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Oprava náměstí se vrací do hry
Do čeho plánuje město 
investovat? Stručný přehled 
naleznete uvnitř.
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Když vozík není překážkou
Sportovec Radek Coufal  
z místního Handicap sport clubu 
zazářil na mistrovství republiky.

Déšť lezce nezastavil
Program šestého ročníku 
boulderových závodů v lezení  
nad vodou ovlivnilo počasí.

Help party podpořila FajtFest
Svátek metalové hudby si užilo 
500 fanoušků. Nadupaný  
line-up uzavřeli Cocotte Minute.
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NEJJASNĚJŠÍ KOMETA NEJJASNĚJŠÍ KOMETA 
ZA TŘINÁCT LET ZA TŘINÁCT LET 
ROZZÁŘILA OBLOHUROZZÁŘILA OBLOHU

Foto: Martin Frejlich



srpen 2020

2 ZPRÁVY

Radní navštívili místní části

VELKÉ MEZIŘÍČÍ MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁNVELKÉ MEZIŘÍČÍ MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelé Velkého Meziříčí na červnovém jednání jednohlasně schválili nový územní plán, který 
je klíčovým dokumentem pro rozvoj města. V plném rozsahu nahrazuje dosavadní platnou územně 
plánovací dokumentaci z roku 1996. V platnost vstoupil 25. července 2020. 
O pořízení nového územního plánu rozhodli 
zastupitelé v prosinci roku 2015 a poslední 
veřejné projednání s odborným výkladem 
se konalo letos v únoru. Důvodem pořízení 
nového územního plánu je zejména potřeba 
aktualizace v souladu s nadřazenou státní 
dokumentací a zásadami územního rozvoje 
Kraje Vysočina.
Na jeho tvorbě město pracovalo necelých 
pět let. Za tu dobu několikrát změnil svou 
podobu. Během složitého procesu museli 
pracovníci odboru výstavby a regionálního 
rozvoje zpracovat 120 odůvodněných poža-
davků na změny, z nichž přibližně 60 měs-
to vyhovělo. Nový územní plán ve spojení 
s dalšími dokumenty také například posiluje 
pozici města v jednání o budoucím využití 
území v areálu bývalého Svitu. „V této loka-

litě územní plán předepisuje nutnost zpra-
cování územní studie. Až po jejím schválení 
bude možné, aby investor začal s přípravou 
stavby. Díky tomuto kroku bude město mít 
možnost regulovat výstavbu v centru,“ dopl-
ňuje starosta Alexandros Kaminaras.
Změnou, která by v budoucnu mohla vést 
ke zlepšení dopravy ve Velkém Meziříčí, je 
prověření případného vzniku jihozápad-
ního obchvatu. „Další novinkou územ-
ního plánu v porovnání s předchozím je 
například také regulace staveb v místech 
určených pro rekreační bydlení,“ říká An-
tonín Kozina, vedoucí odboru výstavby 
a územního rozvoje. Podle nových úprav 
zde mohou majitelé nemovitostí projek-
tovat stavby o maximální velikosti 80 m2.
Nový územní plán přináší i další možnosti 

rozvoje. Umožní výstavbu určenou pro ro-
dinné bydlení a rozšíření průmyslové zóny 
v lokalitě Jidášky. „Město se samozřejmě 
neustále rozvíjí a modernizuje. Mít územní 
plán určující, kde může být pouze obytná 
zóna, kde budou plochy zeleně a podobně, 
je pro město výhodné. Stanovuje, jakým 
koncepčním směrem se bude Velké Meziříčí 
dále vyvíjet,“ vysvětluje starosta Kaminaras.
Vypracování nové dokumentace, na 
kterou město využilo finanční prostřed-
ky z evropských dotací, se znovu ujal 
Ing. arch. Jiří Hašek z Urbanistického 
střediska Jihlava. Schválený územní plán 
je dostupný na webových stránkách rad-
nice. Pokud by chtěli majitelé pozemků 
v budoucnu žádat o nějaké změny, roz-
hodnou o jejich schválení zastupitelé.

Vážení spoluobčané,
prostřednictvím městského periodika vám 
předkládám několik aktuálních informací 
z prvního prázdninového měsíce.
Měsíc červenec je jediným měsícem v ka-
lendářním roce, kdy nezasedá rada města. 
Volných dnů využili radní k návštěvě všech 
místních částí. Tímto navázali na dříve 
uskutečněné návštěvy a prohlídky příspěv-
kových organizací města. V průběhu dvou 
prvních červencových týdnů jsme se po-
stupně setkali s členy místních samospráv 
v obcích Olší nad Oslavou, Mostištích, 
Hrbově a Svařenově, Lhotkách, Kúskách 
a Dolních Radslavicích. Při jednáních v přá-

