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Sportoviště povede Michal Hořínek
S jakými cíli se ujímá funkce 
ředitel nové městské organizace 
Sportoviště VM? 
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Dálnice se zprovozní v předstihu
Jiří Salava z Metrostavu představil  
průběh i časový harmonogram 
prací na dálnici.

Házenkáři opravují šatny
Nejpozději do konce listopadu 
potrvá rekonstrukce zázemí 
sportovní haly.

Rozhledna slaví výročí
Již pět let se Velké Meziříčí 
pyšní mnohokrát oceněnou 
rozhlednou na Fajtově kopci.
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Školáci převzali vysvědčení
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2 ZPRÁVY

Vážení spoluobčané,
čas běží velmi rychle, jsme na začátku čer-
vence, měsíce prázdnin a dovolených.
Před několika dny skončil školní rok, žáci 
a studenti převzali vysvědčení a na dva 
měsíce se rozešli na letní prázdniny. V sou-
vislosti s nedávno skončeným nouzovým 
stavem použiji slova, že se „opět rozešli, 
tentokrát na letní prázdniny“. Podle vyjádře-
ní některých rodičů i samotných žáků či stu-
dentů byl dlouhý systém nekontaktní výuky 
specifický v tom, že si žáci i studenti poně-
kud „chyběli“. Postrádali kolektiv, vzájemné 
kontakty mezi kamarády a spolužáky, ale 
i kontakt s učiteli.
Po několika předešlých rocích, které byly 
v tomto období nadmíru teplé s převahou 
slunečných dnů, ale také chudé na srážky, 
se poslední dva měsíce letošního roku od 
toho dosti lišily. Květen by chladný a podle 
pranostik by snad mohl být „ve stodole ráj“. 

Po chladném květnu přišel červen, který byl 
celkem bohatý na srážky. Podle mého mě-
ření spadlo v naší lokalitě asi 190 mm. Bla-
hodárný déšť byl vítán. Jenže byly i dny, kdy 
pršelo vydatně. A to až velmi. Prudké deště 
měly i negativní důsledky. Velké množství 
prudce odtékající vody na své cestě poško-
dilo i některé komunikace, které bude nutné 
postupně opravovat. Škody také páchalo 
velké množství odtékající vody, které je od-
váděno z dálničního tělesa v celé délce nyní 
opravovaného úseku. Namátkou uvádím 
místo poblíž objektu firmy Auto Dobrovolný, 
kde voda přetékala až přes silnici II/602 na 
Jihlavu, dalším bylo místo ústící na pozemky, 
které spádově navazují na ulici Lesní. Dále 
pak pod dálničním mostem u zámeckého 
parku, kde velké množství vody dvakrát 
nepobrala zatrubněná vodoteč. Voda pak 
„přetekla“ do sousední údolnice a tou přes 
pozemky u domu Pavelcových na Příkopech 
až do Oslavy. Na druhém konci dálničního 
mostu tomu bylo podobně, voda odtékala 
po prudkém svahu pod mostem a přes ulici 
Vrchoveckou do řeky Oslavy. Na silnici pak 
zbyl velký nános zeminy, který musel být 
odstraněn pomocí techniky. V tomto místě 
se problém zaplavení Vrchovecké opakuje 
poměrně často.
V blízkých dnech se uskuteční společné 
jednání města se zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic Praha za účelem řešení a nápravy 
této problematiky.
V souvislosti s komunikacemi chci zmínit 

komunikaci od vodojemu na Fajtově kopci 
do místní části Lhotky. O rozsahu opravy 
této komunikace jste už byli informováni. 
V minulých dnech, až to počasí dovolilo, byla 
oprava komunikace dokončena provedením 
asfaltového nástřiku a následným zadrťo-
váním. Tím by měl být zpevněn povrch cesty 
a v konečném důsledku prodloužena její ži-
votnost.
Před několika dny byla na Kraj Vysočina 
odeslána žádost s požadavkem na vyslove-
ní podpory kraje adresované ředitelství silnic 
a dálnic ve věci obousměrného zrušení dál-
ničního poplatku na části dálnice D1 v úse-
ku mezi exity 141 - VM západ a 146 – VM 
východ. Tento požadavek byl diskutován na 
radnici města s bývalým ministrem dopra-
vy panem Kremlíkem a úředníkem ředitel-
ství silnic a dálnic panem Grossem při jejich 
návštěvě Velkého Meziříčí v říjnu minulého 
roku. Městu VM bylo doporučeno podat 
tuto žádost v roce 2020. Město současně 
požádalo o podporu v této věci i Kraj Vysočina.
Vážení spoluobčané, obracím se na vás 
s následující prosbou v souvislosti s koro-
navirem. Jak všichni víme, byl už ukončen 
nouzový stav a opatření s ním spojená jsou 
postupně odvolávána. Přesto si dovolím po-
žádat a vyzvat nás všechny: buďme i nadále 
opatrní. Chovejme se ohleduplně ke své-
mu okolí a buďme opatrní sami na sebe.
Na závěr mi dovolte popřát vám klidné ná-
sledující dny a pěkné počasí na vaší dovolené.

František Smažil

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Na konci června se sešla redakční rada Velkomeziříčska již v novém 
složení. Z úvodního jednání s redaktory vyplynula jednoznačná vůle 
ke spolupráci a k postupným změnám. Ty by se měly týkat obsa-
hové i obrazové podoby zpravodaje v jeho tištěné i v elektronické 
verzi. Další z cílů, které si rada vytyčila, představuje komunikace 
s veřejností a otevřenost Velkomeziříčska vůči zájmům čtenářů. 
„Chceme zmapovat, jaká témata veřejnost preferuje nebo naopak 
postrádá a v jakém formátu by si je přála dostávat. K tomu budeme 
pochopitelně potřebovat součinnost čtenářů, které se v dohledné 
době chystáme přímo oslovit,“ prozradila z jednání nově zvolená 
předsedkyně redakční rady Mgr. Dagmar Handová. V navázaném 
dialogu s veřejností rada spatřuje nejen cestu ke zkvalitnění infor-
mačního servisu pro obyvatele města a jeho místních částí, ale také 
nápovědu pro hledání aktuální podoby periodika se stoletou tradicí. 
Úspěch těchto snah prokáže teprve čas, ale už teď nový redakční 
tým chce, aby Velkomeziříčsko přinášelo zajímavé, užitečné a po-
třebné informace, které budou věrným obrazem života ve městě 
a v jeho okolí.
Noví členové redakční rady Velkomeziříčska

Dagmar Handová Navrátilová
S Velkým Meziříčím je svázána životně i pro-
fesně. Od roku 1996 působí jako učitelka 
českého a latinského jazyka v místním gym-
náziu. Zajímá se o vzdělávání zejména v ob-

lasti čtenářské a mediální gramotnosti, spo-
lupracuje v tomto ohledu v projektu krajského 

akčního plánování. Je pravidelnou návštěvnicí kulturních akcí  
ve městě i mimo ně, cestuje po naší republice, ale i do zemí blízkých  
i vzdálenějších, má zálibu ve čtení, turistice, společenském tanci.

Petr Hladík 
V médiích působí od roku 1995. Nejprve jako 

redaktor Týdeníku Vysočina, od roku 2000 
spolupracuje s Českým rozhlasem. Zde pro-
šel několika pozicemi od redaktora zpravo-

dajství a publicistiky, přes editora vysílání až 
po vedoucího vysílání regionální stanice České-

ho rozhlasu v Jihlavě. Nyní s Českým rozhlasem spolupracuje 
jako autor pravidelných Rozhlasových sloupků. V roce 1998 
absolvoval kurz dánské školy žurnalistiky v Aarhusu. Věnuje 
se také propagaci a fundraisingu pro Domácí hospic Vysočina  
a Středisko Diakonie ČCE v Myslibořicích. S rodinou žije v No-
vém Městě na Moravě. Zajímá se o regionální historii, věnuje se 
turistice, včelaření a sborovému zpěvu.

Martin Štindl
Pracuje ve zdejším pracovišti Moravského 
zemského archivu v Brně jako odborný ar-
chivář. Badatelsky se věnuje období raného 
novověku v prostředí vrchnostenských měst 

se zaměřením na edice pramenů a dějiny spo-
lečenských i náboženských menšin. Publikoval 

řadu studií a několik knih z dějin Velkého Meziříčí, Velké Bíteše 
i ostatních míst Moravy. Je zakládajícím členem redakční rady 
vlastivědné revue Západní Morava (1997) a členem vědecké 
rady Moravského zemského archivu v Brně (2018). Zasedá 
v letopisecké komisi města Velkého Meziříčí a působí ve vedení 
Vlastivědné a genealogické společnosti. Příležitostně spolu-
pracuje s ČRo i s ČT na popularizaci regionální historie a patří 
k dlouholetým přispěvatelům Velkomeziříčska.

ZAČALA PRACOVAT NOVÁ REDAKČNÍ RADA



DÍL 5: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

Škola v ulici Sokolovská

Měšťanská škola 1920
Po rozmachu českého národního života 
v Meziříčí v předchozím období nastala 
počátkem sedmdesátých let změna. Roku 
1870 skončil po dvaceti letech ve funkci 
starosty Antonín Kallab a MUDr. František 
Skřivan přestal být školdozorcem. Ve měs-
tě začaly převažovat tendence k německé 
řeči, podporované především představiteli 
okresu. V roce 1871 zanikl sokolský spolek 
a ve stejném roce byla ve Velkém Meziříčí 
vedle české zřízena též německá národní 
škola. Přešli do ní žáci z dosavadní židovské 
školy, kde byl rovněž německý vyučovací 
jazyk. Školu navštěvovali i potomci zámec-
kých a okresních úředníků. Také zaměst-
nanci továren tam často posílali svoje děti, 
aby se zalíbili německým zaměstnavatelům.
V letech 1890-91 nechalo město pro němec-
kou školu postavit novou školní budovu na 
Karlově čp. 470 (dnes ulice Sokolovská). Ře-
ditelem byl Adolf Steiner. Škola byla původně 
trojtřídní a měla 190 žáků. Dětí však postup-
ně ubývalo, až byla roku 1902 německá škola 
zredukována na dvojtřídní a přešla do budovy 
za kostelem. Místo ní byla do budovy přesu-

nuta dívčí měšťanská škola.
Chlapecká měšťanka byla v té době zru-
šena, aby se naplnily třídy reálky. Roku 
1908 byla znovu zřízena a roku 1912 pro 
ni byla přistavěna budova vedle dívčí měš-
ťanské (původně německé) školy směrem 
k Brnu. Zároveň byla přestavěna tělocvična 
a kreslírna. Další budova komplexu byla při-
stavěna roku 1935.
Do roku 1953 byla v budově samostatná 
měšťanská škola. Od té doby je zde 2. stu-

peň základní školy, zatímco 1. stupeň školy 
je umístěn v budově na Komenského ulici. 
Školní budovy byly dále rozšířeny v 60. le-
tech. O prázdninách roku 1962 byla zahá-
jena stavba tělocvičny na Bezděkově, která 
byla dokončena 1967, v dubnu 1968 pak 
začala přístavba a nástavba dalšího patra 
školní budovy. Po dokončení v roce 1970 
škola získala dalších šest tříd. Drobnější 
úpravy probíhají průběžně podle potřeby 
výuky.
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Z rady města dne 24. června
• Radní podpořili z kulturního grantu pořadatele FAJTFEST 

help party 2020 částkou 50 000 korun.
• Den záchranářů proběhne na velkomeziříčském náměstí  

10. září dopoledne, radní odsouhlasili uspořádání akce.
• Rada města vyslovila souhlas také s konáním akce s ná-

zvem Řecký večer, který proběhne 5. července na náměstí  
pod lípami.

• Dvě schválená rozpočtová opatření se týkala výměny kotle 
v Základní škole Lhotky za 230 000 korun a dofinancování 
opravy silnice v Mostištích za 200 000 korun.

Z rady města dne 10. června
• Rada města jmenovala Ing. Jana Bílka předsedou komise 

kulturní a cestovního ruchu.
• Novým ředitelem příspěvkové organizace Sportoviště VM 

se stal Ing. Michal Hořínek.
• Radní vyhlásili druhé průběžné kolo Grantového systému 

na podporu kultury, ve kterém si případní zájemci mohou 
rozdělit 347 tisíc korun.

Schválená rozpočtová opatření: 
• oprava havárie vodovodu Fajtův kopec – 10 000 korun
• dokumentace opravy školní jídelny MŠ Mostiště – 20 000 korun

• Nový územní plán města Velkého Meziříčí – zastupitelé 
jednohlasně schválili navržený dokument.

• Zásady grantového systému kultury – zastupitelé odsou-
hlasili nové podmínky vypsání grantu.

• Úložiště jaderného odpadu v lokalitě Horka u Třebíče – 
město těsnou většinou vyjádřilo nesouhlas s umístěním 
hlubinného úložiště v této lokalitě.

• Volba členů výboru - na funkci člena finančního výboru 
rezignoval Mgr. Josef Prokop, novým členem finanční-
ho výboru zastupitelé zvolili Martina Kubiše. Po rezignaci  
Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Šulce na členství v kon-
trolním výboru zvolili nové členy Ing. Mgr. Tomáše Pelíška  
a Ing. Jiřinu Jurdovou.

• Okružní křižovatky - zastupitelstvo města pověřilo měst-
skou radu zadáním vypracování dopravního modelu pro 
budoucí okružní křižovatky ulic Sokolovská - K Novému 
nádraží, Hornoměstská - Skřivanova a Vrchovecká – Novo-
sady do 31. 8. 2020.

Schválená rozpočtová opatření
• Dar Jakubu Hejlovi na závodní sezónu na horském freestylo-

vém kole – 15 000 korun
• Dotace pro kožního lékaře na zakoupení digitálního derma-

toskopu – 300 000 korun
• Dotace římskokatolické farnosti na opravu varhan – 250 000 korun
• Dotace stacionáři Třebíč – 15 000 korun
• Dotace pro HHK na účast ve II. lize – 450 000 korun

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 23. ČERVNA 2020

V sobotu 27. června uplynulo 70 let od popravy Milady Horá-
kové. Právnička a politička byla v komunisty zinscenovaném 
procesu 8. června 1950 odsouzena k trestu smrti za velezradu. 
Oběsili ji 27. června na nádvoří pankrácké věznice. Po své smrti 
se stala symbolem boje za demokracii a politických procesů 50. 
let minulého století.
V souvislosti s výročím vykonstruovaného politického proce-
su s doktorkou Miladou Horákovou se vedení města v čele se 
starostou Alexandrosem Kaminarasem připojilo k uctění její pa-
mátky a k iniciativě Milada 70: Zavražděna komunisty.
„V pátek 26. června, den před samotným výročím, jsme pro-
střednictvím městského rozhlasu vysílali audio koláž, která 
vznikla z autentických nahrávek soudního procesu a z dopisů, 
jež Horáková napsala ve vězení před popravou své rodině,“ při-
blížil starosta Kaminaras. Nahrávka zazněla dvakrát, konkrétně 
ve 12:35 a 14:35.
Z tohoto důvodu také po oba dva dny vlála na budově radnice 
černá vlajka. „Na události padesátých let minulého století ne-

smíme zapomínat. Naopak je velmi důležité si tato zvěrstva to-
talitních praktik připomínat,“ doplnil Kaminaras.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ UCTILO PAMÁTKU MILADY HORÁKOVÉ

Česká politička, oběť justiční vraždy během komunistických procesů 
v padesátých letech dvacátého století, která byla odsouzena za vy-
konstruované spiknutí a velezradu a jako jediná žena v rámci těch-
to procesů popravena. Po odsouzení k trestu smrti odmítla žádat 
o milost.

Milada Horáková se narodila 25. prosince 1901. Po studiu práv 
vedla na pražském magistrátu oddělení sociální péče. Působila 
v ženském hnutí, byla členkou sociálních spolků. Za války se za-

pojila do odboje, byla za to v roce 1944 odsouzena k osmi letům 
vězení. Po válce byla zvolena poslankyní za národně socialistic-
kou stranu. Mandát po komunistickém převratu v únoru 1948 
na protest složila. Zatčena byla 27. září 1949. Později byla ob-
viněna z velezrady a spiknutí. Politický proces se 13 členy údaj-
né ilegální skupiny skončil v režii sovětských poradců v červnu 
1950 pro Horákovou rozsudkem smrti. Milost pro ni žádali svě-
toznámé osobnosti, například Albert Einstein, sama Horáková 
požádat odmítla. Její popel skončil neznámo kde.

JUDR. MILADA HORÁKOVÁ (1901 - 1950)
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Lokalita Horka na Třebíčsku patří mezi jed-
no ze čtyř nejlépe hodnocených míst pro 
vznik budoucího hlubinného úložiště jader-
ného odpadu. I přes roky trvající protesty 
obyvatel je oblast, která se nachází v kata-
strech devíti obcí včetně Budišova, od červ-
na v úzkém výběru, o jehož dalším osudu 
rozhodne vláda. Ta vybere definitivní místo, 
kde půl kilometru pod povrchem vybuduje 
důl na jaderný odpad. Negativní stanovisko 
ke vzniku úložiště vyjádřili i velkomeziříčští 
zastupitelé.
Podle expertů z rady Správy úložišť ra-
dioaktivních odpadů (SÚRAO) by stavba 
měla vzniknout na jedné ze čtyř následu-
jících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na 
Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový 
potok na Klatovsku.

