolku.

Koncem 19. století neměla většina lidí 
možnost cestovat za zábavou. Bylo 
zvykem chodit na procházky do přírody. 
Aby bylo kam chodit bez nebezpečí, že 
někoho bude pronásledovat rozzuřený 

majitel pozemku, o to se staral Okrašlo-
vací spolek. První park, který ve městě 
vznikl, byl založen na počest prvního 
předsedy Okrašlovacího spolku, notáře 
Leopolda Kučery, v zatáčce u okresní sil-
nice na Třebíč. Byl po něm pojmenován 
Kučerův park. Pomník, který ho dodnes 
připomíná, byl později posunut z cent-
ra parčíku na viditelnější místo u cesty, 
která ho obchází.

MĚSTO POD LUPOU



ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE /  
STROJNÍKA

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

PKS holding a.s.

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

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení domíchávače

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

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

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

Mgr. Martina Zedníčková

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

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

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

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce: Velké Meziříčí

ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE /  
STROJNÍKA

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

PKS holding a.s.

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

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení domíchávače

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

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

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

Mgr. Martina Zedníčková

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

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

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

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce: Velké Meziříčí

ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE /  
STROJNÍKA

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

PKS holding a.s.

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

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení domíchávače

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

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

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

Mgr. Martina Zedníčková

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

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

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

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce: Velké Meziříčí

VELKÉ  
MEZIŘÍČÍ 

87. 9 FM
R-VYSOC | vysocina.rozhlas.cz

Velke_Mezirici_Zijeme_tu_s_vami_inz_178x123_N3.indd   1 20.8.2020   13:54:24