telské atmosféře jsme projednali aktuální 
záležitosti. Pozitivním aspektem bylo, že 
se členové místních samospráv osobně 
poznali s radními a na druhou stranu radní 
mohli v reálu vidět to, čím jednotlivé obce 
„žijí“ a co jejich představitelé, ve spolupráci 
s radou a zastupitelstvem města, řeší.
Pravděpodobně mnozí z vás sledujete i vý-
voj situace ve věci jihovýchodního obchva-
tu města. Pravomocné územní rozhodnutí 
k projektové dokumentaci bylo před více 
než rokem převedeno na Kraj Vysočina. 
V posledních měsících však došlo k určité 
stagnaci tohoto projektu, jejímž předmě-
tem byl vyprojektovaný most přes údolí za 
Františkovem. Konkrétně návrh koncepce 
mostu jako tzv. zavěšený most. Po jednání 
úředníků města s úředníky kraje a násled-
ném vyjednávání vedení města s kompe-
tentními představiteli vedení kraje došlo 
k vzájemné dohodě o dalším postupu 
v této záležitosti. Výsledkem těchto jedná-
ní je schválení usnesení o zahájení zadáva-
cího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku 
II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat na jed-
nání rady Kraje Vysočina dne 28. 7. 2020.
K jistému posunu došlo i v záležitosti vodo-

vodu v zahrádkářské lokalitě pod dálnicí na 
Fajtově kopci. Na začátku června proběhlo 
na místě poruchy vodovodu jednání před-
stavitelů města se zahrádkáři. Vlastní po-
rucha byla urychleně opravena a vodovod 
byl znovu zprovozněn. Poté následovalo 
pracné a zdlouhavé dohledávání potřebné 
dokumentace, jelikož předmětný vodovod 
byl vybudován před více než třiceti roky. Po 
jednáních a spolupráci města s SVK Žďár-
sko a Vodárenskou a.s. došlo k dohodě 
o dalším postupu. K danému vodovodu byl 
městu poskytnut pasport, který bude vy-
věšen na úřední desce města. Po uplynutí 
zákonných lhůt bude vodovod vložen do 
vlastnictví města a následně bude smlou-
vou převeden do majetku SVK Žďársko.
V neposlední řadě chci ještě poukázat na 
znepokojivé informace z posledních dnů 
o vývoji koronaviru v naší společnosti. Po-
dobně jako v minulém čísle Velkomeziříč-
ska se na vás obracím s prosbou o vlastní 
opatrnost a ohleduplnost vůči vašemu 
okolí.
Závěrem vám přeji krásné dny nadcháze-
jícího měsíce srpna.

František Smažil, místostarosta



DÍL 6: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

Masarykova škola práce

Živnostenská škola
Když se v minulosti absolvent obecné školy chtěl vyučit řeme-
slu, nastoupil k mistrovi a tam se postupně vše naučil. Jak se 
zvyšovala úroveň vzdělanosti, bylo nutné i k provozování ře-
mesla zvládnout určité obecné vědomosti. Proto ve 2. polovině 
19. století vznikaly pokračovací nebo živnostenské školy.
Od roku 1882 v Meziříčí probíhalo vyučování večer a v neděli 
v budově obecné školy na náměstí (tam, kde stojí budova spo-
řitelny, dnes městského úřadu). Po vystavění budovy měšťan-
ky za kostelem se vyučování přesunulo tam. Škola se nazývala 
Průmyslová škola pokračovací. V roce 1892 byla škola rozšíře-
na o oddělení pro kupecké učně. První světová válka vyučování 
přerušila, protože učitelé i starší učňové museli narukovat. Po 
válce bylo vyučování obnoveno. Výuka probíhala v odpoledních 
hodinách. Vedle učitelů vyučovali odborné předměty i mistři pří-
slušného řemesla.
Vlastní budovy se učňové dočkali až v roce 1934 na Poříčí. Zde 
se nacházela Fuchsova klihárna, kterou obec roku 1931 koupila 
i s domem č. 158 od Adolfa Fuchse, obchodníka se železem na 
Novosadech. Na místě klihárny pak v letech 1932-33 vyrostla 
nová budova podle projektu Eduarda Žáčka z Brna. Školu stavěl 
místní stavitel Ladislav Bartuněk.
Původní název Masarykova škola práce se postupně zredukoval 
na „škola práce“, učňovská škola, od roku 1981 střední odborné 
učiliště. V roce 1991 byla škola rozšířena o obchodní akademii  
a budova nadstavěna. Počet studentů však klesal, takže na 

konci 20. století byla škola zrušena. Učňovské obory se přesu-
nuly na zemědělskou školu, která se pak nazývala Střední škola 
řemesel a služeb, obchodní akademie se stala součástí Hotelo-
vé školy Světlá.

Budovu školy upravili pro základní uměleckou školu, která se do 
ní přestěhovala v roce 2001.
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Některé projekty město zrušilo či odložilo. Již dříve zastavilo 
projektování aquacentra, později kvůli koronavirovým výpad-
kům v rozpočtu odložilo rekonstrukci obřadní síně na Karlově 
(zatím se bude rekonstruovat pouze márnice), zrušilo stavbu 
přístřešku pro automobil městské policie a omezilo například 
výkupy pozemků za 3. základní školou.