V pořadí druhá lokalita Horka se rozklá-
dá na území městyse Budišov a obcí Ho-
dov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, 
Rohy, Rudíkov a Vlčatín, na rozhraní okresů 
Třebíč a Žďár nad Sázavou. Výzkumy pro 
vznik podzemní laboratoře a úložiště by 
probíhaly na ploše necelých 30 km2, což by 
v budoucnu mělo i dopad na naše město.
A právě starostové dotčených obcí Bu-

dišovska se v minulých dnech obrátili na 
vedení města Velké Meziříčí, kterému vy-
světlili své negativní postoje k vybudování 
úložiště pro tisíce tun vyhořelého paliva 
z jaderných elektráren. „Byl bych velmi rád, 
aby zastupitelé zaujali jednotný postoj a vy-
jádřili s vybudováním úložiště nesouhlas. 
Na poslední chvíli je usnesení předloženo 
proto, že další zastupitelstvo proběhne až 
v září a je potřeba se vyjádřit již nyní. Dříve 
než rozhodne vláda,“ uvedl navržený bod 
starosta Alexandros Kaminaras /Společně VM/.
Během diskuze opoziční zastupitelé upo-
zorňovali, že usnesení obdrželi těsně před 
začátkem zasedání a neměli možnost se 
s tématem podrobněji seznámit, nakonec 
vyjádření negativního stanoviska nepod-
pořili, většina z nich se zdržela hlasování.
Podle zastupitele Radovana Necida /TPM/ 
je třeba upozornit na fakt, že krajské zastu-
pitelstvo opakovaně vyjadřuje podporu ja-
derné energie na Vysočině. „Zásadní je, že 
ve všech obcích proběhla referenda a lidé 
úložiště odmítli. Také s tím nesouhlasím,“ 
doplnil Necid.
„Stavba, která by kompletně změnila ráz 
krajiny, bude trvat dvě generace. Z oblas-
ti Velkomeziříčska by se tím pádem stala 

průmyslová lokalita, proto vznik jaderného 
úložiště nepovažuji pro naše město za pří-
nosný,“ řekl Petr Velička /TPM/.
Faktem je, že Horka je nejhustěji zalidně-
nou oblastí z výběru a stavba za více jak 
100 miliard korun by měla obrovský nega-
tivní dopad nejenom na dopravu a kvalitu 
ovzduší ve Velkém Meziříčí.

Místo pro úložiště se hledá už od 90. let

Úložiště vyhořelého jaderného paliva 
z českých atomových elektráren i dalšího 
radioaktivního odpadu se s různou intenzi-
tou hledá od 90. let minulého století. Nyní 
stát vyhořelé palivové články uchovává 
v meziskladech v areálu elektrárny v Du-
kovanech, další radioaktivní materiál pak 
v bývalém vápencovém dole Richard u Li-
toměřic a vytěženém uranovém dole Bra-
trství u Jáchymova.
Základní harmonogram pro výstavbu hlu-
binného úložiště, se kterým SÚRAO počítá, 
je stále stejný. Do roku 2025 by měla vláda 
vybrat konečné místo a do provozu úloži-
ště uvést o čtyřicet let později. Náklady na 
vybudování komplexu, se v současné době 
odhadují na 111 miliard korun.

S JADERNÝM ÚLOŽIŠTĚM ODPADU V LOKALITĚ HORKA 
MĚSTO NESOUHLASÍ

S návrhem, jak alespoň částečně snížit 
dopravní zácpy ve městě, vystoupil na 
červnovém zastupitelstvu Radovan Ne-
cid /TPM/. Podle jeho slov mohou být 
řešením nové kruhového objezdy, které 
by nahradily světelnou křižovatku ulic 
Sokolovská a K Novému nádraží (u sochy 
sv. Josefa) a křižovatku u Billy, na návrh 
Pavla Blažka /ČSSD/ také křižovatku 
u vjezdu na náměstí.
Návrh získal podporu většiny zastupitelů 
a z usnesení vyplývá, že město nechá do 
konce srpna zpracovat dopravní model. 
Ten prověří, zdali jsou křižovatky vhodné 
k realizaci kruhových objezdů vzhledem 
k intenzitě dopravy. Jak uvedl Necid, pří-
padné přestavbě vyjádřil podporu krajský 
radní pro oblast dopravy Jan Hyliš i Milan 
Prokop z Dopravního inspektorátu Žďár 
nad Sázavou.

S dopravními problémy řidiči ve Velkém 
Meziříčí bojují dlouhodobě. Právě z to-
hoto důvodů vznikl před lety dokument 
s názvem Bílá kniha dopravy, později ak-
tualizovaný jako Koncepce dopravy, který 
nejenom že problémy definuje, ale také 
navrhuje jejich řešení.

Na doporučení kulturní komise zastupi-
telé rozdělili mezi pořadatele kulturních 
a vzdělávacích akcí z Grantového systému 
na podporu kultury zatím pouze 53 000 
korun. Vyhlášení druhého kola výzvy radní 
schválili na zasedání 10. června a záro-
veň snížili celkovou vyčleněnou částku na 
347 000 korun.
Velké tradiční akce spjaté s kulturním ži-
votem ve městě ovlivnila vládní opatření 
zakazující shromažďování lidí v souvislos-
ti se šířením nákazy covid-19. Neproběhl 
tak plánovaný charitativní koncert Mu-
zikanti dětem, ani organizátoři festivalu 
Fajtfest neplánují pořádat letošní ročník 
v navrhovaném rozsahu.
Mezi podpořené akce se tak zařadila žá-
dost velkomeziříčské farnosti ve výši 
18 000 korun na pořádání akcí v období 
adventu. Obec Krásněves plánuje u příle-
žitosti stého výročí narození spisovate-
le a místního rodáka Ladislava Dvořáka 
uspořádat vzpomínkou akci, kterou měs-
to podpořilo částkou 30 000 korun. Sou-
částí programu bude například odhalení 
pamětní desky spisovatele, kulturní pořad 
o životě a díle spisovatele či odborný se-
minář realizovaný ve spolupráci s Gym-

náziem Velké Meziříčí, pedagogickou 
fakultou Univerzity Hradec Králové a vel-
komeziříčským pracovištěm Moravského 
zemského archivu. Muzejní a vlastivěd-
ný spolek z Brna získal příspěvek 5 000 
korun na vydání Vlastivědného věstníku 
moravského, jehož součástí bude studie 
zabývající se životem Jana Meziříčského 
z Lomnice, který se v 15. století ujal rodin-
ného panství ve Velkém Meziříčí.
Nyní již zájemci mohou posílat žádosti 
v rámci 2. kola výzvy, podmínkou je však 
uspořádání akce do konce roku 2020. Pod-
pora z grantového systému může tvořit 
maximálně 50 % uznatelných nákladů pro-
jektu, nejvýše však 50 000 korun. V přípa-
dě zcela nového projektu může pořadatel 
dostat až 70 % uznatelných nákladů, pokud 
počítá s opakováním akce i do budoucna.
Na červnovém zasedání zastupitelstva 
také došlo k úpravě pravidel grantu tak, 
aby případnou podporu mohli lidé získat 
i pro akce, které se konají začátkem roku. 
V praxi to znamená, že grant pro rok 2021 
vyhlásí město již v září tohoto roku, spo-
lečně s dotačními programy na podporu 
sportu a sociální oblasti. Nikoli až v lednu, 
jak tomu bylo dosud.

O PODPORU Z KULTURNÍHO GRANTU 
LZE ŽÁDAT PRŮBĚŽNĚ

VYŘEŠÍ DOPRAVU NOVÉ 
KRUHOVÉ OBJEZDY?
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BYTU č. 10 
o velikosti 3+1 

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

 na adrese Hornoměstská 103 

ve Velkém Meziříčí. 

Lhůta pro podání nabídek končí 

17. 8. 2020 ve 13.00 hod. 

Více informací podá:

Ing. Magdaléna Kašparová,

tel.: 566 781 230

vyhlásilo veřejnou soutěž o 
nejvhodnější nabídku na prodej

BYTU č. 9
o velikosti 2+1

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

 na adrese Hornoměstská 105

ve Velkém Meziříčí. 

Lhůta pro podání nabídek končí 

17. 8. 2020 ve 13.00 hod. 

Více informací podá:

Ing. Magdaléna Kašparová,

tel.: 566 781 230

vyhlásilo veřejnou soutěž o 
nejvhodnější nabídku na prodej

ADMINISTRATIVNÍ 

PRACOVNÍK/CE

více na www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou,

termín nástupu 1. 9. 2020.

Možnost přihlášení do 10. 7. 

Více informací podá:

Ing. Michal Hořínek,

tel.: 724 006 983

Sportoviště VM, příspěvková 
organizace, vyhlašuje výběrové řízení na

Celek Horáckého hokejového klubu (HHK) Velké Meziříčí ovládl 
základní část krajské ligy jižní Moravy a Zlínska předčasně ukon-
čené hokejové sezony. I díky tomu dostali hokejisté od výkonného 
výboru Českého svazu ledního hokeje možnost stát se nováčkem 
třetí nejvyšší soutěže, kterou nakonec využili. Účast v druhé lize 
s sebou ale nese daleko větší finanční náklady, se kterými po dis-
kuzi na červnovém zastupitelstvu pomůže také město.
Téma, zda finančně podpořit postup HHK do druhé ligy, zastupi-
telé otevřeli již podruhé. Přestože sportovní komise opakovaně 
upozorňovala na fakt, že se jedná o nesystémovou podporu, 
která obchází sportovní grant města, nakonec žádost většino-
vou podporu získala. Dotaci ve výši 450 tisíc korun klub využije 
primárně na úhradu pronájmu ledové plochy.
„Jednání se zastupiteli byla vyčerpávající, ale jsem šťastný, že 
nás zástupci města podpořili. Nesmírně si vážíme podpory ze 
strany města Velkého Meziříčí, napříč všemi politickými frakce-
mi – děkujeme,“ řekl Jaroslav Juda, jednatel společnosti.
Podle odhadů vedení klubu se celkové náklady spojené s účas-
tí ve vyšší soutěži zvednou přibližně o 950 tisíc korun. Dal-
ší finanční pomoc hokejisté očekávají od stávajících či nových 
partnerů.
V podobné situaci byl HHK už před čtyřmi lety, kdy si postup vy-
bojoval na ledě, tehdy však účast ve druhé lize odmítl. Do druhé 
ligy se tamní celek tedy vrací po jedenácti letech, ale s daleko 
mladšími hráči, než tomu bylo v minulých letech.
Diskuze u projednávaného bodu také ukázala, že nastavené 
podmínky dotace sportovním oddílům nemusí být vždy pro 
všechny spravedlivé.
„Sportovní komise bude navrhovat při rozdělování rozpočtu na 
příští rok navýšení pro kategorii dospělých. Základní náklady na 

sportování dospělých jsou dle výpočtů 1,5 milionu korun, jedná 
se o navýšení o 800 tisíc korun,“ potvrdil Miroslav Jágrik /ČSSD/, 
zástupce předsedy sportovní komise.
S tím však nesouhlasil zastupitel Pavel Blažek /ČSSD/, podle 
kterého systém funguje zcela správně. „Jsou jasně daná pra-
vidla, peníze v rámci jednotlivých programů rozdělují čitelně 
a transparentně. Nedostatky cítím pouze v pronajímání sporto-
višť,“ uvedl Blažek. „Systém fungující od roku 2008 jasně odráží 
prokazatelné náklady klubů,“ doplnil jednatel technických služeb 
Jaroslav Mynář, který společně s Radovanem Necidem /TPM/ 
stál u jeho zrodu.

DRUHOLIGOVÝ HOKEJ V MEZIŘÍČÍ ZÍSKAL  
PODPORU ZASTUPITELŮ

V pátek 26. června hokejisté HHK převzali pohár, medaile  
a další ceny od Krajského svazu. Poté přijali pozvání na radnici 
od vedení města.
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V pondělí 8. 6. 2020 v 17.47 hodin vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice Velké Me-
ziříčí k ohlášené dopravní nehodě dvou 
kamionů na 139. km dálnice D1 ve směru 
na Prahu. Řidič jednoho z kamionu zůstal 
uvězněný v kabině vozidla.
Jednotka po příjezdu na místo událos-
ti provedla vyproštění zraněného řidiče, 
zajištění místa nehody a řídila dopravu.
Ošetření zraněného provedli zdravotníci.
Na havarovaných vozidlech provedli ha-
siči preventivní odpojení akumulátoru. 

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

2. 6. 2020 v 19:40 hodin na žádost 
o součinnost řešila městská policie 
(MP) agresivní osobu v supermar-
ketu v ulici Hornoměstská, která po 
příjezdu hlídky MP ležela v silně pod-
napilém stavu před prodejnou v pro-
storu nákupních košíků. Hlídka MP 
provedla u muže orientační decho-
vou zkoušku na přítomnost alkoholu 
v dechu, která prokázala 2,45 promi-
le alkoholu. Přivolaný lékař doporu-
čil umístění osoby do protialkoholní 
záchytné stanice (PZS) v Jihlavě. Po 
provedených úkonech MP převezla 
muže do PZS do Jihlavy.

12. 6. 2020 ve 23:15 hod. hlídka MP 
upozornila obsluhu sportovního baru 
na dodržování stále platícího opatře-
ní v souvislosti s COVID-19. Jednalo 
se o otevření vnitřních prostor baru 
v době, kdy mělo být již zavřeno. Ob-
sluha výzvy strážníků uposlechla a ná-
sledně zavřela vnitřní prostory baru.

Dne 18. 6. 2020 hlídka obdržela 
oznámení o nálezu pánské peněžen-
ky, kterou oznamovatelka nalezla 
na ulici Hornoměstská. Peněženku 
policisté vzali do úschovy na služeb-
nu a následně ji předali odpovědné 
osobě na ztráty a nálezy městského 
úřadu.

Dne 19. 6. 2020 MP přijala telefonic-
ké oznámení o rušení nočního klidu 
na ulici Sokolovská. Hlídka se dosta-
vila na místo, kde zjistila, že z jedné 
provozovny v ulici Sokolovská ně-
kdo odpálil po 22. hodině ohňostroj. 
Strážníci zjistili odpovědnou osobu, 
kterou upozornili na protiprávní jed-
nání a poučili o povinnosti dodržovat 
dobu nočního klidu. V uvedené ob-
lasti strážníci navodili pokojný stav 
a událost řešili jako narušení veřejné-
ho pořádku.

Dne 23. 6. 2020 MP přijali telefonic-
ké oznámení o uvízlém kamionu na 
ulici Vrchovecká, který blokuje pro-
voz v opravovaného úseku na ko-
munikaci II/360. Hlídka se dostavila 
na místo, kde střídavě usměrňovala 
provoz a posléze jej i zastavila, aby 
se kamion mohl otočit a z dané lo-
kality vyjet.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

HASIČI KROUŽKOVALI ČÁPY

NA DÁLNICI SE SRAZILY KAMIONY

V pondělí 15. června 2020 pomáha-
li hasiči s kroužkováním čápů v okolí 
Velkého Meziříčí, pomohli tak České 
společnosti ornitologické. Čápi byli 
kroužkováni ve Stránecké Zhoři, Netí-
ně, Křižanově, Horní Libochové, Měří-
ně, Heřmanově, Skřinářově, Osovém 
a v obci Lavičky.

ŘIDIČ RANGE ROVERU NEZVLÁDL ŘÍZENÍ
V sobotu 13. 6. 2020 v 12.25 hodin vyjeli 
profesionální hasiči ze stanice Velké Me-
ziříčí k ohlášené dopravní nehodě vozidla 
Range Rover na 123. km dálnice D1 ve 
směru na Prahu.
Při nehodě nedošlo k žádnému zranění.
Jednotka po příjezdu na místo události 
prováděla zajištění místa nehody, řízení 
dopravy.
Na havarovaném vozidle provedli hasiči 
preventivní odpojení akumulátorů.
Po ukončení činnosti na místě zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí 

TRAGICKÁ NEHODA ZASTAVILA PROVOZ NA D1
Záchranáři, policisté i hasiči zasahovali 
u dopravní nehody na dálnici D1 u Velké-
ho Meziříčí na 138. kilometru ve směru 
na Prahu.
K tragické dopravní nehodě na dálni-
ci D1 došlo 25. června krátce před de-
sátou hodinou dopoledne. Na 138. km 
ve směru na Prahu se srazila dodávka 
s nákladním vozidlem. Na místě zasa-
hovala lékařská posádka z Velkého Me-

ziříčí a také vrtulník letecké záchranné 
služby z Jihlavy. 

Následky nehody byly bohužel fatální. 
„Při nehodě zůstaly ve vozidle zaklíněné 
dvě osoby. Utrpěly vážná zranění, kte-
rým na místě podlehly. Zjišťování příči-
ny a okolností tragické nehody je před-
mětem dalšího šetření,“ uvedla policejní 
mluvčí Stanislava Rázlová.
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Ve svých šestadvaceti letech jste nej-
mladším ředitelem městské příspěvkové 
organizace. Můžete se nám v krátkosti 
představit a prozradit čtenářům, kdo je 
Michal Hořínek?

Určitě, velice rád. Jsem rodákem z naše-
ho města, konkrétně ze Lhotek, v Meziříčí 
jsem chodil na základní školu a následně 
jsem odmaturoval na Střední škole staveb-
ní v Třebíči, obor Technická zařízení budov. 
Dále jsem vystudoval Mendelovu univerzi-
tu v Brně, obor Regionální rozvoj se specia-
lizací na projektové řízení, kterému jsem se 
začal věnovat již během studia. Ve vedení 
meziuniverzitního spolku Studentské Brno 
jsem se spolu s tehdejším primátorem Brna 
věnoval řešení a realizaci studentských 
projektů, například realizaci největšího 
parku v Brně. Park se nám podařilo prosa-
dit a vyprojektovat, čímž jsme Brnu ušetřili 
statisíce korun. Nyní se čeká na rozhodnutí 
soudu v majetkových záležitostech dotče-
ných pozemků. Na univerzitě jsem byl také 
několik let členem akademického senátu, 
který například kontroluje vedení a hospo-
daření univerzity, jejíž rozpočet je vyšší než 
našeho města. Během studia jsem se také 
podílel na výzkumech a publikacích v rámci 
Grantové agentury České republiky a inter-
ní grantové agentury. Posledního dva a půl 
roku jsem pracoval jako projektový mana-
žer ve firmě, která organizuje hudební fes-
tivaly - brněnský, pražský a hradecký Ma-
jáles s celkovou návštěvností přes 100 000 
osob. V rámci této pozice jsem také vedl 
tým pracovníků a zodpovídal za úspěšně 

zorganizované akce.
Bohužel v několika větách nelze shrnout 
vše, na čem jsem dosud pracoval. Z kaž-
dého mého vzdělání a pracovních zkuše-
ností však vnímám přesah i k nově zřízené 
příspěvkové organizaci a věřím, že v této 
oblasti mám městu co nabídnout. Svůj věk 
tak rozhodně nevnímám jako překážku.