Projekt na rekonstrukci náměstí by mohl být do dvou let

Do záměrů města byla znovu zařazena rekonstrukce Náměs-
tí, jak potvrdil starosta Alexandros Kaminaras: „Náměstím 
se v tuto chvíli začínáme zabývat naplno. Z uplynulých let 
leží na stole několik velmi kvalitních architektonických stu-
dií, a máme tak z čeho vybírat. Už nechceme čekat, chtěli 
bychom do dvou let mít v ruce projektovou dokumentaci. 
Celou věc samozřejmě bude ještě projednávat zastupitel-
stvo.“

Nové dokumenty pomohou zkvalitnit veřejný prostor

Další novinkou je zpracování manuálu veřejných prostranství, 
generel veřejného osvětlení a obnova pasportu veřejných 
komunikací. Tyto dokumenty by měly do budoucna sjednotit 
postupy při obnově veřejných prostranství a komunikací. Jejich 
cílem je vytvořit kvalitnější veřejný prostor.

O stavební investice se stará oddělení investorské činnosti

Stavební investice města spadají od 1. května tohoto roku pod 
oddělení investorské činnosti pod vedením Antonína Šilhavé-
ho, silhavy@velkemezirici.cz. Na něj se můžete obrátit s dotazy 
nebo připomínkami k probíhajícím stavebním projektům. Další 
návrhy nebo připomínky mohou občané směřovat na úředníky, 
vedení města, své zastupitele, nebo je přednést v diskusi na jed-
nání zastupitelstva – to nejbližší se uskuteční druhý týden v září.

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ BY SE MĚLA VRÁTIT REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ BY SE MĚLA VRÁTIT 
NA SEZNAM INVESTIC MĚSTANA SEZNAM INVESTIC MĚSTA
Přinášíme stručný přehled rozpracovaných městských investic a záměrů. Některé akce jsou 
dlouhodobé a město je započalo v předchozích letech, jiné se daří řešit relativně rychle. Nové vedení  
a rada města, ale i místní a odborné komise, v průběhu roku přicházejí s novými projekty, v některých 
případech zasahují i do těch rozběhnutých.

Dlouhodobější záměry
▶ Rekonstrukce Náměstí    Obnovena příprava, probíhá posuzování starších architektonických studií
▶ Rekonstrukce nové synagogy   Během října bude mít město k dispozici průzkum budovy nutný pro další rozhodnutí
▶ Vybudování okružních křižovatek K Novému 
    nádraží a u Billy (Hornoměstská)  Prověřuje se proveditelnost z pohledu dopravy
▶ Územní studie Čechovy sady II   Připravuje se zadání nové studie, která nahradí současnou nevyhovující
▶ Dům pro seniory Hornoměstská  Probíhá stavební řízení
▶ Výstavba v lokalitě Hliniště III.    Upravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí (nevyhovující dopravní  
      řešení), připravuje se regulativ územního plánu
▶ Lokalita SVIT     Schválený územní plán vyžaduje pořízení studie, připravuje se její zadání.  
      Úklid plochy ve SVITu – proběhne roztřídění a odvoz suti, poté zpevnění ploch
▶ Jihovýchodní obchvat (Oslavice – Karlov) Kraj Vysočina zadal projektování zavěšeného mostu přes Oslavu
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Probíhající realizace

Dokončené investice
✓ Kulturní dům Hrbov    Rekonstrukce vnitřních prostor a kuchyně
✓ Rekonstrukce ulice Pod Strání   Rekonstrukce komunikace, osvětlení, opěrné zdi, chodníků a kanalizace
✓ Podpora kožní ambulance ve Velkém Meziříčí Ordinace otevřena od 1. 7., snímkovací přístroj pořízen
✓ Ulice Záviškova a K Novému světu  Nový povrch silnice, chodníky, veřejné osvětlení
✓ Vůz pro městskou policii na alternativní pohon Nákup osobního automobilu s pohonem CNG

Připravované akce
▶ Rekonstrukce technického zázemí (márnice) na novém hřbitově Je připravený projekt, realizace by měla proběhnout letos
▶ Fajtův kopec, komunikace od nadjezdu přes D1 ke Lhotkám Metrostav připravuje opravu silnice (investice ŘSD)
▶ Nový chodník Vrchovecká (za stadionem)   Proběhne v tomto roce s opravou opěrné zdi
▶ Rybníky v Hrbově      Podepsána smlouva na zaměření a projekt
▶ Kulturní dům Lhotky – rekonstrukce střechy   Smlouva je uzavřena, proběhne realizace
▶ Oprava mostu přes železnici na Třebíčské   V červnu dokončen projekt, proběhne výběrové řízení 
        na opravu mostu
▶ Dóza (DDM) – rekonstrukce bývalé masny   Podepsána smlouva na stavební úpravy, proběhne letos
▶ Ulice Nad Gymnáziem      Připravuje se rekonstrukce vodovodu, následně chodníku, 
        komunikace a osvětlení
▶ Rekonstrukce zimního stadionu    Připravuje se projektová dokumentace
▶ Oprava opěrné zdi na ulici Bezděkov    Probíhá stavební řízení
▶ Rekonstrukce Areálu zdraví     Připravuje se projektová dokumentace
▶ Značení a infopanely v kostelní věži    Proběhne výběrové řízení na nové značení a infopanely