S jakými cíli se ujímáte funkce?

Rozdělil bych to rád do tří oblastí. Prvním 
cílem je, aby veřejnost v podstatě nepo-
znala, že sportoviště přebírá jiná orga-
nizace, a vše od 1. 9. běželo hladce jako 
doposud.
Druhou oblastí je vytvoření určitého řádu 
pro stávající sportoviště. Technické služby 
a zaměstnanci, kteří přejdou pod naši no-
vou organizaci, udržují sportoviště a hřiště 
velice kvalitně, bohužel však vnímám pro-
blém vzešlý z historie, kdy každé sportovi-
ště funguje jinak. Je třeba nastavit jednotný 
systém údržby, aby bylo jasné, za co kdo 
zodpovídá a co kdo spravuje. Spolu s tím 
musíme nastavit srovnatelné podmínky 
pro sportovní kluby, oddíly nebo spolky, 
které sportoviště využívají. Čili s kvalitou 
sportovišť větší problém není, ale z hle-
diska správy, údržby a využívání je každé 
sportoviště tak trošku každý pes jiná ves.
Třetí oblast, na které chci spolu s radnicí, 
ale i kluby pracovat, je získávání financí, 
ať už jde o dotace z EU, Národní sportovní 
agentury, sportovních asociací či kraje, na 
zkvalitnění sportovišť a vytvoření dalších, 
která chybí, a ulevit tak rozpočtu měs-

ta. Mám pocit, že jsou v tom jiná města 
trošku napřed a moc času do konce dotací 
nám nezbývá. Do této třetí oblasti patří 
i zpracovávání záměrů na zkvalitnění a re-
alizaci nových sportovišť nebo organizace 
sportovních akcí pro širokou veřejnost.
Osobně jsem názoru, že vytvoření pří-
spěvkové organizace bylo ze strany ve-
dení města správným krokem. Vzniká 
nová specializovaná organizace, která se 
bude věnovat jedné oblasti a díky tomu se 
může sportovní prostředí v našem městě 
jen zkvalitnit.

Kde bude nová organizace sídlit a kolik 
budete mít zaměstnanců?

Kanceláře budeme mít nad Obecníkem, a  
abychom zvládli správu stávajících spor-
tovišť, bude třeba 9 zaměstnanců, čili já, 
zástupce ředitele, administrativní pracov-
nice, pracovník na úklid a pět strojníků. 
K tomu jsou uzavírány pracovní doho-
dy například na plavčíky, pokladní, úklid, 
účetnictví a další různou výpomoc. Pokud 
by v budoucnu počet sportovišť narostl, 
bude potřeba více stálých zaměstnanců. 
Už jsem stihl poznat, že na stávající počet 
sportovišť je tento počet stálých zaměst-
nanců hraniční. Naštěstí všichni, kteří pře-
chází z technických služeb, jsou už zku-
šení a velice ochotní. O dobrou spolupráci 
a partu tak strach nemám.

O jaká sportoviště se postaráte? Co bude 
vaší každodenní náplní práce?

Finální seznam je ještě v jednání, ale už 
teď se počítá se zimním stadionem, sta-
dionem na Tržišti, umělkou za 3. ZŠ, kou-
palištěm, discgolfovými hřišti, Areálem 
zdraví, dopravním hřištěm a 14 dětskými 
hřišti. Naší každodenní náplní bude zajiš-
tění provozu a oprav těchto sportovišť. 
Zajištění chodu příspěvkové organizace 
a všeho, co k tomu patří, získávání sekun-
dárních zdrojů financí a vypracovávání 
podkladů pro další možný rozvoj sporto-
višť pro vedení města.

Město do sportu investuje každoročně 
miliony korun. S jakým rozpočtem bude-
te hospodařit?

Náklady do konce roku předpokládáme 
zhruba ve výši 3 200 000 korun. Polovinu 
jsme schopni financovat z vlastních zdro-
jů a příspěvek od města tak činí do konce 
roku 1 600 000 korun. Z toho se financují 
zejména mzdy na údržbu a provoz, ener-
gie, materiál, revize a opravy, které ne-
jsme schopni zvládnout svépomocí.

OD ZÁŘÍ MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ POVEDE MICHAL HOŘÍNEK

Zodpovědnost za fungování a stav městských sportovišť  
ve Velkém Meziříčí, která dosud spadala pod správu technických slu-
žeb, přebírá od 1. září Ing. Michal Hořínek. O jeho jmenování do funkce 
ředitele nově vznikající příspěvkové organizace Sportoviště VM  
rozhodli v červnu radní.
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Dá se přepokládat, že vás vztah ke spor-
tu je více než kladný. Takže se nabízí 
otázka, co vy a sport?

To určitě je. Mám rád všechny sporty 
a snad všechny sporty jsem si vyzkoušel. 
Jakmile si nový sport trošku osvojím, tak se 
dám na nový a chci se ho naučit. Manželka 
mi vždycky vynadá, že si zase kupuju vyba-
vení na nový sport (směje se). Nejsem tedy 
profesionální sportovec, ale spíš se snažím 
být všestranný. Zahraju si tak rád s každým 
v podstatě cokoliv. Nejvíc se věnuji cyklis-
tice, golfu, squashi a badmintonu. Uvidíme 
však, kolik mi na sport teď zbyde času skr-
ze novou práci a narození dcery.

Stojíte před velkou profesní výzvou. Pře-
ci jenom, ujmout se vznikající organiza-
ce není nic snadného. Je tu něco, z čeho 
máte obavy?

Jednoduché to určitě nebude. Nicméně 
jsem vlastně rád, že vznikáme na zelené 
louce a nepřebírám si závazky, se který-
mi bych měl problém, kdybych byl třeba 
až druhým ředitelem. Stejně tak z mnoha 
stran cítím, že se vytvoření Sportoviště 
VM vítá. Jak se navíc říká, nejhorší smrt 
je z vystrašení. Mám k tomu samozřejmě 
respekt, ten je ale určitě potřeba a tlačí 
mě dopředu. Mám rád výzvy a myslím si, 
že zvládám náročnou práci. Umím jednat 
s lidmi, vím, jak vést tým, krizové řízení. Vě-
řím tedy, že předpoklady pro tu práci mám.

Máte v záloze nějakého „poradce z obo-
ru“? Někoho, s kým se můžete poradit 
nebo probrat vaše nápady a představy?

Jednak musím říct, že jsem velice rád, že 
pan Vidlák, který doposud dělal vedoucího 
provozu sportovišť, bude mým zástupcem 
pro provozní záležitosti. Má s provozem 
velké zkušenosti a myslím si, že jsme si 
sedli i lidsky. Na tu spolupráci se těším. 
Tedy s ním určitě budu svoje provozní před-
stavy konzultovat. Vlastně od každého za-
městnance čekám iniciativu, protože právě 
oni tráví na sportovišti každý den. Mimo 
to plánuji navštívit několik organizací z ji-
ných podobně velkých měst a konzultovat 
administrativní, ekonomické a legislativní 
záležitosti nebo se inspirovat u sportovišť, 
která třeba nemáme. Rovněž vedení měs-
ta, vedoucí odborů a vedení technických 
služeb jsou mi velmi nápomocní a ochotní. 
Zkušených a ochotných osob pro konzulta-
ce znám tedy naštěstí dost.

Sportoviště VM začíná oficiálně fungo-
vat až v září. Plánujete se přes léto při-
pravovat do nové práce? Stihl jste si již 
prohlédnout všechna sportoviště a se-

známit se s jejich chodem?

Naskočil jsem do rozjetého vlaku hned dru-
hý den po výběrovém řízení. Celé léto se 
budu připravovat ve svém volném čase. Je 
to rozhodně potřeba a už teď se z té práce 
stává můj koníček. 1. září už musí být vše 
připraveno a není toho málo.
Sportoviště jsem si prohlédnout stihl, resp. 
jsem všechny znal jako uživatel už předtím, 
ale ne z hlediska správy. Nyní budou pokra-
čovat jednání a předávání agendy. Chci se 
postupně setkat s předsedy sportovních 
klubů a spolků, dozvědět se, co jim na spor-
tovišti chybí a pomoct jim toho dosáhnout.

Jak hodnotíte současný stav našeho 
sportovního zázemí? Jaké místo by si 
podle vás zasloužilo finanční injekci 
v první řadě?

Jak jsem již zmínil, technické služby a jejich 
zaměstnanci se o kvalitu sportovních ploch 
starali velice dobře. Myslím, že máme velký 
počet sportovišť v dobrém stavu. Zvláště 
v posledních letech se udělalo spoustu prá-
ce. Hodně toho máme ale ještě před sebou, 
velký dluh vnímám vůči hokejistům. Tam je 
potřeba zabrat, ať už to bude nový stadion 
nebo minimálně rekonstrukce hrací plochy, 
mantinelů a šatny. Praskliny a různá výška 
betonového podkladu se projevují v kvalitě 
ledové plochy. Mantinely máme přes 40 let 
staré. Není to však nový problém a bude 
k tomu určitě řada jednání. Zastupitelstvo 
bude muset rozhodnout, jakou cestou se 
vydáme, a o to rychleji, že HHK jde do 2. 
ligy. Bez tohoto rozhodnutí nebude mož-
né pouštět se do nějakých oprav. Uvidíme, 
jakmile bude hotová již zadaná studie pro 
nový stadion.
Město by si určitě zasloužilo i zkvalitnění 
haly pro házenou nebo volejbal. Jejich vý-
konnost je dlouhodobě na vysoké úrovni. 
Jsem rád, že se v minulých letech udělalo 
skvělé zázemí pro fotbal. Na Tržáku ale 
budeme muset ještě vyřešit tribunu, která 
je blíže ke Kauflandu. Není v dobrém tech-
nickém stavu a hrozí propadnutí pochozích 
prken a následná újma na zdraví diváků. 
Pokud by se to nepodařilo vyřešit, může se 
stát, že bychom ji museli na nějakou dobu 
uzavřít, aby nedošlo k ohrožení zdraví. 
Tohle budeme muset řešit koordinovaně 
s vedením města, technickými služebami 
a FCVM. Nejsem si jist, zda můžeme čekat 
na faktické zřízení naší organizace v září, 
když už v tu dobu bude pomalu začínat 
nová sezóna.
U koupaliště by se mohly určitě přidat růz-
né aktivizující prvky pro návštěvníky, bude 
třeba rekonstrukce kavárny/bufetu, šaten 
a toalet. V úvahu připadají i solární panely 
pro ohřev vody. Jelikož to na realizaci ba-

zénu nevypadá, nemuselo by být špatné 
použít nějaké finance na zlepšení zázemí 
na koupališti.
Co se týče dětských hřišť a různých umě-
lých povrchů, tak ty máme velmi pěkné. 
Plocha pro sport a odpočinek ale určitě 
chybí na Hliništích. Tam už jsme taky s pa-
nem starostou a místními obyvateli měli 
schůzku. Budeme to řešit. Každopádně 
pokud se budou zřizovat další hřiště, je po-
třeba věnovat větší pozornost stavebním 
projektům. Na některých již zrealizova-
ných hřištích jsou drobné nedostatky, jako 
například umístění ve sklonu, kdy se při 
deštích splavuje kačírek, hřiště, které není 
dobře odvodněno, nebo klouzačka, která 
neklouže. Jsou to až úsměvné maličkosti, 
za které pak město musí platit zvýšené ná-
klady skrze údržbu. Dobře nastavit výbě-
rové řízení a nejít v pořízení jen po nejnižší 
ceně, jak to někdy ve státní správě a samo-
správě bývá.
Pouze už ve zkratce zmíním, že v našem 
městě chybí třeba workoutové hřiště, resp. 
hřiště, kde si může fyzičku zlepšit každá 
generace. Nabízí se vybudování kratších 
singletracků, kterým reliéf kolem města 
nahrává. Využít je může opět každý, není 
to tak nákladné jako asfaltové cyklostez-
ky, protože člověk využívá to, co v přírodě 
už je. Jejich koncentrace je v našem kraji 
velmi nízká, a mohli bychom tak přilákat 
i návštěvníky z dalekého okolí. V posled-
ních letech neskutečně narostla popularita 
horských kol a elektrokol. Myslím tedy, že 
by takové tratě měly využití, pokud budou 
nastaveny pro amatéra i zkušeného jezdce.
Jakmile se naše organizace zaběhne, vy-
pracuji pro vedení města nějaký souhrnný 
investiční seznam.
Nemohu ještě opomenout skutečnost, že 
dnes velmi málo dětí sportuje mimo školu 
nebo sportovní oddíl. K čemu nám budou 
pěkná hřiště, když je děti nebudou ve vol-
ném čase využívat? Na to bych naši orga-
nizaci rovněž rád zaměřil a spolu s vedením 
města tomu nějak pomohl. Nikdy to samo-
zřejmě ale nepůjde bez spolupráce rodičů. 
Možná nám vlastně nahraje situace skrze 
koronavir, předpokládám, že více obyvatel 
zůstane v ČR, a třeba tak využijí sportoviště 
v našem městě a zvyknou si je více využívat.

Již závěrem, prozraďte nám, jaké máte 
plány na prázdniny. Kam se chystáte na 
dovolenou?

Už teď vím, že nebudu moct na delší čas 
odjet, aby rozběhnutí organizace pro-
běhlo v pořádku. Snad tedy jen na pár dní 
do České Kanady na kolo nebo na výlety 
do minipivovarů v Radešíně či Hluboké. 
To můžu každému cyklistovi doporučit 
(směje se).
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Celkem 45 kilometrů naučných stezek s 36 naučnými tabule-
mi slouží turistům a místním sportovcům necelých 8 let. Díky 
stotisícové krajské dotaci nechá město obnovit značení stezek 
a zároveň opravit stávající informační panely. Okolí stanovišť 
čeká úklid.
Oblíbené naučné stezky Balinským a Nesměřským údolím hoj-
ně využívá veřejnost již od roku 2012. Patří mezi vyhledáva-
né cíle výletů nejenom turistů, kteří zavítají do našeho města 
během letní sezóny, ale také mnoha místních. Ti si v okolí řek 
Balinky a Oslavy užívají rozmanitých přírodních zákoutí, jen pár 
kilometrů od rušného centra města.
Během léta město plánuje stezky zkvalitnit a rozšířit obrazové 
tabule s interaktivními prvky. Údržbou projde současných třicet 
šest infopanelů, které si vlivem povětrnostních podmínek, ně-
kdy i turistů, zaslouží po letech základní údržbu. „Na některých 
panelech je třeba nechat vyměnit stříšky, opravit interaktivní 
prvky, většinu tabulí necháme očistit a natřít. Jedná se o běžné 
menší opravy, které město vyjdou přibližně na 60 tisíc korun,“ 
vysvětluje Pavel Stupka, vedoucí odboru školství, a dodává, že 
tato údržba by proběhla bez ohledu na krajské dotace. A právě 
díky schválené dotaci z Kraje Vysočina město nechá také ob-
novit a rozšířit turistické značení obou stezek, rozšířit naučnou 
stezku Nesměřským údolím o čtyři nové panely a aktualizovat 
i graficky sjednotit texty na panelech. Náklady na uskutečnění 
této akce se pohybují okolo 280 tisíc korun, v čehož 35 % pokryjí 
krajské dotace. Hotovo by mělo být nejpozději do konce září.

NAUČNÉ STEZKY PROJDOU OBNOVOU

Balinské ekocentrum posiluje znalosti, dovednosti a postoje,
které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě. Mimo ekocent-
ra slouží zařízení i pro hendikepované, v objektu sídlí také sociální 
služba Klub Lebeda, která se věnuje zahradní terapii i progra-
mům pro dospělé a seniory. První zásadní rekonstrukce rozleh-
lého statku, tedy konkrétně jeho čelního křídla, proběhla v letech 
2012 až 2014. Bezbariérový prostor obsahuje učebny, sál i zážit-
kové zahrady, a tak reaguje na specifické potřeby lidí s hendike-
pem. Do Balin se sjíždí děti, učitelé a lektoři z celé Evropy, aby se 
přiučili pomocí výukových programů ekocentra.
V současné době prochází usedlost další velkou a nákladnou 
rekonstrukcí, která zahrnuje opravu pravého křídla. Největším 
sponzorem je Evropská unie, avšak ani ona nepokryje celkové 
náklady ve výši 25 milionů korun. Chaloupečtí se proto intenzivně 

snaží získávat peníze i od soukromých dárců, kteří se na webo-
vých stránkách Chaloupek v sekci „Pomozte nám“ dozvědí více. 
A na co by ten příspěvek teď vlastně byl? V pravém křídle vznikají 
čtyři specializované a zároveň bezbariérové učebny. Tři učebny 
se zaměřují na odborné přírodovědné obory a jedna se věnuje 
řemeslu. „Půdní laboratoř vybavíme pomůckami pro pozorování 
půdních živočichů, pro stanovení fyzikálních a chemických vlast-
ností půdy i pro předpěstování sadby, řízkování a přesazování. 
Ve vodní laboratoři najdeme akvária, pomůcky pro pozorování 
drobných vodních živočichů i pro pokusy s vodou, modely ryb, 
obojživelníků a plazů. V biosférické - dermoplastické modely ži-
vočichů, faunária – přenosné plastové boxy pro pozorování a do-
časný chov různých druhů bezobratlých živočichů, pomůcky pro 
pozorování a pokusy s rostlinami a živočichy. Čtvrtá učebna se 
nevěnuje přírodě, ale řemeslu. Děti vyrůstající s chytrými telefo-
ny ztrácejí manuální zručnost a práce s vůní dřeva je pro ně čas-
to zázračným objevem,“ upřesnila Jana Audy, vedoucí ekocentra 
a zároveň koordinátorka projektu Baliny.
Mimo učebny získá usedlost šatny, hygienické zázemí pro žáky 
i kabinet pro lektory. Důležité při práci ekocentra i Klubu Lebeda je 
využití vnějších prostorů, kde je na podzim letošního roku v plá-
nu výsadba části dvora zeleným pásem s bylinkami, trvalkami 
a keři. Jako správné ekocentrum se chová i to v Balinách a pod 
rozlehlým dvorem ukrývá nádrže až na 40 000 litrů dešťové vody, 
která je tam svedená z přilehlých střech. Naakumulovaná voda 
se dále využívá na zalévání vzdělávací a teraupeutické zahrady.
Na podzim se chaloupečtí připravují zodpovědně a už nyní můžou 
pozvat na sérii akcí s názvem Chaloupecký podzim. V neděli 4. říj-
na se uskuteční například zajímavé odpoledne Pojďme zakořenit, 
kde mimo aktivit spjatých s tématem dne proběhne i benefiční 
Koncert pro Nelu.