● Osvětlení ulice Poštovní - u jídelny  Instalace nového veřejného osvětlení
● Manuál veřejných prostranství   Probíhá pořízení manuálu
● Generel veřejného osvětlení   Zpracovává se
● Pasport komunikací    Probíhá obnova, rozšíření o účelové komunikace a znovuzavedení do praxe
● Naučná stezka Balinským údolím  Probíhá obnova turistického značení a oprava infopanelů
● ZŠ Lhotky     Opravy podlahy v tělocvičně, výměna kotle
● ZŠ Oslavická     Výměna dveří mezi chodbami, akustické úpravy stropů
● ZŠ Školní     Malování, opravy říms, nátěr modré dřevěné vlny
● ZŠ Komenského    Výměna světel
● ZŠ Sokolovská     Dozvuk a výměna osvětlení v tělocvičně
● MŠ Olší nad Oslavou    Oprava tarasu, chodníku a zábradlí

Parkoviště
u ZŠ Školní
Výstavba 24 nových
parkovacích míst

MŠ Nad Plovárnou
Rekonstrukce
hospodářské části

Areál padlých
na hřbitově
Rekonstrukce
a úprava

Úpravy DiscGolfParku 
Kunšovec
Instalace nových
informačních cedulí, 
úprava drah

Kulturní dům a hasičská
zbrojnice Mostiště
Oprava fasády a podkroví,
výměna oken a dveří
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Předmětem druhé fáze opravy hrobky 
je kompletní rekonstrukce přední části 
objektu, tedy pískovcového podstavce 
s litinovou plastikou. Pískovcový sokl 
s plastikou, dominanty celého objektu, 
prochází během čtvrt roku obnovou. Do-
čkají se mechanického očištění, obnovy 
barev i spárování, dotvoření kovových 
doplňků a nového nátěru. Druhou etapu 
oprav kulturní památky za 207 000 ko-
run uhradí, tak jako tu předchozí, město 
s přispěním krajské dotace. Ta pokryje 
zhruba polovinu nákladů.
V rámci první fáze opravy, která proběhla 
na podzim loňského roku, nechalo měs-
to opravit bezmála šestimetrovou stěnu 
v zadní části náhrobku. Vlhkost pronika-
jící do cihlového zdiva a teplotní změny 
způsobily během let nedůstojný stav 

celého objektu. Stavební práce zahrnující 
čištění povrchů objektu, rekonstrukci pů-
vodní a doplnění nové modelace či další 
stavební práce vyšly na 750 000 korun. 
Necelou polovinu nákladů uhradila dota-
ce Kraje Vysočina z programu Památky 
2019.
Hrobka velkomeziříčské podnikatelské 
rodiny Kallabovy se nachází ve východní 
části hřbitova u obvodní zdi, označena je 
číslem 15. Původně se kolem hrobky na-
lézala litinová ohrádka, která se však ne-
dochovala. Centrálním bodem hrobky je 
velký podstavec, na kterém je litinová so-
cha znázorňující ženskou postavu s kni-
hou v ruce opírající se o kříž. Za sochou 
ve zdi se nachází povětšinou prázdné 
výklenky, ve kterých bývaly desky s na-
cionály zemřelých. Dodnes se dochovala 

pouze jedna deska v němčině, na které 
je uveden František Kallab s manželkou. 
Z šesti náhrobků patřících členům rodiny 
se podařilo zachránit jen čtyři, a z toho 
pouze tři zůstaly na původním místě.
Rodina Kallabova byla stará soukenická 
a podnikatelská rodina, která žila ve Vel-
kém Meziříčí po mnohé generace. Jejich 
předkové bývali cechmistři. V roce 1846 
založil poslední cechmistr František 
Kallab se svými syny továrnu na sukno. 
Ta se brzy rozrostla do obřích rozměrů se 
skoro pětistovkou zaměstnanců, a jejich 
sukno se pro svoji jemnost stalo velmi 
žádaným nejen na domácím, ale i za-
hraničím trhu. Díky zakládání nadací se 
František Kallab ve Velkém Meziříčí za-
sloužil o rozvoj vzdělanosti a její dostup-
nosti pro chudé žáky.

Hrobka rodiny Kallabovy, která patří mezi nejvýznamnější hroby na starém hřbitově na Moráni, prošla 
první fází obnovy. Poté, co v loňském roce nechalo město opravit zadní stěnu náhrobku, pokračují 
nyní práce na obnově samotné plastiky pod vedením akademického sochaře Vlasty Douši.