V EKOCENTRU CHALOUPKY V BALINÁCH PŘISTAVUJÍ 
SPECIALIZOVANÉ UČEBNY
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VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU 
ZAHRNOVALA SÉRII PŘEDNÁŠEK

V sále Jupiter clubu se uskutečnila 4. června 2020 valná hro-
mada Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko. Nabitý pro-
gram zahájil předseda mikroregionu Michal Drápela, kte-
rý přivítal zástupce z 53 zúčastněných obcí. Program valné 
hromady obsahoval i představení problematiky financování 

a fungování COOP v jednotlivých obcích, prezentaci k Veřejné 
dopravě Vysočiny a k vysokorychlostní trati, která má prot-
nout Vysočinu.
Předseda představenstva COOP družstva Velké Meziříčí, Jaro-
slav Pavlíček, informoval přítomné o možnostech zachování 
obchodní obslužnosti na venkově. Pavel Bartoš, vedoucí od-
dělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
představil změny, které proběhly, i novinky, které obce a ces-
tující v systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) čekají.
Novou páteří veřejné dopravy v Česku by se měla stát vysoko-
rychlostní trať (VRT), u níž se odhaduje denní využití na pade-
sát až šedesát tisíc cestujících, což odpovídá vytíženosti dálni-
ce D1. Marek Pinkava ze Správy železnic seznámil posluchače 
s plánem vysokorychlostní tratě přes území Vysočiny. Všichni 
přednášející dali zástupcům obcí prostor k diskuzi a ochotně 
jim zodpověděli jejich mnohdy velmi specifické dotazy. Val-
ná hromada byla vzhledem k pouze pěti chybějícím předsta-
vitelům obcí usnášeníschopná, schválila zprávu o výsledku 
přezkoumání, závěrečný účet, účetní závěrku, vše za rok 2019 
a vzala na vědomí zprávu Kontrolního výboru za první kvar-
tál roku 2020. Dále schválila dodatek i projekt Kompostéry II. 
Zmíněný projekt zahrnuje pořízení kompostérů v počtu 2 140 
kusů a 5 štěpkovačů do celkem 14 obcí z mikroregionu.

VEŘEJNOU DOPRAVU VYSOČINY ČEKAJÍ NOVINKY
Vlak jedoucí z Velkého Meziříčí do Křižanova získá v budoucnu 
prodloužení trasy až do Žďáru nad Sázavou. Pro cestující inova-
ce znamená cestování vlakem mezi Meziříčím a Žďárem přímým 
spojem bez nutnosti přestupu v Křižanově. „Daný termín je závislý 
na termínu změny vozby na trati 250, tj. na dodání nových vozi-
del pro Jihomoravský kraj, který z kapacitních důvodů bude končit 
v Křižanově osobními vlaky od Tišnova. Termín plánujeme od roku 
2023,“ uvedl Pavel Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnos-

ti. Další novinkou v cestování na Vysočině bude možnost platby 
platební kartou, která začne zkušebně fungovat u dopravce ZDAR 
od září 2020. Jednotný tarif Veřejné dopravy Vysočiny zavedl kraj 
prvního března letošního roku. „Ohledně tarifu VDV, když si uvě-
domíme, že došlo k zavedení na území celého kraje, tak ohlasy 
jsou vesměs pozitivní. Současně tarif VDV závisí na tom, jak rych-
le je schopen cestující odhalit veškeré výhody přestupní jízdenky,“ 
řekl Bartoš a dodal, že u přestupů se jedná o výrazné zlevnění.

STAVBA PODJEZDU MEZI DOBROU VODOU  
A KŘIŽANOVEM POTRVÁ NEJMÉNĚ  
DO KONCE LISTOPADU

Řidiče projíždějící mezi Dobrou Vodou a Křižanovem potrápí 
opět omezení včetně úplné uzavírky podjezdu pod železnicí. 
Dosud jezdili s omezením od 17. února, nyní však zhotovitel 
požádal o další omezení provozu na komunikaci číslo III/36051. 
Začátkem prázdnin, tedy od 1. července do 7. srpna, projedou 
řidiči pomocí semaforů, ty budou dopravu řídit i od 13. září do 
30. listopadu 2020. Oprava podjezdu si vyžádá také úplnou 
uzavírku silnice, která proběhne od 8. srpna do 12. září.

Objízdná trasa po dobu kompletní uzavírky silnice mezi Křižano-
vem a Dobrou Vodou povede přes Martinice, Mostiště a Vídeň. 
Nový podjezd zhotovitel postaví v rámci rekonstrukce traťové-
ho úseku mezi Křižanovem a Skleným nad Oslavou. Původní 
konstrukce přestavovaného mostu vznikla v roce 1940. Nový 
most bude rozdělený na dvě jednokolejné nosné konstrukce 
a dovolí rozšíření silnice na pět a půl metru, současně zvýší 
i podjezdovou výšku z 4,1 na 4,5 metru.
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Na velkomeziříčské gymnázium se po devíti letech vrátil sta-
rosta města Alexandros Kaminaras, aby tamním maturantům 
předal závěrečné vysvědčení. Úspěšní studenti maturitních 
ročníků osmiletého a čtyřletého gymnázia přebírali ve středu 
24. června v aule školy maturitní vysvědčení, letos netradičně 
bez přítomnosti rodiny a kamarádů. Absolventi tříd 8.A a 4.C 
převzali vysvědčení z rukou svých třídních učitelů Barbory Štin-
dlové a Kateřiny Káňové, ředitele školy Aleše Trojánka a staros-
ty města.
„Milé maturantky a maturanti, jedna významná životní etapa 
pro vás končí, ovšem další důležitá začíná. Přeji vám, ať se vám 
splní všechna přání a další studium je vám k užitku,“ rozloučil se 

se studenty Aleš Trojánek.
„Mám pro vás jedinou radu. Dělejte si vše po svém a věřte tomu. 
Buďte odvážní, obhajujte si své názory a nenechte se ovlivňovat 
názory okolí. Díky tomu můžete dosáhnout úspěchu v tom, co 
děláte. Rád bych vám popřál úspěšné vykročení do budoucnos-
ti, která vás dozajista čeká,“ popřál studentům starosta Kami-
naras, který má ke škole jako její bývalý student osobní vztah.
„Prožili jste spolu více než třetinu svého života a jsem přesvěd-
čen, že některé vztahy, které jste si za ty roky společně vytvořili, 
už nikdy neskončí. Přeji vám do budoucího života jen to nejlep-
ší,“ dodal závěrem Vít Ráček, předseda Sdružení rodičů při Gym-
náziu Velké Meziříčí.

STAROSTA MĚSTA PŘEDAL GYMNAZISTŮM 
MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ

ŽÁCI DOSTÁVALI VYSVĚDČENÍ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
OSLAVICKÁ ZVOLILA NETRADIČNÍ MÍSTO PŘEDÁNÍ

Žáci základních škol ve Velkém Meziříčí a všude po celé republi-
ce převzali svá vysvědčení. Zásadním zlomem v životě je určitě 
vysvědčení pro žáky devátých ročníků, kteří právě zakončili po-
vinnou školní docházku a čeká je další životní fáze na vybraných 
středních školách. Část z nich zůstane studovat v Meziříčí a část 
se rozuteče do Jihlavy, Třebíče, Brna a dalších měst.
Na Základní škole Oslavická předávali vysvědčení netradičně na 

zadním nádvoří a vlivem počasí také v tělocvičně. Zadní nádvoří 
obsadili právě žáci z devátých ročníků, kde se s nimi rozloučili 
učitelé, vedení školy i vedení města Velké Meziříčí v zastoupe-
ní místostarosty Františka Smažila. Slavnostnímu ceremoniá-
lu přihlíželo pár pyšných a zároveň dojatých rodičů. Úvodního 
slova se ujala ředitelka školy Eva Bednářová, která přála absol-
ventům úspěšné vkročení do další životní fáze, děkovala žákům 
za zvládnutí neobvyklého způsobu vzdělávání, přičemž neopo-
menula poděkovat i rodičům, kteří se nadmíru podíleli na výuce 
svých dětí. Místostarosta Smažil taktéž poděkoval všem, kteří 
tuto nelehkou dobu zvládli, včetně pedagogických pracovníků 
pohotově reagujících a přizpůsobujících se distanční výuce. Žá-
kům popřál krásné prázdniny i vstup na střední školy a odborná 
učiliště. „Byly to dvě mimořádné třídy plné nadaných a spo-
lehlivých žáků, kteří vynikali v různých zájmových činnostech,“ 
shodly se obě třídní učitelky.
Absolventi při předávání vysvědčení překvapili děkovnou řečí 
i zpěvem. Základní školu Oslavická opouští 44 žáků, kteří si jako 
své budoucí povolání zvolili dráhu učitele, zdravotní sestřičky, 
elektrikáře, instalatéra a dalších. Ze všech žáků jich v Meziříčí 
zůstává šest, z nichž dva jdou studovat na gymnázium a čtyři 
na odborné učiliště na Světlé. Celkový počet absolventů, kteří 
končí na Vysočině základní školní docházku, je v letošním roce 
4 381. Ředitelé a pedagogický sbor se budou na žáky těšit zase 
v úterý 1. září.
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LIDÉ DAROVALI 525 JÍZDNÍCH KOL 
PRO AFRICKÉ DĚTI

Darovat kolo, které už nevyužívají, moh-
li lidé v areálu Technických služeb Velké 
Meziříčí během dvou určených dní. Zdravé 
město Velké Meziříčí se zapojilo do projek-
tu Kola pro Afriku a zorganizovalo sbírku 
bicyklů pro děti v africké Gambii. Nakonec 
ani organizátoři nečekali takový úspěch, za 
první den zájemci darovali 215 kol, za dru-
hý pak 310 kol. „Je to neuvěřitelné množ-
ství, děkujeme,“ uvedl Josef Švec, koordiná-
tor Zdravého města Velké Meziříčí.
Kola mají podpořit gramotnost dětí, kte-
rým usnadní cestu ke vzdělávání. „Myslím, 
že nikdo z nás, kteří teď čtou tyto řádky, 
nikdy nepocítil opravdový nedostatek. 
Možná právě proto nemusí všichni rozu-
mět, proč zrovna Afrika, proč kola, proč 
humanitární a rozvojová pomoc obecně. 

Děti v různých koutech světa se nerodí do 
blahobytu, v jakém žijeme my ve středu 
Evropy. Již od malička se potýkají s nej-
různějšími obtížemi, které si svobodně 
nezvolily a mnohdy je neumějí změnit či 
ovlivnit. Tak takové to mají i děti v Gambii. 
Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti 
obtížný přístup ke vzdělání. Do školy je to 
mnoho kilometrů, které děti každodenně 
zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. 
Není tak výjimkou, že je rodiče nechávají 
doma. Základy života se děti učí přiroze-
ně nápodobou starších. Vzdělání, které 
ovlivňuje jejich budoucnost, jde však stra-
nou. Darovanými koly od dárců z České 
i Slovenské republiky chceme těmto dě-
tem umožnit cestu ke vzdělání. Pomáhat 
potřebným není povinnost, je to ctností 

otevřeného člověka. Pomáhat potřebným 
přináší své plody na mnoho stran. Z reakcí 
české společnosti na projekt Kola pro Af-
riku a obecně pomoc druhým vnímám, že 
otevřenost pro potřeby druhých v nouzi je 
přirozeností člověka, a to je skvělá zpráva,“ 
uvádí Roman Posolda, jeden ze zaklada-
telů Kol pro Afriku.
Darováním kola to pro členy týmu pouze 
začíná. Kola se sváží, třídí, opravují. Poté 
se kola, náhradní díly i servisní kufry na-
kládají do kontejneru a ten pak putuje na 
loď. Nastává další fáze, a to výběr škol za-
pojených do projektu, školení mechaniků 
a nejpříjemnější část celého projektu, což 
je slavnostní předání. Ve skutečnosti ta-
ková cesta od českého dárce po gambijské 
dítě trvá půl roku.

Máte přebytek volného času a nevíte, jak 
s ním vynaložit? Přijďte na naši zahradní slav-
nost a začněte u nás působit jako dobrovolník!
Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí 
jsme už před několika týdny znovu otevřeli 
návštěvám a jeho fungování se po koro-
navirové krizi opět vrací do zajetých kolejí. 
Plánování kulturních a společenských akcí 
je v plném proudu, a z těch nejvýznam-
nějších se blíží tradiční zahradní slavnost, 
kterou domov pořádá každoročně v letních 
měsících v přilehlém parku.
Letošní slavnost bude z hlediska pro-
gramu opravdu výjimečná. Rádi bychom 
ji totiž spojili s poděkováním všem, kte-
ří nás v době pandemie nějak podpoři-
li a pomáhali nám toto náročné období 

zvládnout. Zároveň tím chceme poděko-
vat a tak trochu i oslavit práci a úsilí, které 
odvedli pracovníci našeho domova. Hlavní 
hudební hvězdou slavnosti bude tento-
krát Filharmonie Gustava Mahlera, která 
přijede sice v poněkud komornější sesta-
vě, než ve které standardně vystupuje, 
ale i tak přiveze světoznámé melodie. Na 
tuto akci bychom rádi pozvali nejen naše 
podporovatele, ale i obyvatele chráněné-
ho bydlení Domova Kamélie, naše sou-
sedy z Domu s pečovatelskou službou 
a samozřejmě především naše obyvatele 
z Domova pro seniory Velké Meziříčí a za-
městnance domova. Pro všechny máme 
připraveno i speciální hudební uvítání. 
Přátelské setkání tedy bude probíhat 

v parku za naším domovem 8. července od 
10 hodin dopoledne.
Pokud byste chtěli společně s námi oslavit 
svítání na lepší zítřky druhé poloviny roku 
2020 a v našem domově se cítíte příjemně, 
rádi Vás uvítáme. Využíváme tohoto pozvá-
ní také k výzvě novým dobrovolníkům, kteří 
by byli ochotni v našem domově pomáhat. 
DOBROVOLNIČIT se u nás dá mnoha růz-
nými způsoby a my Vám moc rádi možné 
formy pomoci a spolupráce osvětlíme. Při-
vítáme studenty, seniory, anebo zkrátka 
kohokoli z Vás, kteří jen máte srdce na pra-
vém místě a bavilo by Vás třeba potěšit ně-
koho z našich obyvatel tím, že mu věnujete 
kousek svého vlastního volného času.

Veronika Krátká, Domov pro seniory VM

DOMOV PRO SENIORY ZVE NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
A NABÍZÍ MOŽNOST DOBROVOLNIČENÍ
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O LEGENDÁRNÍ MĚŘÍNSKOU PADESÁTKU 
NEPŘIJDEME ANI LETOS 

Stovky turistů, běžců, cyklistů i rodin s dětmi se každoročně účast-
ní legendárního pochodu Měřínská padesátka. Letošní 49. ročník 
překazila koronavirová opatření, přesto se organizátoři nevzdali 
a vymysleli řešení, díky kterému o sportovní zážitek nepřijdeme.
Historie oblíbené akce, do které se v minulých letech zapojilo přes 
tisíc účastníků, sahá až do roku 1972. Letošní ročník poznamena-
ný šířením koronaviru bude mít netradiční průběh. Důležité ale je, 
že tradice pokračuje. Víkendovou akci, oblíbenou jak mezi turisty, 

tak i diváky, organizátoři z Českého klubu turistů (ČKT) Jiskry Měřín 
prodloužili na tři měsíce.
První nadšenci na trasu vyrazili již 6. června, ostatní zájemci se mo-
hou připojit kdykoliv až do 5. září. A jak tedy nyní pochod probíhá? Na 
trať můžete vyrazit kdykoli a jako start a cíl si zvolit jakékoliv místo 
na vybraném okruhu. Stačí si na webu www.merinska50.cz dopře-
du stáhnout mapku s popisem trasy a dalšími instrukcemi a po 
cestě splnit zadané úkoly. Výhodou tohoto ročníku je, že zájemci 
mohou zvládnout během čtvrt roku i více tras. Lidé, kteří pochod 
absolvovali, poté napíší e -mail nebo dopis pořadatelům, kteří jim 
na oplátku zašlou diplom.
„Během prvních dvou týdnů prošlo a projelo trasy 110 turistů 
a cyklistů, kteří se zaregistrovali na fotbalovém hřišti. Další nám 
dávají vědět e -mailem nebo vhozením mapky s úkoly do schrán-
ky,“ přiblížil Josef Fiala z ČKT Jiskra Měřín. Jak bývá zvykem, vybrat 
si lze z okruhů pro pěší od sedmi do sta kilometrů, a cyklistických 
v délce od dvaceti opět až do sta kilometrů.
„Zájem je veliký. Je pravda, že lidé většinou vzpomínají na chybějící 
atmosféru ze startu a cíle závodu nebo pohodovou náladu, která 
vládla na kontrolách. Na druhou stranu zase vítají možnost absol-
vovat více tras,“ dodává Fiala. I přes veškerá úskalí, se kterými se 
Měřínští v tomto roce potýkali, doufají, že v září se všichni společ-
ně potkají ve fotbalovém areálu a užijí si pochod společně, včetně 
doprovodného programu a občerstvení.

TURISTÉ I MÍSTNÍ NAVŠTĚVUJÍ ROZHLEDNU
NA FAJTOVĚ KOPCI UŽ 5 LET

Dechberoucí výhled, vzhled šroubovice DNA, 
175 schodů. To je typická charakteristika 
pro rozhlednu na Fajtově kopci. Výstavbu 
zahájilo, jak jinak, než položení základního 
kamene 13. června 2014, o rok později 19. 
června 2015 slavnostně rozhlednu přítomní 
otevřeli. „Tato stavba je unikátní, navrhl ji vý-
znamný architekt Václav Hlaváček a Jáchym 
Pešek ze Studia Acht, s.r.o. Vybudování roz-
hledny se na základě výsledku výběrového 
řízení chopila místní firma Atika – Lisý s.r.o.,“ 
vzpomíná Jiří Pálka ze Ski klubu Velké Me-
ziříčí. Pět let již slouží mnohým turistům, 
kteří zdatně překonávají oněch zmíněných 
175 schodů a vystoupají do nadmořské 
výšky 584 metrů, ze které se jim naskytne 
neskutečný pohled na město Velké Meziří-
čí, proslulý dálniční most, komíny elektrárny 
Dukovany nebo vysílačů Cyrilov a Ambrož-
ný. „Rozhledna stojí na železobetonových 
pilotech zapuštěných do hloubky až 16 me-
trů. Váha ocelové konstrukce, kterou dodala 
brněnská firma Zámečnictví Jiří Caska, je 42 
tun. Přízemí rozhledny tvoří kruhová a ob-
délníková stavba, v níž se nachází pokladna 
lyžařského vleku, toalety pro veřejnost a 
úschovna sportovních a turistických potřeb. 
Na stěně visí šestistránková tabule dárců,“ 
specifikoval Pálka.

Noční pohled na rozhlednu je díky jejímu 
osvětlení pomocí LED systému jedineč-
ný. Chlouba Fajtova kopce získala i různá 
ocenění, v roce 2015  se stala rozhlednou 
roku, v roce 2017 nejoblíbenější rozhlednou 
v republice a také je součástí Guinnessovy 
knihy rekordů. Zápis do knihy rekordů se 
podařil, když nahoru na vyhlídku pomohli 
místní profesionální hasiči vystoupat hen-
dikepované osobě na vozíku. 
Kovová konstrukce, která umožňuje zá-
žitek v podobě výhledu, je často vyhledá-
vaným cílem různých skupin nadšenců. 
Novomanželé volí velkomeziříčskou roz-
hlednu, aby si „v oblacích“ mohli říct své 
ano. Adrenalinoví příznivci během závodu 
Spartacus avengers pravidelně zdolávají 
všechny schody téhle šroubovice. Kapely 
z hudebního festivalu Fajtfest, včetně těch 
zahraničních, se na kopec vracejí, aby na 
vrcholu rozhledny mohly natočit videoklip 
ke svým písním. „Provoz rozhledny jsme za 
celou její historii museli přerušit asi jen pět-
krát. Buď opravdu nepřálo počasí a nebo 
se prováděla technická kontrola rozhledny. 
Pokud se budete chtít přijít pokochat vý-
hledy na naše krásné město a okolí, máte 
tedy možnost. Je otevřeno každý den od 5 
do 22 hodin,“ zve Pálka.
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NOMINOVANÁ DÍLA NA ČESKOU CENU  
ZA ARCHITEKTURU BUDOU K VIDĚNÍ  
V LUTERÁNSKÉM GYMNÁZIU 

O prestižní architektonické ocenění Česká 
cena za architekturu (ČCA) se v letošním 
roce uchází 192 realizací. Z necelých dvou 
stovek děl nominuje mezinárodní odborná 
porota užší výběr, z nichž na konci listopa-
du vzejde zhruba deset finalistů a držitel 
České ceny za architekturu ČCA. Výstavu 
nominovaných děl přivítá historická bu-
dova někdejšího luteránského gymnázia 
od 27. července do 15. září. Jako hosté se 
vernisáže 21. července zúčastní mladí ar-
chitekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, Fi-
nalisté ČCA roku 2017, a architekt David 
Beke, koordinátor přípravy multifunkční 
haly a radní města Jihlavy.
Do soutěžní přehlídky České komory ar-
chitektů se letos mohla přihlásit díla re-
alizovaná na území České republiky mezi 
lety 2015 až 2019. Novostavby podobně 
jako v předchozích ročnících převládají nad 
rekonstrukcemi a činí přibližně tři pětiny 
z přihlášených projektů. I letos se potvrzu-
je, že důležitým tématem výstavby v Čes-
ké republice zůstává bydlení, i když počet 
přihlášených staveb určených pro bydlení 
průběžně mírně klesá. V letošním ročníku 
ČCA tvoří rodinné a bytové domy, rezidenč-
ní komplexy, chaty i chalupy dvě pětiny při-
hlášených děl.
Mezi veřejnými investicemi jsou i realiza-
ce ze soutěže
Pět staveb přihlášených do letošního 
ročníku přehlídky vzešlo z architektonic-
ké soutěže s potvrzením regulérnosti od 
České komory architektů (oproti loňským 
sedmi). Jedná se o památník Jana Palacha 
ve Všetatech / MCA atelier (soutěž v roce 
2016), hasičskou zbrojnici a zázemí tech-
nických služeb v Líbeznicích / EHL & KOU-
MAR ARCHITEKTI (soutěž v roce 2017), 
Základní školu Amos pro Psáry a Dolní Jir-
čany / SOA architekti (soutěž v roce 2013), 
novou radnici Prahy 7 / Atelier bod archi-
tekti (soutěž v roce 2016) a Archeopark 
Mikulčice / M & P Architekti – Krajinářská 
architektura (soutěž v roce 2009).
Projekty pro bydlení tvoří téměř polovinu 
přihlášených realizací
Typologicky tvoří dvě pětiny přihlášených 
staveb projekty pro bydlení, stejně jako 
v předchozím ročníku přehlídky. Tři pětiny 
se pak vyznačují pestrou skladbou reali-
zací, mezi kterými nechybí administrativní 
budovy a zázemí firem, školská a vzdělá-
vací zařízení, veřejná prostranství, kulturní 
a společenská zařízení, stavby sloužící služ-
bám a obchodu, hotely a restaurace, veřej-

né budovy, památky, zdravotnická zaříze-
ní, dopravní stavby, rozhledny a vyhlídky, 
sportovní stavby, nebo sakrální stavby, ale 
i stavby drobného rozsahu.

Hodnotit bude mezinárodní porota
Práci architektů bude hodnotit sedm eru-
dovaných zahraničních expertů. Je mezi 
nimi krajinářský architekt, urbanista a aka-
demik Henri Bava (Francie), spoluzaklada-
tel ateliéru Agence Ter působícího v Paříži, 
Karlsruhe, Šanghaji a Los Angeles. Zaměřu-
je se na snoubení oblasti architektury, urba-
nismu a krajinářské architektury v pestrých 
projektech parků, veřejných prostranství, 
územních plánů a městského plánování. 
Další porotkyní je architektka Alessandra 
Cianchetta (Velká Británie) praktikující ve 
vlastním ateliéru sídlícím v Londýně a Pa-
říži. Ateliér zpracovává projekty z oblasti 
architektury i urbanismu se zvláštním zá-
jmem o regeneraci městských ploch a kul-
turní či administrativní objekty. V porotě 
ČCA 2020 dále zasedá architektka Jeanne 
Dekkers (Nizozemsko), která vede v Delftu 
vlastní ateliér pracující na široké škále pro-
jektů – návrhy vzdělávacích zařízení, ob-
jekty pro bydlení, interiérový design včetně 
designu nábytku, ale i územní plány. Člen-
kou poroty je architektka a teoretička Gillian 
Horn (Velká Británie), která se aktuálně re-
alizuje v akademické sféře a výzkumu, sou-
časně je hlavní přispěvatelkou magazínu 
Royal Institute of British Architects (RIBA). 
Další z porotců, architekt Csaba Nagy (Ma-
ďarsko), působí ve vlastním ateliéru Archi-
kon Architects řešícím projekty širokého 

záběru – přestavby i novostavby veřejných, 
komerčních, rezidenčních a průmyslových 
budov. V odborné porotě dále zasedá archi-
tekt Štefan Polakovič (Slovensko), spoluza-
kladatel ateliéru GutGut, jehož realizace na 
Slovensku ocenili cenou ARCH, Cenou Du-
šana Jurkoviča a čtyřikrát Cenou za archi-
tekturu CE -ZA -AR. Výčet sedmičlenné po-
roty uzavírá architekt Jeroen van Schooten 
(Nizozemsko) působící ve vlastním, před-
ním nizozemském ateliéru V Architectuur 
sídlícím v Amsterdamu.

O České ceně za architekturu
Soutěž vyhlásila Česká komora architektů, 
profesní organizace s přeneseným výko-
nem státní správy, v souladu se svým po-
sláním pečovat o stavební kulturu v České 
republice a podporovat její vysokou úroveň. 
Jejím pořádáním chce Komora prezentovat 
kvalitní architektonickou produkci nejen od-
borné a laické veřejnosti, ale i zástupcům 
státní správy a samosprávy. Kromě přítom-
nosti odborné Akademie ČCA a prestižní 
sedmičlenné mezinárodní poroty, složené 
z renomovaných architektů, je předností 
České ceny za architekturu také ojedinělý 
koncept propagace architektury v průběhu 
celého roku a v jednotlivých regionech.

Studio Chybík+Krištof
Studio Chybík+Krištof vzniklo v roce 2010, 
dnes ateliér tvoří více než 50 spolupracu-
jících architektů. Ve 3 pobočkách v Česku 
a na Slovensku pracují na široké škále pro-
jektů rozličných měřítek a typologií, což je 
neustále udržuje ve střehu. Během nece-
lé první dekády existence studio postavilo 
národní pavilon při světové výstavě EXPO 
v italském Miláně, několik bytových domů, 
modulární jídelnu a Galerii nábytku pose-
tou židlemi, na níž získali Grand Prix Obce 
architektů a jednu z cen při České ceně za 
architekturu. Aktuálně dokončilo Enotéku 
znojemských vín a novou budovu Vinařství 
LAHOFER a pracuje na Horácké aréně v Jih-
lavě. Za dosavadní práci obdrželo prestižní 
mezinárodní ocenění Design Vanguard pro 
mladé architekty.
David Beke, architekt a designér ve firmě 
schrapnel s.r.o., kde je společníkem. V sou-
časnosti v pozici radního města Jihlavy 
a vedoucí pracovní skupiny projektu s ná-
zvem Nová Horácká multifunkční aréna. 
Zároveň dohlíží, koordinuje a organizuje 
všechny činnosti týkající se této největší 
investiční akce v novodobé historii Jihlavy.
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Milovníci a nadšenci historických bi-
cyklů se sejdou 18. července 2020 
v Balinách. Dolní mlýn bude hostit 
sraz retro kol. Jedná se již o třetí ročník 
a pořadatelé lákají na mnohé libůstky. 
Program začne prezencí v 9 hodin, ná-
sledně báječnou projížďkou přes Ba-
linské údolí do Velkého Meziříčí, kde 
kolem náměstí předvedou účastníci 

spanilou jízdu. Zdá se, že bude na co 
koukat, protože vítané jsou i srandov-
ní historické a retro úbory. Po návratu 
zpět do Balin organizátoři slibují po-
sezení u občerstvení u mlynáře a hu-
dební překvapení. „Přijeďte a zažijte 
eleganci historických bicyklů, ale také 
normálních kol,“ zve za organizátory 
Pavel Cabejšek a kolektiv.

DOLNÍ MLÝN BALINY ZAŽIJE
NEVŠEDNÍ DEN  
S NÁDECHEM RETRA

Organizátoři již druhého koncertu na podporu nové synagogy po-
zvali ve čtvrtek 18. června do Velkého Meziříčí významné osob-
nosti, které by se v budoucnu mohly podílet na samotném finan-
cování rekonstrukce objektu. Cílem samotného koncertu, ale i 
návštěvy obou budov synagogy, bylo téma opravy a budoucího 
využití synagogy rozšířit za hranice našeho města. 
„Jsou zde mnohaleté snahy o obnovu památky a nalezení jejího 
účelu, který by byl důstojný. Pokud k tomu dnešní akce přispěje, 
budu jedině rád,“ uvedl během slavnostního přivítání hostů sta-
rosta města Alexandros Kaminaras.
Prohlídky pro veřejnost uzavřené Staré synagogy se ujal archi-
tekt Jaroslav Klenovský, zabývající se přes tři desetiletí péčí o 
židovské památky na Moravě a ve Slezsku. „Během posledních 
let se snažíme synagogu dát do pořádku. V příštím roce plánu-

jeme restaurování výmalby,“ doplnil Klenovský.
Následný hudební program v Jupiter clubu zahájili společně 
organizátoři koncertu, kteří na pódium pozvali Petra Papouš-
ka, předsedu Federace židovských obcí. Ten vyjádřil podporu 
iniciativě na záchranu velkomeziříčské synagogy, ale zároveň 
připomněl, že i samotná federace řeší financování opravy a ná-
sledného využité u mnoha objektů na území České republiky.
Poté koncert zahájil dívčí soubor Adash pod vedením docenta 
Tomáše Novotného. Těleso, které patří mezi nejlepší vokální 
uskupení u nás, vzniklo při Ostravské univerzitě a od roku 1999 
se jeho členky zabývají interpretací hebrejských písní. Druhým 
vystupujícím byla cimbálová muzika Capella z moravského Slo-
vácka, která si pro posluchače připravila židovské písně s tradič-
ním nástrojovým obsazením cimbálové muziky. 

NA OSUD VELKOMEZIŘÍČSKÉ  
SYNAGOGY UPOZORNIL DALŠÍ KONCERT
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Marmelády, medovina, cukrovinky, ryby, 
bezlepkové potraviny, oleje, vína. To je 
jen malý výčet pochutin, které mohli ná-
vštěvníci Festivalu českého kmínu za-
koupit od farmářů, kteří získali ocenění 
Regionální potravina či Klasa. Sobota  
s datem 20. června 2020 ožila na velko-
meziříčském náměstí kulinářskou show, 
farmářským trhem a doprovodnou hud-
bou Hudců z Kyjova. 
Vrcholem programu bylo vaření tří zná-
mých šéfkuchařů. Z pražské Esky po-
zvání přijal Martin Štangl, který připravil 
brambory v kmínovém oleji, a přihlížející 
si tuto specialitu poté mohli objednat 
v restauraci Nový Svit. Kuchař známý 
z televizního pořadu Kluci v akci, Ond-
řej Slanina, uvařil opečený chléb s ragú  
a vejcem, při vaření však zvládal ba-
vit publikum mnoha příběhy a zážitky.  

Poslední vystoupil Jan Rimpler, který 
je provozovatelem školy vaření v Brně. 
Rimplerovo menu, skládající se z vep-
řové panenky a krup s houbami, zájem-
ci mohli ochutnat v restauraci Jupiter. 
Mezi návštěvníky festivalu byl i sta-
rosta města, Alexandros Kaminaras, a 
místostarosta František Smažil. Město 
Velké Meziříčí, stejně jako hejtman Kraje 
Vysočina, Jiří Běhounek, udělili festivalu 
záštitu.
Organizátoři akce mysleli i na nejmenší, 
proto měli pro děti nachystaných 700 
drobných dárků, pro dospělé zase při-
pravenou tombolu čítající 60 cen, z nichž 
hlavní cena byla třídenní pobyt. Pořada-
telé akce, která měla velký úspěch i přes 
nepřízeň počasí, Karel Jonák a Martina 
Homolová z Olejového mlýna Petráveč, 
děkují všem účastníkům i návštěvníkům. 

KMÍNOVÝ FESTIVAL PŘEDSTAVIL ZNÁMÉ 
ŠÉFKUCHAŘE I OCENĚNÉ FARMÁŘE

Brambory v kmínovém oleji, uzený tva-
roh, loupákové máslo, pažitka
Brambory v kmínovém oleji:
0,4 kg malé brambory, 0,3 l kmínového 
oleje (kmínový olej naředěný slunečnico-
vým 1:25), sůl
Osolené brambory pečeme v kmínovém 
oleji na 90 °C asi 60 minut.
Bramborová pěna:
0,2 kg brambor, 0,3 l smetany, 0,02 kg 
másla, sůl
Brambory nakrájejte na kostičky a ores-
tujte v hrnci na másle dozlatova. Přilijte 
smetanu a uvařte do měkka. Směs roz-
mixujte a dochuťte solí, nalijte do šlehač-
kové bomby.
Loupákové máslo:
0,05 kg loupákového těsta, 0,15 kg másla, sůl
Loupákové těsto orestujte na másle do 
zlatova a osolte.
Servis:
0,2 kg uzený tvaroh, 0,05 kg pažitka, libeček
Do hlubokého talíře stříkneme bram-
borovou pěnu, do pěny dáme brambo-
ry pečené v kmínovém oleji. Pokapeme 
loupákovým máslem a posypeme uze-
ným tvarohem, nakonec přidáme pažitku 
nebo libeček.

Opečený chléb se škvarky, bramborem, 
jarní cibulkou a vejcem
200 g malých vařených brambor (nejlépe 
odrůda grenaille), škvarky, 1 jarní cibulka, 
pár kapek kmínového a bazalkového oleje, 
4 plátky chleba, stroužek česneku, 4 vej-
ce, mletý pepř, sůl, pažitka
Brambory nakrájíme na kolečka, škvarky 
na kostičky, cibulku na kolečka, česnek 
nasekáme. Vše opečeme, osolíme, ope-
příme, na závěr zakápneme kmínovým 
a bazalkovým olejem.
Směsí poklademe krajíčky chleba, navrch 
položíme omeletu z vejce, osolíme, ope-
příme a posypeme nasekanou pažitkou.