MĚSTO POKRAČUJE V OBNOVĚ MĚSTO POKRAČUJE V OBNOVĚ 
HROBKY RODINY KALLABOVYHROBKY RODINY KALLABOVY

První Burger Beer Fest přilákal davy
Krásné letní počasí přilákalo v sobotu 
27. června na náměstí ve Velkém Meziříčí 
stovky lidí. Konal se zde první ročník akce 
s názvem Velkomeziříčský Burger Beer Fest.
Ověřené spojení hamburgerů s lokálními 
pivovary nezklamalo. Návštěvníci měli mož-
nost u prodejních stánků ochutnat z deseti 
druhů hamburgerů. Nechyběly oblíbené 
z trhaného masa, hovězí, v nabídce byly 
také hamburgery z lososa, králíka či kuřete. 

Nouzi o zákazníky neměl ani vegetariánský 
stánek, který nabízel burgery s kozím sýrem 
nebo sójovým masem. Pro milovníky piva si 
organizátoři akce připravili ochutnávku z lo-
kálních pivovarů. Na akci se představil pivo-
var Dalešice a Svatojakubský pivovar, dále 
nabídku doplnily pivovary z Ostravy, Pardu-
bic a Prahy. O příjemný závěr večera se po-
starala oblíbená místní kapela Accort, která 
po delší době znovu roztančila náměstí.
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K ohlášenému požáru vyjela v sobotu 
4. 7. 2020 v 20.52 hodin jednotka pro-
fesionálních hasičů ze stanice Velké Me-
ziříčí společně s jednotkami SDH Velké 
Meziříčí a SDH Měřín.
V době příjezdu hasičů na místo události 
hořela plocha přibližně 2 x 10 metrů. Na 
likvidaci požáru nasadili hasiči vysokotla-
ký proud. Po zlikvidování požáru se jed-
notky vrátily zpět na své základny.

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

10. 7. 2020 v 11:30 hodin přijala 
městská policie (MP) oznámení, že 
se v ulici Karlov ve Velkém Meziří-
čí pohybuje  podnapilý muž, který 
ohrožuje sebe a bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu. Hlídka 
MP po provedených úkonech muže 
dopravila do místa bydliště, kde ho 
předala rodinným příslušníkům.

14. 7. 2020 v 14:40 hodin vyjela hlídka 
MP do ulice Karlov, kde dohlížela na do-
držování dopravního značení, zejména 
zákaz tranzitu nad 12 tun, kdy se v dů-
sledku kolony na dálnici D1 snažili řidiči 
nákladních vozidel uvedenou značku 
porušovat. Hlídka MP neukázněné ři-
diče vracela zpět na dálnici D1.

15. 7. 2020 v 15:45 hodin přijala hlíd-
ka MP oznámení z provozovny Coop 
v ulici Novosady, že došlo ke krádeži 
zboží z uvedené prodejny neznámou 
osobou, kterou mají na záznamu ka-
mer. Hlídka MP se dostavila do zmíně-
né prodejny, kde si převzala záznamy z 
kamerového systému. V odpoledních 
hodinách téhož dne hlídka MP mladí-
ka z kamerového záznamu vypátrala. 
Mladíka hlídka MP vyzvala, aby se 
dostavil na služebnu ve stanovenou 
dobu k projednání přestupku. Násle-
dující den se na služebně MP mladík 
k přestupku přiznal. Hrozí mu vysoká 
pokuta a zároveň bude muset uhradit 
škodu, která vznikla odcizením zboží.  

23. 7. 2020 v 18:30 hodin přijala MP 
žádost od Policie ČR o součinnost 
při prověření oznámení, že dochází 
opakovaně k hádkám mezi matkou a 
synem, který je pod vlivem alkoho-
lu. Hlídka MP se dostavila na místo, 
kde nejprve syna poučila o tom, jak 
se má chovat a že má zanechat pro-
tiprávního jednání. Muž uvedl, že jde 
spát a že bude v domě klid. Hlídka z 
místa odjela. Asi po půl hodině hlíd-
ka MP přijala další oznámení, tento-
krát přímo od matky muže, že syn 
dostal záchvat vzteku, začal vyha-
zovat z okna různé věci a že jí házel 
odpadky do okna jejího bytu. Hlídka 
se na místo vrátila a muže převezla 
do protialkoholní záchytné stanice 
do Jihlavy. Muž v minulosti na zá-
chytce přespal již třináctkrát.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

V úterý 14. 7. 2020 v 13.37 hodin vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice Vel-
ké Meziříčí společně s jednotkou SDH 
Křižanov, profesionální jednotkou sta-
nice Žďár nad Sázavou a jednotkou 
drážních hasičů z Brna k ohlášené do-
pravní nehodě traktoru s vlekem u že-
leznice.
V době příjezdu na místo události další 
traktor zajistil traktor s vlekem. Jed-
notky navýšily zajištění pomocí lan 
z cisteren. Řidič havarovaného traktoru 
se nacházel mimo vozidlo. Při nehodě 
se nikdo nezranil. Neprodleně jsme za-
jistili zastavení dopravy na železniční 
trati. Traktor s vlekem jsme následně 
vytáhli pomocí vyprošťovacího auto-
mobilu a dalšího traktoru. Na havaro-
vaném vozidle provedli hasiči proti-
požární opatření a zkontrolovali, zda 
neunikly provozní kapaliny.