Vepřová panenka, kroupy s houbami
Ingredience:
4 ks vepřové panenky
sůl, pepř, kapka kmínového oleje
Na přílohu:
400 g vařených krup, 1 cibule, kmínový 
olej, 200 ml vývaru, 100 g hub, sůl, pepř, 
majoránka, česnek, kmín
Postup:
Maso opečte ze všech stran, dejte od-
počinout do alobalu. Do výpeku přidej-
te olej, cibuli, kmín a česnek, orestujte 
a dejte houby a kroupy. Zalijte vývarem. 
Ochuťte majoránkou.
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Městská knihovna Velké Meziříčí zve  
na výstavu fotografií Pavla Remara 
z cyklu „Stromovous“.

Našim čtenářům jsme v průběhu nuce-
ného uzavření knihovny poslali mailem 
i SMS povzbudivý pozdrav. Mnozí nám 
moc pěkně odpověděli: „Milé knihov-
nice, velmi mi schází váš smysl pro hu-
mor a vlídné zacházení. Doufám, že jste 
všechny v pořádku a skutečně se těším, 
až vás budu moci opět pozdravit naživo.“ 
„Děkujeme za pozdrav, moc nám schází-
te, koho by napadlo, že nebudeme moci 
chodit do knihovny. Už se na vás moc tě-
šíme.“ A protože jsme se na naše čtenáře 
těšili i my, tak jsme jim dokonce vymy-
sleli a poslali fotografický pozdrav, kde 
každý zaměstnanec třímal v rukou část 
obrázkového čtení se vzkazem.
Tohle byly ovšem jen legrácky pro potě-
šení a podporu, daleko významnějšími 
kroky bylo opětovné prodlužování vý-
půjček, a to i přesto, že by je bylo možno 
kdykoliv vrátit do trvale otevřeného bib-
lioboxu. To tedy znamená, že žádný čte-
nář neplatil až do června žádné upomín-
ky z prodlení. Dále jsme prodloužili všem 
registrovaným čtenářům platnost jejich 
průkazek o celé dva měsíce. Historicky 
poprvé má tedy průkaz čtenáře platnost 
nikoliv 365 dní, ale o dalších 60 více. Také 
jsme mailem, SMS, ve všech našich vý-
věskách a na webových stránkách opa-
kovaně informovali o změnách režimu 

vynucených různými fázemi utahování 
a uvolňování. Tak jak tedy šel čas?
Březen. Běžný provoz jsme drželi do na-
řízeného uzavření veřejných knihoven.
Duben. Až do odvolání pro veřejnost za-
vřeno. Toho času jsme se pustili do vel-
ké aktualizace fondu. To znamená, že 
jsme brali do rukou knihu vedle knihy. 
Některé jsme vyřadili a obratem je na-
hradili novými. Mnohé jsme poslepovali, 
očistili, přeštítkovali, nově obalili. A ně-
které nepotřebovaly naši péči vůbec. Do 
takto rozsáhlé aktualizace jsme se pus-
tili vlastně úplně poprvé a stále nekon-
číme. Do začátku nového školního roku 
chceme zvládnout péči o knihy celého 
dětského oddělení a titulů galerie půj-
čovny pro dospělé. Veškeré společenské 
hry v čítárně jsou již hotovy. Současně 
jsme umyli všechna okna a vypucovali 
knihovnu do vysokého lesku. Je zřejmé, 
že jsme všichni po celou dobu chodili do 
práce? Doufám, že z předchozích řádků 
ano. Musím vyseknout poklonu všem 
kolegyním. Tohle tíživé období jsme díky 
legráckám, dortíkům a hlavně věcnému 
přístupu zvládli na výbornou!
Květen. Od 4. do 25. 5. jsme ještě neote-
vřeli dveře, ale pouze okna. Zkrátka jsme 
v pondělky, středy a pátky od 7.30 do 
16.00 půjčovali maximálně šest knih či 
CD z výdejních okýnek. Zavedli jsme také 
službu expresního balíčku, který bylo 
možno objednat mailem či telefonicky 
a bez čekání vyzvednout.
Červen. Od 25. 5. do 30. 6. otvíráme dve-
ře a umožňujeme čtenářům vstup do 
knihovny. Má to však svá pravidla. Mo-
hou vstoupit jen s rouškou a po desinfek-
ci rukou. Také v omezeném počtu a jen 
pro výpůjčky. Stále se drží expresní ba-
líčky. Ty předává obsluha u hlavních dveří 
tak, aby čtenář vůbec nemusel vstoupit, 
pokud nechce. Přestože si tedy čtenáři 
vybírají výpůjčky sami v regálech, ne-
mohou stále využívat on -line katalogy, 
nesmí na veřejný internet, posedět v čí-
tárně ani zajít na toaletu. Ostatně toaletu 
potřebujeme jako karanténu. Knihy vra-
cené ještě i nyní přes bibliobox, časopisy 
i hry vracené v hlavní chodbě, mají totiž 
poté několikadenní oddychový čas. Není 
to povinné, ale vyhodnotili jsme to jako 
dobré opatření.
Červenec a srpen. Od 1. 7. až do 31. 8. 
udržíme provozní dobu v pondělky, stře-
dy a pátky od 7.30 do 16. 30. V úterky 
a čtvrtky chceme pokračovat v aktualiza-
ci. Čtenářům budeme poskytovat již veš-
keré běžné služby bez omezení. Trváme 
však na povinné desinfekci rukou, kterou 

najdete na výpůjčních pultech každého 
z oddělení.
Pokud o prázdninách zajdete na koupa-
liště, objevíte zbrusu novou knihobud-
ku, kterou jsme pro vás nechali vyrobit 
v temných časech.
Věřím, že nás všechny čekají už jen časy 
prozářené. A pokud ne, alespoň už víme, 
že ta méně radostná údobí dokážeme 
společně zvládnout. Protože i čtenáři 
byli prostě fantastičtí. Trpěliví, chápaví 
a (i přes roušky) usměvaví. Přejeme jim 
prima dny a děkujeme, že je máme… to-
hle přání jsem si půjčila z mailu jedné ze 
čtenářek:
„Krásné dopoledne všem v knihovně, je-
likož nám současná situace nedovoluje 
se vydat za prababičkou, snažíme se jí 
alespoň často volat. Babička už ve svých 
91 letech špatně vidí a číst knížku je pro 
ni náročné. Tak jsme vymysleli čtení do 
ouška přes mobilní telefon. Babička je 
nadšená. Dcera jí právě předčítá o Indi-
ánech (knížka z vaší knihovny vypůjčená 
na poslední chvíli). Přejeme prima den 
a děkujeme, že vás máme.“

Ivana Vaňková, ředitelka MěK VM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VÍRU KORONAVIRU

Zveme všechny opičky a opičáky, 
aby předvedli svoji rychlost a pružnost

a bojovali o hru padající opičky a 
jejich plyšové kamarády!

OPIČÍ PRÁZDNINOVÁ 
DRÁHA

NA KNIHOVNÍ ZAHRADĚ

OPIČÁRNA 
VYPUKNE 26. 6. 2020

PO, ST, PÁ: 7:30 – 16:30
PODROBNOSTI NA DĚTSKÉM

ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ  
KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
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Pedikúra

JV
Jarmila Vávrová
Rozkoš 91/5
594 01 Velké Meziříčí

Telefon: 737 184 792
Email: j.wavrova@seznam.cz

LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o.

NABÍZÍ K PRODEJI 

 KOHOUTY A SLEPICE  
PO PRVNÍM ROCE SNÁŠKYPO PRVNÍM ROCE SNÁŠKY

 Prodej bude probíhat na hale ve Vanči ve dnech
 10.8. až 14.8.2020   od 7 do 14 hodin
       15.8. 2020  od 7 do 10 hodin

     Cena 40 Kč za kus.

INFORMACE NA TEL.: 568 627 918

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.

Jiří Krča // 606 662 871 

PRODÁVÁTE NEMOVITOST POPRVÉ? 
JÁ NE!  

MÁM 12 LET PRAXE,  
ZAVOLEJTE MI.

REALITY
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Prázdninová
inzerce  -50 %

Měsíčník Velkomeziříčsko vychází vždy každou první středu v měsíci o nákladu  
5 500 kusů pro Velké Meziříčí a jeho místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, 

Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. 

Inzerci zveřejněnou v tištěném vydání Velkomeziříčska  
v měsíci červenci a srpnu nyní zakoupíte za poloviční ceny.

Technické podmínky:
Podklady přijímáme připravené pro  barevný tisk ve formátech: PDF, JPG, AI, PNG. 

Veškeré podklady zasílejte na adresu: velkomeziricsko@velkemezirici.cz.
Termín uzávěrky: pro srpnové vydání je 24. 7. 2020.

1/1 strany
178 x 251 mm

13 500 Kč

1/2 strany
178 x 123 mm

6 500 Kč

1/4 strany
86,5 x 123 mm

3 500 Kč

1/8 strany
86,5 x 59 mm

2 100 Kč

1/16 strany
41 x 59 mm

1 300 Kč

1/32 strany
41 x 27 mm

 500 Kč
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6 750 Kč 3 250 Kč 1 750 Kč

1 050 Kč 750 Kč 250 Kč

Prázdninová
inzerce  -50 %

Pobočka  
Žďár nad Sázavou 

Veselská 6/7
 

606 662 806
zdar@rksting.cz

Zprostředkování 
prodeje

Reality s úsměvem

Záloha 
na kupní cenu

Řešení 
exekucí

Financování 
hypotéky

Výkupy
a oddlužení

Velké Meziříčí | Hornoměstská 25
 Telefon: 603 161 585   

E-mail: kancelar@advokat-kovarova.cz
www.advokat-kovarova.cz

Mgr. Anna Kovářová
• právní poradenství
• nemovitosti – smlouvy kupní včetně advokátní 

úschovy, smlouvy darovací a jiné
• zastupování v soudním řízení 
 včetně problematiky rozvodů a péče o nezletilé
• oddlužení
• vymáhání pohledávek 

Advokátní  kancelář

občanské právo  |  obchodní právo  |  insolvenční právo  
rodinné právo  |  pracovní právo  |  správní právo
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Objednáváme kuřice stáří 20 týdnů, začínají nést, nabí-
zíme celoroční prodej levné nosnicové směsi, Hrbov 42. 
Tel.: 737 477 773

Nabízím doučování Mat+ Fyz, 6.- 9. tř. ZŠ, prima- kvarta Gym. 
O prázdninách ZDARMA v důsledku virové pandemie a absen-
ce školní docházky. Info: www.mat-fyz.cz, tel.: 774621703

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

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

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

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

Prodám lesní pozemek, který se nachází v katastrálním území 
Zadní Zhořec, parcelní číslo je 782. Rozloha pozemku je 0,6 
hektaru, lesní pozemek je osázen smrky cca 200 m3, stáří 
lesa je 80 let. Tel.: 776 798 182

Přijmeme brigádnici/brigádníka do drogerie – práce na po-
kladně. Tel.: 723 792 109

Prodám čističku vzduchu novou v záruce, původní cena 3 000 
korun, za 2 800 korun. Tel.: 733 267 569

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

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

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

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. 
pozemky, 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 zajiště-
na). Tel.: 605 054 470

Nabízíme těžbu dřeva napadeného kůrovcem harvestorem, 
vyvážení 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

Nabízíme sečení trávy. Tel.: 720 115 003

RD dřevo s.r.o., Zámecká 2097, Velké Meziříčí
Stavby
- sruby, roubenky a difuzně otevřené konstrukční dřevostavby, rekonstrukce staveb

www. .eu

Moderní bytové interiéry a stylové bydlení
- nábytek moderní, rustikální a nábytek do srubů

Komerční prostory
- realizujeme stavby a interiéry

Provádíme 

certifikované měření 

termovizní kamerou

Přijmeme: ✓ TRUHLÁŘE 
Životopisy zasílejte na: rddrevo@rddrevo.eu

Volejte v pracovní dny v čase 7-15 hodin 
mob.: 724 079 198  │  www.rddrevo.eu
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ZMĚNY
ORDINAČNÍCH HODIN
Dentální hygiena
13.7. - 19.7.
Urologie
2.7. - MUDr. Drábek
3.7. - MUDr. Peňáz
8.7. - MUDr. Peňáz
9.7. - MUDr. Drábek
10.7. - MUDr. Peňáz
OD 15.7. MUDr. Peňáz 
neordinuje – do odvolání
Ortopedie
7.7. - MUDr. Konečný
16.7. - MUDr. Lisý
21.7. - MUDr. Konečný
23.7. - MUDr. Lisý
27.7. - MUDr. Novotný
28.7. - MUDr. Konečný
Chirurgie
1.7. - MUDr. Smékalová
2.7. - MUDr. Maleček
7.7. - MUDr. Kadlec
8.7. - MUDr. Smékalová
17.7. - MUDr. Krejčí

Interna
23.7. - MUDr. Snášelová
30.7. - MUDr. Snášelová
od 7.7. - 17.7. MUDr. Šajnar
RTG+SONO
16.7. - MUDr. Novotný
30.7. - MUDr. Novotný
Gynekologie
MUDr. Ryšanová
od 27.7. - 9.8. 
Praktický lékař
MUDr. Nechvátalová
od 27.7. - 9.8.
MUDr. Blaha
od 30.6. - 12.7.
Alergologie
od 27.7. - 9.8. - MUDr. Fráňa
Psychiatrie
13.7., 27.7 - MUDr. Nohelová
ORL
20.7. - MUDr. Mráz
29.7. - MUDr. Urbánková

ZUBNÍ POHOTOVOST

4. 7. B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303 566 536 712

5. 7. MUDr. Jitka Kašparová,  
Nová Říše 624/2, Velké Meziříčí

566 523 796

6. 7. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem

735 047 388

11. 7. MUDr. Marie Havlíčková,  
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou

774 084 064

12. 7. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7, 
Žďár nad Sázavou

603 298 447

18. 7. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka 732 642 160

19. 7. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7, 
Žďár nad Sázavou

603 298 447

25. 7. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín 566 544 165

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

607 785 326

vás zve do své firemní prodejny, kde 
nabízíme český dvouletý kmín, kmínový olej 
a další sortiment našich olejů a semínek, ze 

kterých lisujeme.

Můžete nakoupit v naší  
prodejně na Náměstí 80/4,  
dvorek za květinářstvím Flouma

Otevřeno středa-sobota

Svaz žen pořádá schůzi a zve na zájezd
Předsedkyně ZO ČSŽ Mgr. Marie Navrátilová svolává mimo-
řádnou členskou schůzi, která se bude konat 11. srpna 2020 
v 17 hodin v učebně Jupiter clubu.

Svaz žen pořádá v sobotu 12. září 2020 tematický zájezd „ Po 
stopách Boženy Němcové“, kde navštívíme muzeum B. Něm-
cové a Barunčinu školu v České Skalici, zámek v Ratibořicích 
a Babiččino údolí. Odjezd autobusu bude od Domusu v 6,45 
hod, předpokládaný návrat do 19 hodin. V případě zájmu 
o výlet volejte na tel. 731495876 paní Marii Štouračové.

25.-26. července
Velké Meziříčí

letní výstava 
papírových a RC modelů

Modelářská dílna pro děti a rodiče
Malování pískem
Hry a soutěže s hrami PEXETRIO
Prodej papírových modelů a příslušenství

ON TOUR

JUPITER CLUB
Náměstí 17

Velké Meziříčí

Pořadatelé:

Pl
ac

en
á 
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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 nové adrese v budově radnice, přízemí, dveře č. 104 (bývalá služebna městské policie). 

Dne 26. 6. jsme si připomněli 10. výročí 
úmrtí naší milované manželky, maminky, 
babičky a prababičky,  
paní Marie Kobylkové z Dobré Vody. 

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob 
můžeme dát, chvíli postát a s láskou na 
Tebe vzpomínat, manžel a děti s rodinami.

„Čas běží, ale vzpomínky v srdcích zůstávají.“

Dne 27. 6. 2020 jsme si připomněli první 
smutné výročí úmrtí paní Lenky Pacalové 
z Hrbova. 

S láskou vzpomínají manžel s dětmi, rodina 
Slámova a Pacalova, kamarádka Peťa.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
„Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.“

Dne 14. července 2020 si připomínáme  
1. smutné výročí úmrtí pana Ludvíka Kafky.

S láskou vzpomíná syn Ludvík s rodinou.

Květoslava Šturmová, Velké Meziříčí, 92 let, 31. 5. 2020 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 9. 6. 2020 
s paní Květoslavou Šturmovou z Velkého Meziříčí. 

Zarmoucená rodina

Vladimír Makovský, Velké Meziříčí, nedožitých 96 let, 2. 6. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 6. 6. 2020 
s panem Vladimírem Makovským z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Ladislav Dolíhal, Velké Meziříčí, 66 let, 6. 6. 2020

Marie Horká, Velké Meziříčí, 83 let, 7. 6. 2020

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 12. 6. 2020 
s paní Marií Horkou z Velkého Meziříčí. 

Zarmoucená rodina

Mgr. Milan Veber, Velké Meziříčí, nedožitých 61 let, 11. 6. 2020

„Končí život – ne však láska…“

Dne 12. 7. 2020 uplyne čtvrtý smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná dcera, sestra a vnučka  
Vilma Běhalová, DiS.

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

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

Dne 2. 7. 2020 by oslavila naše maminka, 
babička a prababička,  
paní Marie Mičková, 80. narozeniny.
23. 6. 2020 to byl již rok, 
co opustila tento svět.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a vděčností vzpomínají dcera  
a synové s rodinami.