npor. Jiří Doležal
velitel stanice Velké Meziříčí

V pondělí 13. 7. 2020 v 20.11 hodin vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí k ohlášené dopravní nehodě tří 
kamionů na 139. kilometru dálnice D1 ve 
směru na Prahu.
Řidiči dvou kamionů zůstali uvězněni 
v kabině vozidel. Při nehodě došlo k pro-
ražení palivových nádrží. Z vozidel vyteklo 
celkem 1 000 litrů nafty. Jednotka po pří-
jezdu na místo události provedla vyproš-
tění zraněných řidičů, zajištění místa nehody a řídila dopravu. Ošetření zraněných pro-
vedli zdravotníci. Následně profesionální jednotka ve spolupráci s jednotkou SDH Velké 
Meziříčí přečerpala naftu z nádrží vozidel do barelů. Dále zamezila šíření již vyteklé nafty 
pomocí většího množství sorpčních hadů a sorbentu. Na havarovaných vozidlech pro-
vedli hasiči preventivní odpojení akumulátorů. Zásah skončil druhý den v dopoledních 
hodinách, kdy jsme místo zásahu předali k závěrečné likvidaci specializované firmě.

U hotelu Jestřábec hořela tráva

Na dálnici se srazily tři kamiony

Nehoda traktoru u Jívoví zastavila  
dopravu na železnici
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Město řeší situaci s parkováním a průjezdem u Základní školy 
Školní. Na základě informací od školské rady je zřejmé, že do-
pravní situace před školou, hlavně v časech začátku a konce 
výuky, není bezpečná ani vyhovující. Před školou také dochá-
zí k menším dopravním nehodám, často zde řidiči parkují i na 
místech, která nejsou k parkování určená. Následkem je potom 
znemožnění výjezdu z dosavadního parkoviště nebo omezení 
prostoru k míjení se s protijedoucím autem. Dalším problémem 
je otáčení vozidel na konci slepé ulice Školní.
Během letních prázdnin dojde k vybudování nového parkoviště 
u ZŠ Školní, které nabídne dalších 26 parkovacích stání. Práce 
na stavbě jsou již v plném proudu. Zlepšení parkování i průjezdu 
u školy zajistí nově vybudovaná jednosměrná komunikace, kte-

rá povede z ulice Školní do ulice Oslavická. Právě zde zhotovitel 
vybuduje 26 šikmých parkovacích stání. Komunikaci firma vy-
dláždí betonovou zámkovou dlažbou, na parkovací stání položí 
takzvanou distanční dlažbu, která je vodopropustná a zajišťuje 
odtok a vsakování dešťové vody. Bezbariérové parkoviště pro-
pojí se vchodem do školy chodník.
Již v loňském roce upozornila školská rada na špatnou dopravní 
situaci před ZŠ Školní, na zářijovém zasedání zastupitelé projed-
návali návrh na odstranění květináčů mezi ulicí Školní a Jižní. Po 
dlouhé diskuzi bod stáhli a přijali nové usnesení, které zařadilo 
požadavek na úpravu dopravního řešení u ZŠ Školní do návrhu 
rozpočtu na rok 2020. Z letošního rozpočtu město Velké Meziříčí, 
jako investor stavby, hradí náklady spojené s realizací projektu.

U ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZNIKÁ  U ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZNIKÁ  
26 PARKOVACÍCH MÍST26 PARKOVACÍCH MÍST

Adepty na Českou cenu za architekturu si máte možnost prohlédnout 
v luteránském gymnáziu

Již počtvrté mají lidé ve Velkém Meziříčí možnost prohlédnout 
si na vlastní oči výstavu prací, které komora architektů 
nominovala na Českou cenu za architekturu. Díla sedmadvaceti 
finalistů jsou na nádvoří luteránského gymnázia přístupná 
veřejnosti do 15. září.