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají.“

12. července uplyne jeden rok od úmrtí 
pana Vincence Závišky.

Vzpomínají manželka Jarmila, dcera Irena, 
syn Vincenc a jejich rodiny.
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Jiří Salava je zkušený stavař, který bortí všechny zaběhlé ča-
sové standardy. Jak se vám podařilo stihnout tolik práce v tak 
krátkém časovém horizontu?

Jsme dobří (smích). Byla to spousta faktorů, jednak úžasní lidé, 
úžasný tým, lidé, kteří se práce nebojí. Na těch lidech to hlav-
ně stálo. Dále na organizaci prací a pak taky štěstí, štěstí přeje 
připraveným. Měli jsme spoustu dobrých nápadů, které se na-
štěstí osvědčily. V době koronavirové pandemie jsme měli vel-
ké obtíže s pracovní sílou, stálo nás to spoustu peněz, protože 
ničím jiným zahraniční pracovníky, aby zůstali u nás, nemůže-
te motivovat. Neměli stravu, ubytování, vše jsme museli řešit. 

Řešili jsme pronájmy bytů, dovoz jídel. Přesto jsme to dokázali 
a stavba postupovala tak, jak měla.

Stavbu úseku 19 jste zahájili na jaře 2019 a úplné dokončení 
plánujete na podzim 2020. Co všechno se během tak krátké 
doby doposud opravilo a postavilo?

Úplné dokončení, to je složité, ale zprovoznění dálnice v klasic-
kém režimu, kdy budou v provozu obě poloviny dálnice, nastane 
už teď 6. července. Potom nastane etapa, kdy se bude dokončo-
vat střední dělicí pás, to znamená svodidla a podobně, čili ome-
zení bude, ale už ne v takovém rozsahu a na tak úzké pruhy jako 

MĚLI JSME SPOUSTU DOBRÝCH NÁPADŮ, KTERÉ 
SE NAŠTĚSTÍ OSVĚDČILY, ŘÍKÁ JIŘÍ SALAVA

Náročná rekonstrukce dálnice D1 a hlavně mostu Vysočina je prestižní stavební záležitostí, které se 
ujala firma Metrostav. V rozhovoru nám o budoucím vývoji, o historii, současnosti i zajímavostech 
oprav povyprávěl oblastní ředitel Jiří Salava. Rodák z Poděbrad, kde žije se svými třemi dětmi i nyní, 
bere účast na stavbě nejvyššího mostu dálnice D1 za životní příležitost. „Při studiích na vysoké škole 
jsme v rámci výuky navštívili i pár mostů, mezi nimiž byl i most Vysočina. Už tehdy jsem si vysnil práci 
na tak významné stavbě, tenkrát mě ale ani nenapadlo, že to bude právě ten most, na kterém jsem 
si to vysnil,“ uvedl Jiří Salava z Metrostavu.

Oblastní ředitel Metrostavu Jiří Salava stojící vedle závěr s tichou úpravou
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dosud. Nadále se bude jezdit po pravém mostě a levý budeme 
dokončovat, to máme naplánované do konce září. Závěrečné 
větší omezení potrvá zhruba 14 dní, kdy se provoz přesune na 
levou část mostu a na pravé dokončíme drobné dodělávky, pro-
tože most bude třeba ještě zvednout, což nejsme schopni pro-
vést za provozu. Definitivní termín uvedení úseku 19 do provo-
zu máme 4. dubna 2021, ale my to stihneme dřív a uvedení do 
provozu kompletně bez omezení proběhne už 30. října 2020. 
Do data 6. července bude hotová dálnice mimo středního dělicí-
ho pásu a mostu Vysočina. Pravý most je stavebně dokončený, 
levý most je hotový asi ze sedmdesáti procent. Do finále se blíží 
i zasíťovaní celého okolního skalního svahu, dokončená je ka-
nalizace i kabelové trasy.

Na začátku července se opět změní režim dopravy, který zpří-
stupní odpočívku na 145. kilometru ve směru na Prahu. Kolik 
takových změn režimů dopravy nás ještě do konce roku čeká?

Do data 6. července bude hotová dálnice mimo středního děli-
cího pásu a mostu Vysočina. Po přestavbě dopravně inženýr-
ských opatření ve večerních hodinách se také otevře odpočívka 
na 145. kilometru. Celkem ještě tři změny režimů dopravy pro-
běhnou, avšak omezení při změnách už se budou zmenšovat.

Jaké další postupy rekonstrukce jsou ještě před vámi v násle-
dujícím, teď už necelém, půl roce?

Chybí nám dokončit na levém mostě konstrukce, izolace vozov-
kové vrstvy, svodidla a pak na obou mostech v závěru provede-
me protikorozní ochranu pomocí nátěru.

Všichni slýcháme o modernizaci D1 z různých komunikačních 
kanálů, ale je nějaká informace, zvláštnost, nevídanost, která 
ještě nikde v médiích nezazněla?

Při provozu dochází k prohnutí mostu až o 12 centimetrů, to je zají-
mavost, kterou říkám často. A něco, co ještě nezaznělo, to by mohla 
být informace o připravovaném asi dvacetiminutovém dokumentu, 
který shrnuje opravu mostu Vysočina. Další věc, o které se ještě neví, 
je kniha, tu připravujeme ve spolupráci s panem inženýrem Pecha-
lem, projektantem mostu Vysočina. Pan Pechala nám při součas-
né rekonstrukci nesmírně pomáhá, když osvětluje zvolené postupy 
a nápady, jež využil při stavbě v sedmdesátých letech.

Pro obyčejného řidiče znamená rekonstrukce jen zdržení 
nebo omezení, můžete říct, co řidičům dokončená oprava dál-
ničního úseku 19 přinese pozitivního?

Pozitiva už jsou vidět teď. Letos už se jezdí v režimu 2+2 a do 
budoucna to umožní oba mosty, takže při jakékoli komplikaci 
zůstane provoz v obou pruzích v obou směrech zachovaný.

Hodně se pohybujete po okolí, z mostu máte výhled. Jak hod-
notíte prostředí Velkomeziříčska?

Já pocházím z nížiny, ale Vysočina se mi moc líbí. Vzhledem 
k tomu, že dělám oblastního ředitele pro Vysočinu a jižní Čechy, 
tak se tady budu stále často vyskytovat a jsem za to rád.

Stavíte protihlukovou stěnu směrem na Dolní Radslavice, bu-
dete budovat ještě nějakou na úseku 19?

Jediná protihluková stěna se dělá směrem na Dolní Radslavice. 
Směrem do města je hotová. Na most se dělat vůbec nebude, pro-
tože to postrádá smysl, ten zvuk, který slyšíme je z té konstrukce, 
hlučí tubus a tomu žádná protihluková stěna nahoře nepomůže. 
Více jsme ztišení pomohli instalací závěr s tichou úpravou (na pře-
jezdu z asfaltu na most). Kolo nejede napříč mezerou a tím pádem 
neudělá ráz a ta rána má nesrovnatelně menší hlukovou úroveň. 

Jiří Salava (vlevo) s hlavním stavbyvedoucím Radovanem  
Hofírkem (vpravo) na mostě Vysočina
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ZA VLADIMÍREM MAKOVSKÝM

V úterý 2. června zemřel ve věku nedoži-
tých 96 let vlastivědný badatel a vynikající 
genealog pan Vladimír Makovský, rodák 
z Věcova. Pohřeb se konal v sobotu 6. června. 
Připomeňme si jeho životní příběh.

Vladimír Makovský se narodil 1. srp-
na 1924 ve Věcově na bývalém okrese 
Nové Město na Moravě v rodině venkov-
ského ševce. Po základní škole se vyučil 
řemeslu mlynářskému a pilařskému, 
navštěvoval dvouletou všeobecnou živ-
nostenskou školu v Jimramově a Střední 
všeobecnou vzdělávací školu ve Žďá-
ru nad Sázavou ukončenou maturitou. 
V lednu 1944 byl jako příslušník ročníku 
1924 totálně nasazen na práce do Říše, 
konkrétně do Rakouska. Od října 1944 
se ukrýval doma v Borovnici a ve mlýně 
Oldřicha Mastného až do května 1945. 
Poté v srpnu 1945 nastoupil do státních 
služeb, kde setrval až do roku 1981, kdy 
odešel do starobního důchodu v hodnos-
ti podplukovníka. S manželkou Zdenkou 
postavil dům ve Velkém Meziříčí a vycho-
vali spolu tři děti.
Vladimír Makovský se v důchodovém 
věku zabýval zpracováváním vlastního 
rodopisu a ochranou přírody a životního 
prostředí. Ve Velkém Meziříčí založil zá-
kladní organizaci Českého svazu ochrán-
ců přírody. Zakrátko se stal předsedou 
Okresního výboru ve Žďáru nad Sázavou 
a poté členem předsednictva Ústředního 
výboru Českého svazu ochránců přírody 
v Praze, jehož se stal čestným členem. 
Na téma ochrany přírody publikoval četné 

články v regionálním tisku. Byl též členem 
a krátce předsedou redakční rady týdení-
ku Velkomeziříčsko, členem Muzejní rady 
a letopisecké komise při Městském úřadě 
ve Velkém Meziříčí. Souběžně s tím se vě-
noval studiu rodu Makovských. Výsledkem 
desetiletého bádání a hledání bylo strojo-
pisné zpracování Kroniky rodu Makovských 
z Borové sahající až do roku 1587.
Po událostech v roce 1989 a 1990 vystou-
pil z organizace ochránců přírody a věno-
val se genealogii a vlastivědě. Současně 
byl ustanoven kronikářem města Velké-
ho Meziříčí. Tuto náročnou práci vykoná-
val zpětně od roku 1989 do roku 1998, 
kdy byl na vlastní žádost ze zdravotních 
důvodů funkce zbaven s poděkováním. 
Na žádost pracovníků Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, katedry teorie 
kultury, zpracoval strojopis Velké Meziří-
čí v letech 1945 – 1989. Další svůj volný 
čas využil pro regionální badatelskou prá-
ci a genealogii některých vybraných rodů. 
V roce 1992 založil v součinnosti s Čes-
koslovenskou genealogickou společností 
mezinárodní v USA ve Velkém Meziříčí 
nejprve genealogickou skupinu s pozděj-
ším rozšířením o vlastivědu a v roce 1994 
založením Vlastivědné a genealogické 
společnosti, kterou jako jednatel řídil do 
roku 2002. Kontakty s Československou 
genealogickou společností mezinárod-
ní v USA navázal již krátce před rokem 
1989. Záhy se stal jejich členem a dopiso-
vatelem do čtvrtletníku Naše rodina. Pro 
některé jejich členy zpracoval rodopisné 
informace. Mimo to byl členem a udržoval 

kontakty s Genealogickou a heraldickou 
společností v Praze a Brně. Zasloužil se 
též o založení Mlynářské stezky vedou-
cí z Nového Města na Moravě až do ra-
kouského Hardeggu. Z vlastivědné práce 
se věnoval nejvíce jednotlivým vybraným 
obcím a již zaniklému řemeslu mlynářské-
mu. Napsal 23 publikací s vlastivědnou 
tématikou a 5 s genealogickou. Velkému 
zájmu se těšily knihy o mlynářství na Vel-
komeziříčsku a publikace Hledáme své 
předky. Kromě publikovaných genealogic-
kých prací zpracoval ještě několik rodopi-
sů nepublikovaných, které mají dané rodi-
ny ve svém držení. Za svou obdivuhodnou 
badatelskou a publikační práci byl jmeno-
ván čestným občanem rodné obce Věcov, 
čestným členem Vlastivědné a genealo-
gické společnosti, čestným členem Mo-
ravské genealogické a heraldické společ-
nosti v Brně, čestným členem Ústředního 
výboru českého svazu ochránců přírody 
v Praze a byl držitelem nejvyššího ocenění 
Kraje Vysočina – Skleněné medaile.
Pana Vladimíra Makovského jsme znali 
jako hloubavého člověka, který přistupo-
val k životu a svým ušlechtilým zájmům se 
skutečnou vážností. Vlastivědnou a gene-
alogickou i spisovatelskou a kronikářskou 
práci vykonával s neobyčejnou pečlivostí, 
důkladností a smyslem pro detail. Byla 
mu vlastní neutuchající zvídavost, syste-
matičnost a trpělivost. Ve svém malém 
království plném knih v pečovatelském 
domě rád přijímal návštěvy a zasvěceně 
diskutoval. V březnu však kvůli pande-
mickým opatřením nastal zákaz návštěv. 
Ztráta osobních mezilidských kontaktů 
mu velice ubližovala. Donedávna se živě 
zajímal a rád diskutoval o dění ve městě, 
v naší zemi a ve světě, v jím založené VGS 
i v Československé genealogické společ-
nosti mezinárodní, jejíž členové po jeho ti-
chém skonu v nemocnici v úterý 2. června, 
podobně jako my ostatní, vyjadřují smu-
tek a soustrast rodině, truchlí nad ztrátou 
vzácného přítele a vzdávají mu svůj hold. 
Jako by na to odpovídal:
 
„OD ZNÁMÝCH MILÝCH TVÁŘÍ
JDU JÁ POUTNÍK, NEVÍM KAM
A JAK MNOZÍ ŠLI JIŽ DŘÍVE
JDU JAKO ONI SÁM.

JEN JEŠTĚ POHLED ZPÁTKY
S TÍM TRPCE NĚMÝM RTEM
A KDOŽ MI RUKU STISKLI
VŠEM DÍK A SBOHEM VŠEM.“
Čest jeho památce!

Výbor VGS



www.velkomeziricsko.cz

27SPORT

Po dlouhé pauze a nejistotě, zda se vůbec finále uskuteční, při-
šla skvělá zpráva - finálové zápasy budou 20. a 21. června 2020 
ve Vysokém Mýtě - šest týdnů od doby, kdy se mohlo začít opět 
trénovat. Některé týmy se po dlouhé pauze bez tréninku odhlá-
sily a šanci dostaly týmy náhradní, jako Zbrojovka Brno, kterou 
na podzim v kvalifikaci vyřadil právě tým FCVM. Čtyři základní 
skupiny po šesti týmech znamenalo, že kluci z FCVM mohou být 
v nejhorším případě 24. z celé republiky.

První den turnaje začal vydatným deštěm a vypadalo to, že  
v takových podmínkách se snad nedá ani hrát. Hřiště bylo pod-
máčené z předchozích dnů a nyní se z něho pomalu stával ryb-
ník. Míč se bez nadsázky řečeno přestal „kutálet“.
Tyto podmínky bohužel vůbec nepřály kombinačnímu fotbalu, 
který FCVM hraje. Výhodu měl v tuto chvíli ten, kdo hrál fotbal 
založený na síle a střelách z dálky. Nakonec po vyčerpávajících 
zápasech kluci vybojovali 3. místo v základní skupině. To pro ně 
znamenalo, že mohou celkově skončit na 9. až 12. místě.
Druhý turnajový den museli organizátoři přesunout na trénin-
kové hřiště. Z hlavního hřiště se stal rybník a z říčky v okolí se 
stala řeka, která se téměř vylila ze svých břehů. Fanoušci, kteří 
parkovali za řekou, měli co dělat, aby vůbec odjeli.
Organizátoři ale vše zvládli. A i díky tomu se druhý den odehrá-
lo hodně dobrých a kvalitních zápasů. Kluci z FCVM se opravdu 
neměli za co stydět. Svojí hrou a touhou ukázat, že patří do elitní 
čtyřiadvacítky právem, vybojovali v celkovém pořadí 11. mís-
to. Skončili těsně za FC Slovácko a dostali se před kluby jako 
Bohemians Praha, FK Pardubice, Hradec Králové, Jihlava atd.
Nakonec je potřeba také zmínit fanoušky, kteří mohutně a vytr-
vale kluky z FCVM podporovali. Naše „hoši, děkujeme“ na závěr 
bylo tak mohutné, že se přidali všichni fanoušci na tribunách. 
Krásná tečka za celým turnajem.
Trenéři: Robin Kašpar a Dušan Smejkal

Zdeněk Chaloupka

KLUCI Z FCVM U9 VYBOJOVALI JEDENÁCTÉ MÍSTO 
NA ONDRÁŠOVKA CUPU

Téměř po třiceti letech se velkomeziříčští házenkáři dočkají zaslou-
žené rekonstrukce sportovního zázemí v domovské hale Za Svět-
lou, která již několik let nesplňuje základní požadavky sportovců. 
Právě toto místo je s házenou ve Velkém Meziříčí spjato od roku 
1990, o šest let později zde vyrostla sportovní hala se šatnami 
pravidelně využívanými dodnes.
Rekonstrukcí v řádech šesti milionů korun projdou kompletně 
vnitřní prostory šaten, počítá se s výměnou oken, novými rozvody 
energií a v neposlední řadě se budova dočká zateplení. „Našemu 
oddílu se podařilo získat dotaci z ministerstva školství, která po-
kryje 70 % nákladů, zbylou část musíme dofinancovat sami,“ vy-
světluje předseda klubu Ladislav Šidlo. Přestože je finanční situace 
vzhledem k důsledkům koronavirové epidemie nejistá ve všech 
sportovních oddílech, házenkáři doufají, že potřebné peníze získají.
Velkomeziříčská firma BUILDING centrum – HSV by měla být s re-
konstrukcí hotová nejpozději do konce listopadu. Sportovci ale věří, 
že utkání začátku sezony nebudou muset překládat a halu se zá-

zemím budou mít k dispozice o něco dříve.
Vzhledem k tomu, že je opravovaná budova propojená s mateř-
skou školou, která obnovuje provoz už začátkem srpna, čeká sta-
vaře náročný červenec, během kterého musí stihnout všechny na-
plánované práce.
„Menší partnery a sponzory máme, za to jsme opravdu vděční. Ka-
ždoročně vybíráme také členské příspěvky, ale žádného hlavního 
generálního partnera jako klub nemáme. I z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli veřejně oslovit všechny sportovní nadšence, kteří by 
přestavbu byli ochotni finančně podpořit,“ vysvětluje Šidlo. Pokud 
vám tak není osud házenkářských šaten lhostejný, neváhejte kon-
taktovat vedení klubu.
Velkomeziříčský oddíl házené, který má ve třetí nejvyšší soutě-
ži družstva mužů i žen, oslaví v příštím roce jubilejních 100 let od 
založení oddílu. Nyní máte jedinečnou možnost stát se partnery 
více jak 200 členů z 16 týmů od minižactva, přes žáky a dorost po 
dospělé.