Slavnostní vernisáž v úterý 21. července zahájila výstavu 27 děl, 
ze kterých mezinárodní porota vybere vítěze 5. ročníku České ceny 
za architekturu. „Děláme ze strany města vše pro to, aby tato akce 
probíhala i v následujících letech v našem městě. Jejím cílem je po-
zvednout povědomí občanů o dobré stavební kultuře a kvalitní ar-
chitektuře, kterou bychom postupně rádi implementovali do veřej-
ného prostoru ve Velkém Meziříčí,“ řekl během zahájení Alexandros 
Kaminaras, starosta Velkého Meziříčí. Během úvodního slova zmí-
nil Petr Velička, zástupce České komory architektů a radní Velkého 
Meziříčí, že by byl rád, pokud by se tradice výstavy stala městskou 
akcí, ne pouze dobrovolnickou, tak jako tomu bylo dosud.
Jako hosté se vernisáže zúčastnili architekti Michal Krištof ze 
studia Chybik+Krištof a David Beke, koordinátor přípravy multi-
funkční jihlavské haly a radní města Jihlavy. David Beke během 
zahájení seznámil návštěvníky vernisáže s přípravami a prů-
během architektonické soutěže, prostřednictvím které Jihlava 
vybrala vítězný návrh nové sportovní haly. Vysvětlil také důvo-
dy, proč je důležité, aby se města starala o svůj veřejný prostor. 
Michal Krištof představil realizované stavby svého ateliéru, ale 
také popsal, co obnáší přihlásit se do soutěže z pohledu archi-
tekta. V letošním roce získalo studio hned tři nominace na Čes-
kou cenu za architekturu.
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny nabízí možnost nahlásit 
závadu na silnicích druhých a třetích tříd. Formulář je dostupný 
na jejich webových stránkách www.ksusv.cz. Občan tak může 
upozornit na výtluk na silnici, poškozené dopravní značení, 
poničená svodidla, neošetřenou silniční zeleň, padající větve 
a další nedostatky. Vyplnit ve formuláři musí popis závady, její 

Během jarních měsíců a v rámci příprav 
na akci Muzikanti dětem jsme realizovali 
výrobu a zabudování nového suchého WC 
na Kolbišti v Černé, kde ve spolupráci se 
sdružením Abra probíhá hiporehabilitace 
nejen pro členy Asociace.
Toto WC je koncipováno jako bezbariéro-
vé (tj. má větší rozměry, dovnitř je nájezd, 
uvnitř jsou ze tří stran pomocná madla), 
z boku WC je i nádoba pro vodu s kohout-
kem na umývání. Jak asi všichni víte, WC 
jsme plánovali vybudovat v rámci akce 
Muzikanti dětem 2020, která měla být pro 
naši Asociaci, ale tuto akci museli pořada-
telé zrušit. Děkujeme touto cestou Tesařství 
Kolouch Frankův Zhořec, za výrobu a insta-
laci WC a všem, co pomohli se záležitostmi 
souvisejícími s přípravou a instalací WC (čle-
nové Ambry, rodina Jůdova z VM, pan Pavel 
Žák z Oslavice a pan Alois Švec z VM). Tak ať 
nám všem WC slouží - jak v rámci hiporeha-
bilitací, tak při akcích Asociace.

Zdeněk Jůda, předseda klubu

Asociace má nový 
bezbariérový záchod

Chytrý zásilkový box tučňák 
dobije i mobil

Společnost TextilEco a.s. již několik let 
působí v našem městě a sbírá do dva-
nácti kontejnerů použitý textil, obuv 
a hračky. Od začátku prázdnin stojí 
v Třebíčské ulici, poblíž Balinky u auto-
busové zastávky, nový typ kontejneru 
na tříděný odpad s názvem Chytrý tuč-
ňák. Jedná se o nejnovější typ sběrného 
kontejneru společnosti, na jehož vývoji 
se podíleli designéři z brněnského Vy-
sokého učení technického. Jde o au-
tomatizovanou hygienickou výdejnu 
a sběrnu zásilek na solární pohon pro 
bezkontaktní službu. Jedna část kon-
tejneru poslouží opět ke sběru textilu, 
druhá k bezkontaktnímu hygienickému 
vydávání a přejímání zásilek.
Novinkou inovovaného sběrného kontej-
neru jsou výdejní boxy, které využívá e-
-shop second handu Genesis k předávání 

svých balíčků a zásilek. „Díky novému 
systému získá člověk na jednom místě 
možnost oděvy, které nepotřebuje, ode-
vzdat a současně si může oděvy, které 
se mu líbily na našem e -shopu, vyzved-
nout. Nabízíme tak kompletní službu, 
která v maximální míře prodlužuje život-
nost oděvů v lidské populaci, stejně tak 
se v maximální možné míře šetří životní 
prostředí,“ vysvětlila Romana Filipová ze 
společnosti TextilEco. Zákazníci interne-
tového obchodu s použitým oblečení si 
tak své objednávky mohou vyzvednout 
prakticky kdykoli.
Další změnou jsou solární panely na stře-
še, které tučňáka dobíjejí energií. Dále 
kontejner obsahuje USB porty, díky kte-
rým si lidé mohou např. nabít svůj mobil. 
Současně má každý kontejner senzory, 
které zaznamenávají teplotu, prašnost, 
vlhkost vzduchu a atmosférický tlak 
v okolí. 

Filozofií firmy TextilEco a.s. je maximální 
prevence vzniku textilního odpadu, na-
stavení chytrého zpracovaní dat odpado-
vého hospodářství a nově i dostupnost 
chytrých služeb ve spojení s využitím 
solární energie. Firma z Boskovic se již 
10 let zabývá umístěním kontejnerů na 
oděvy, svozem a znovuvyužitím textilu, 
oděvů, knih, tašek, obuvi i hraček.