HÁZENKÁŘI SE DOČKAJÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ 
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PROGRAM KINA

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

Středa 1. 7. ve 20 hodin
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
7 přátel, 7 telefonů, 1 nevinná hra
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane 
učiteli“ a jejich tři hlavní tváře včet-
ně představitele učitele se znovu sešli 
u jednoho filmu a natočili spolu jiskřivou 
komedii Téměř dokonalá tajemství. Na 
společné večeři se sejde několik párů 
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svo-
je telefony položí na stůl a všechny zprá-
vy, vzkazy i telefonáty budou ten večer 
sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, hovory 
budou nahlas. Vždyť o nic nejde, bude 
zábava. Jenže právě naši chytří a mobil-
ní kamarádi o nás vědí úplně všechno, 
znají naše tajnosti, druhé životy, drob-
né lži, milenky i milence. Nevinná hra se 
nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak 
ale začnou chodit zprávy, které se svými 
partnery či přáteli raději nesdílíte. Roz-
jede se série šílených situací a trapasů, 
někomu u stolu bude nepříjemně horko 
a brzo bude horko úplně všem. Odejdou 
domů partnerské páry, které přišly, nebo 
budou v jiném složení nebo budou po ve-
čeři všichni single?
Upozornění: Tuto hru se svými přáteli 
a partnery nezkoušejte bez dozoru zku-
šeného terapeuta!
Režie: Bora Dagtekin. Hrají: E. M´Barek, 
F. D. Fitz, J. Haase, K. Herfurth, F. Lau, J. 
Schwarz, W. W. Möhring
Komedie Německo 2020, český dabing. 
Vstupné: 120 Kč, 111 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Čtvrtek 2. 7. v 18 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY
Film Volání divočiny je adaptací legen-
dárního románu Jacka Londona. Vypráví 
příběh Bucka, psa hýčkaného svým pá-
nem i jeho rodinou. Jeho život se však 
rázem změní ve chvíli, kdy je ze svého 
domova v prosluněné Kalifornii unesen 
obchodníky se psy, kteří jej prodají do 
mrazivé divočiny kanadského Yukonu 
během vrcholící zlaté horečky na Klondi-
ku. Zde je svými novými pány nucen ve 
psím spřežení tahat hlubokým sněhem 
těžké sáně. Díky své nezlomné vůli do-

káže Buck v těchto drsných podmínkách 
přežít. Naštěstí se mu nakonec podaří 
uniknout a najít nového přítele. V hlavní 
roli H. Ford. Dobrodružný, rodinný film 
USA, 2020, české titulky
Vstupné: 100 Kč, 110 minut, mládeži pří-
stupný.

Neděle 5. 7. ve 20 hodin
Neděle 12. 7. ve 20 hodin
3BOBULE
Po mnoha sklizních… Honza a Klára se 
stali majiteli vinařství a rodiči rozpusti-
lých dvojčat. Nastává rozhodující čas vi-
nařského roku – vinobraní. Honza s Klá-
rou mají problémů nad hlavu – vedle 
manželství řeší krádeže na vinicích. Klára 
bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že 
žena může dělat kvalitní víno a překročit 
stín svého otce. Ještěže ten ji provází ja-
drně vtipnými a moudrými radami coby 
na slovo vzatý vinařský i životní guru. 
Honza se po letech setkává s kumpánem 
Jirkou. Ten se nadšeně hrne na návštěvu, 
aby pomohl se sklizní, které samozřejmě 
vůbec nerozumí. Přitom se Honzovi za-
pomene zmínit, že zároveň prchá před 
dluhy, které stihl nasekat, a že svého pu-
bertálního syna, který přijíždí s ním, tak 
trochu unesl. Jirkova přítomnost dokáže 
spolehlivě vnést do života všech okolo 
vítaný i nevítaný rozruch. Hrají K. Hádek, 
T. Voříšková, L. Langmajer, M. Táborský, 
M. Roden a další. Komedie Česko, 2020.
Vstupné: 130 Kč, 103 minut, mládeži pří-
stupný.

Středa 8. 7. ve 20 hodin
1917
Čas je tvůj nepřítel. Držitel Oscara Sam 
Mendes, režisér bondovek Skyfall, 
Spectre a filmu Americká krása, natočil 
jedinečný epický příběh z první světové 
války. Na sklonku jednoho z největších 

válečných konfliktů všech dob dostali 
dva mladí britští vojáci Schofield a Blake 
zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drá-
sajícím závodě s časem musí zdolat ne-
přátelské území a doručit zprávu, která 
má zabránit smrtícímu útoku na stovky 
vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův 
bratr. Hrají G. MacKay, D.Ch. Chapman. 
Válečné drama USA, Velké Británie 2019, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 119 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Středa 15. 7. ve 20 hodin
MEKY
Miro Žbirka zblízka.
Miro Žbirka, kterému všichni říkají pros-
tě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, 
Žbirku samotného a jeho skutečný ži-
vot zná ale málokdo. Přitom se podobá 
skvělé písni, má strhující příběh, tempo, 
emoce a překvapení. Energický filmový 
portrét Meky představuje populárního 
zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně 
a upřímně a v nečekaných souvislostech 
i s humorem. Film natočil Šimon Šafrá-
nek, který za svůj předchozí dokument 
King Skate získal Českého lva. Dokument 
Česko 2020, originální verze.
Vstupné: 120 Kč, 80 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 17. 7. v 17 hodin
Čtvrtek 30. 7. v 17 hodin
SCOOB!
První celovečerní animované dobrodruž-
ství Scooby -Dooa míří do našich kin a sli-
buje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to 
se Scoobym všechno začalo a podpořte 
Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivější-
ho případu! Film vás zavede na samotný 
začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho 
a konečně na velkém plátně uvidíte, jak 
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s mladými detektivy Fredem, Velmou 
a Daphne, založili dnes již legendární 
srandabandu Záhady s.r.o. Po stovkách 
vyřešených případů musí teď ale Scooby 
a jeho parta přijít na kloub nejprekérnější 
záhadě všech dob. Zločin totiž nikdy ne-
spí a svět má brzy zakusit zlobu přízrač-
ného bájného psa Kerbera. Začíná napí-
navý závod s časem! Psapokalypsa je na 
spadnutí a prima parta brzy zjisťuje, že 
pravým klíčem k záhadě může být právě 
Scooby. Animovaný, dobrodružný, rodin-
ný film pro děti, USA 2020, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč děti do 15 let, 
93 minut, mládeži přístupný.

Neděle 19. 7. ve 20 hodin
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 
sexuálních predátorů. Experiment, který 
naléhavým způsobem otevírá tabuizova-
né téma zneužívání dětí na internetu. Tři 
zletilé herečky s dětskými rysy dostávají 
za úkol prostřednictvím falešných pro-
filů na sociálních sítích předstírat, že je 
jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských 
pokojíků, postavených ve filmovém ate-
liéru, chatují a skypují s muži všech věko-
vých kategorií, kteří je na netu vyhledali 
a oslovili. Drtivá většina těchto mužů po-
žaduje sex prostřednictvím videohovoru, 
posílá fotografie svých přirození, odkazy 
na porno nebo se dívky dokonce pokou-
ší vydírat. Dokument vypráví strhující 
drama těchto tří hrdinek alias „dvanác-
tiletých dívek“ od castingu až po osobní 
schůzky, kde se s predátory setkáva-
jí tváří v tvář pod dohledem ochranky 
a šesti skrytých kamer. Vstupné: 100 Kč, 
100 minut, mládeži přístupný od 15 let!!!

Neděle 26. 7. ve 20 hodin
HAVEL
Co byste obětovali pro pravdu a lásku?                                                                                                          
Celovečerní film Havel přináší příběh jed-
né z nejvýraznějších osob naší historie 
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě 
nebyl slavnou osobností. „Portrét státní-
ka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Ho-
rák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý 
osobní život, kterému dominuje boj za 
pravdu a správnou věc, pronásledování, 
věznění a také milostné vztahy, vlastní 
pochyby a humor. V centru všeho je pak 
neobvyklý a o to silnější vztah s manžel-
kou Olgou. Film Havel se odehrává mezi 
roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou 
cestu a proměnu hlavního hrdiny od 
lehkovážného a úspěšného dramatika 
šedesátých let, přes bojovníka za lidská 
práva v letech sedmdesátých až po vůdčí 
osobnost sametové revoluce a celosvě-
tovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém 
plánu, film Havel nabízí především velký, 

vzrušující a málo známý příběh, jakých 
není ve světě mnoho. Režie Slávek Ho-
rák. Hrají: V. Dvořák, A. Geislerová, M. Ho-
fmann, B. Seidlová, S. Majer, J. Bartoška, 
A. Jastraban a další. Drama Česko 2020.
Vstupné: 130 Kč, 100 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Středa 29. 7. v 18 hodin
MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden 
muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky 
ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera 
ctěného bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. V přestrojení za muže 
překonává Hua Jun nástrahy na každém 
kroku své cesty a učí se využívat své 
vnitřní síly a přijímat svůj skutečný po-
tenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní 
ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i re-
spekt vděčného národa… a hrdého otce. 
Dobrodružné, rodinné drama USA 2020, 
český dabing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 
let 110 Kč, 106 minut, mládeži přístupný.
Změna programu vyhrazena!

Výstava fotografií Pavla Remara ‑ Stro-
movous
Od 1. 7. do 31. 8. 2020, Knihovna VM, 
ulice Poštovní

Řecký večer
Neděle 5. 7. 2020, od 17:00, Náměstí VM
Přijďte ochutnat řecké speciality a po-
slechnout si řeckou kapelu Prometheus.
Vstup zdarma.

Zahradní slavnost v Domově pro seniory VM
Středa 8. 7. 2020, zahrada domova pro 
seniory, Zd. Vorlové 2160, VM
Přátelské setkání s živou hudbou pro-
běhne v parku za domovem.

FAJTFEST HELP PARTY 2020
10. – 11. 7., Fajtův kopec VM

Animálosfest Radostín
Sobota 1. srpna 2020, od 17:00
Letní zábava, při které zahrají tři spřáte-
lené kapely. Místní Radostínští kanci, Za-
kopanej pes z Vojnova Městce a Kejvavý 
Koně z Havlíčkova Brodu.

Rafiki Water Boulder Games 2020
Sobota 11. července, 8:00, 
Fajtův kopec, VM
Šestý ročník jedinečné boulder akce! 
Vyzkoušej si lezení nad vodou u Fajtova 
kopce.

CYKLO CUP Křižanov 2020
Sobota 25. července, 10:00, 
fotbalové hřiště Křižanov
TJ SOKOL Křižanov zve všechny příznivce 
cyklistiky, trasa vhodná pro MTB a kro-
sová kola.

VÝSTAVY

RŮZNÉ

SPORT

HUDBA

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

na období 2014 – 2020“
vyhlašuje

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

„MAS MOST Vysočiny – IROP – Komunitní centra „
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „ Sociální infrastruktura-integrované projekty CLLD“

Datum a čas vyhlášení výzvy: 1. 7. 2020, 12:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 7. 2020, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 7. 2020, 12:00
Alokace výzvy MAS (CZV): 3 500 000,00 Kč

Podporované aktivity: 
Rozvoj komunitních center

K vyhlašované výzvě se dne 16. 7. 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 stránkách MAS MOST 
Vysočiny: https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/irop
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Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
Velkomeziříčské kulturní léto je kultur-
ní akce na náměstí ve Velkém Meziříčí, 
která zpříjemní prázdninové poseze-
ní nejenom místním obyvatelům, ale 
i všem návštěvníkům města od 3. 7. do 
30. 8. 2020. Zahajovacího koncertu se 
v tomto roce ujme devítičlenná count-
ry kapela Kdo má čas, která vystoupí na 
pódiu pod lipami v pátek 3. července od 
20 hodin. V průběhu léta se můžete tě-
šit na koncerty interpretů a skupin růz-
ných žánrů. Na pódiu na náměstí zazní 
folk, irská hudba, swing, rock‘n‘roll, pop 
i country.
Přijďte si poslechnout keltské a folkové 
písně v podání skupiny (1. tajenka), ob-
líbenou místní folkovou skupinu (2. ta-
jenka), populární dechovou kapelu pod 

taktovkou Antonína Pavluše s názvem 
(3. tajenka). Ani letos nebude chybět let-
ní kino v projekci Kinematografu bratří 
Čadíků s československým program. Od 
22. 7. do 25. 7. se mohou diváci těšit na 
české komediální drama Na Střeše reži-
séra Jiřího Mádla, slovenský dokument 
Afrikou na pionýru, pohádku (4. tajenka) 
a Poslední Aristokratku, filmovou ko-
medii Jiřího Vejdělka.

Správné znění tajenky zašlete e -mailem 
na adresu velkomeziricsko@velkemezirici.
cz (nebo poštou či osobně do redakce, 
Radnická 29/1, budova radnice, příze-
mí, dveře č. 104, 594 13 Velké Meziříčí)  
do 19. července 2020.

Výherci z minulého čísla jsou: Rosemarie 
Kučerová z Borů, Dagmar Dorňáková  
a Eva Dvořáková z Velkého Meziříčí.

Řešení z minulého čísla: … velkostatkáře 
a mecenáše Františka Harracha
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Rozhledna
Díl 44: Vyhlídka

Text: Marie Ripperová
Foto: Zuzana Najtová

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

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

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p. 
Toto číslo vychází ve středu 1. července 
2020 (XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
čísla je 24. 7. 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.

MĚSTO POD LUPOU

Unikátní rozhledna byla postavena v roce 
2015. 

Při stavbě dálnice, která se hlubokým zá-
řezem zakousla do úbočí Fajtova kopce, 
byl vytěžený materiál použit k umělému 
zvýšení kopce. Povedlo se, kopec vy-
rostl a sjezdovka se prodloužila. V roce 

2015 byla na kopci postavena rozhledna.  
Má tvar dvojité šroubovice DNA. Autorem 
je architekt Václav Hlaváček. Z vyhlídko-
vé plošiny ve výšce 584 m nad mořem je 
vidět nejen dukovanskou jadernou elek-
trárnu, ale i novoměstský Harusův ko-
pec. Hned v prvním roce existence získa-
la rozhledna titul Rozhledna roku 2015.



PÁTEK 3.7. 20.00 

KDO MÁ ČAS
bluegrass a country music

SOBOTA 4.7. od 20.00 

AMARYLIS 
Irish music band

PÁTEK 10.7. od 20.00 

KATIE
kapela z Třebíčska,  pop rock 
styl + country a folk

SOBOTA 11.7. 20.00 

PETR LÜFTNER
písničkář s akordeonem, 
předskokan koncertů XINDLA X

NEDĚLE 12.7. od 20.00 

TY A MY
folkové duo z Vysočiny

PÁTEK 17.7. od 20.00 

BRIXEN BAND
multižánrová kapela, která vás 
zvedne z laviček

SOBOTA 18.7. 20.00 

LITRPUL
folk a country band

NEDĚLE 19.7. 18.00

MUZIKANTI 
LADISLAVA PRUDÍKA
známá, skoro místní dechovka 
z Dolních Heřmanic

STŘEDA 22.7. 21.30 
KINEMATOGRAF – letní kino

NA STŘEŠE
české komediální drama

ČTVRTEK 23.7. 21.30
KINEMATOGRAF – letní kino 

AFRIKOU 
NA PIONÝRU
slovenský cestovní dokument

PÁTEK 24. 7. 18.30

BEZ ANGAŽMÁ
pop rock s flétnou a houslemi

PÁTEK 24.7. 21.30 
KINEMATOGRAF – letní kino

HODINÁŘŮV 
UČEŇ 
česká pohádka

SOBOTA 25.7. 18.30

POHLEDY
kapela s převážně vlastní 
tvorbouSOBOTA 25. 7. 21.30

KINEMATOGRAF – letní kino

POSLEDNÍ 
ARISTOKRATKA
česká komedie

NEDĚLE 26.7. 18.00

MISTŘÍŇANKA
koncert známé dechovky

PÁTEK 31. 7. 19.00

CRAZY DOGS
úžasný večírek s rock ń́ rollem

SOBOTA 1. 8. 19.00

KOŇABOJ
muzika ve stylu Čechomoru 
či Fleretu NEDĚLE 2. 8. 19.00 

PERPETUM  
JIŘÍHO SCHELINGERA
hold nesmrtelným hitům legendy

NEDĚLE 9. 8. 19.00 

PEPA ŠTROSS
folkový písničkář

PÁTEK 14. 8. 19.00 

SPOLEKTIV 
folk, rock, šanson i jazz

SOBOTA 15. 8. 19.00 

STETSON
místní country band

NEDĚLE 16. 8. 19.00

ISARA
hudba z britských ostrovů

PÁTEK 21. 8. 19.00

THE HALF
 band mladých hudebníků

SOBOTA 22. 8. 19.00 

STRAŇDA a hosté
folk z Krušných hor

NEDĚLE 23. 8. 19.00 

ZAHRAJEM
místní folková kapela

PÁTEK 29. 8. 19.00

THE SHOTS
rock’n’roll – swing z Jihlavy

NEDĚLE 30. 8. 18.00

HUMPOLECKÝ 
DIXIELAND
jazzband

PÁTEK 28. 8. 19.00

SEBRANKA
jazz orchestra
moderní jazz, swing

www.jupiterclub.cz

Změna programu vyhrazena. V případě omezení počtu diváků (z nařízení vlády), mohou být některé akce zrušeny.