VŠIMLI JSTE SI NEDOSTATKU VŠIMLI JSTE SI NEDOSTATKU 
NA SILNICI? NAHLASTE HONA SILNICI? NAHLASTE HO

lokalizaci, své jméno a e -mail, ideálně může přiložit i fotografii.
Není v silách silničářů odhalit každou závadu ihned, protože 
spravují 1 613 kilometrů silnic II. tříd a 2 935 kilometrů silnic 
III. tříd, a proto ocení pomoc veřejnosti. „Průměrně chodí šest 
hlášení za měsíc,“ informoval Martin Jakubec, vedoucí oddělení 
plánování a koordinace údržby z Krajské správy a údržby sil-
nic Vysočiny, a jedním dechem dodává, že nejčastěji se jedná 
o hlášení výtluků na silnicích. Doposud byli lidé zvyklí častěji 
informovat o závadách pomocí e -mailové komunikace. „Větši-
na podnětů pro zlepšení práce silničářů nám přichází mailem, 
přestože nabízíme aplikaci, ve které je velmi snadné informovat 
o problému na silnicích. Samozřejmě, že se zabýváme všemi 
podněty nehledě na způsob jejich oznámení a snažíme se je ná-
sledně co nejrychleji řešit,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, Radovan Necid.
Na webových stránkách pravidelně informují o průběhu seče, 
o silničních stavbách na Vysočině v letošním roce i o aktualitách 
týkajících se třeba zhodnocení zimní údržby nebo stavu stro-
mů u silnic. Nákladní automobily, traktory se sekacími rameny 
i pracovníci s křovinořezy každoročně sečou trávu v příkopech 
podél komunikací. Pro silničáře v Kraji Vysočina to zname-
ná 4 500 kilometrů silnic, které obklopuje bezmála 50 milionů 
m2 plochy k sečení. První seč dokončili již v polovině července 
a rovnou zahájili seč druhou. „Řidiči sekaček musí být při práci 
obzvlášť opatrní, protože příkopy bývají často plné odhozených 
věcí. To seč velmi zdržuje a navíc hrozí poškození sekacích ra-
men,“ nastínil Necid a doplnil, že kvůli deštivému počasí mají 
silničáři se sekáním vegetace mnohem více práce.
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Zahájení dvanáctého ročníku Fajtfestu proběhlo v pátek 10. čer-
vence ve Velkém Meziříčí na Fajtově kopci. Nejednalo se přímo 
o již známou akci Fajtfest, ale o Fajtfest help party. Tato událost 
se uskutečnila na podporu tradičního festivalu zrušeného vlivem 
pandemie, která v letošním roce učinila nemalé ztráty u většiny 
těchto akcí. Fanoušci této akce si mohli užít spousty hudebních 
žánrů jako crossover, deathcore, hardcore a grindcore. Vzhledem 
k dodržení bezpečnostních opatření museli pořadatelé snížit ma-
ximální kapacitu návštěvníků na pouhých 500 osob.
V páteční večer vystoupily na hlavním pódiu dvě české kapely. 
Úvod festivalu zahájila ve 20 hodin skupina SPASM z Přerova 
a vzápětí následoval GUTALAX z Křemže. Afterparty prvního 

dne měl v rukou DJ ČISTIČ alias Leontýn. Sobotní vystoupení 
začala už v 16 hodin. Nadšenci tvrdého metalu si mohli po-
slechnout skvělé výkony kapel Next Space, Terminal, Backfist, 
Meresiew, Stercore, Bad Victim a na konci tohoto nadupané-
ho programu i výkon Cocotte Minute. Převážná většina těchto 
skupin je ze všech koutů České republiky, ale dvě z nich jsou 
z našeho malebného městečka Velké Meziříčí, jedná se o Termi-
nal a Bad Victim. V neposlední řadě nesmíme zapomenout zmí-
nit skvělou Stercore, která k nám zavítala ze Slovenska, z města 
Prievidza. I přes absenci většiny zahraničních kapel byla letošní 
akce jedinečným kulturním zážitkem a dokázala tak, že i česká 
hudební scéna má rozhodně svým posluchačům co nabídnout.

METALOVÁ FAJTFEST HELP PARTY PŘEDSTAVILA SKVĚLÝ METALOVÁ FAJTFEST HELP PARTY PŘEDSTAVILA SKVĚLÝ 
LINE-UP I PŘES JISTÁ OMEZENÍLINE-UP I PŘES JISTÁ OMEZENÍ
Pět stovek srdcařů druhý prázdninový víkend dorazilo na kopec nad městem, aby podpořilo pořadatele 
Fajtfestu. Svátek metalové hudby letos ovlivnil koronavirus, přesto festival proběhl alespoň formou 
takzvané Help party. 

Historické slavnosti navštíví Albrecht z Valdštejna
Letošní historické slavnosti se ponesou v duchu třicetileté vál-
ky a Albrechta z Valdštejna. Netradičně se začne v pátek 4. září 
večer na Náměstí, program pak bude pokračovat v průběhu celé 
soboty v zámeckém areálu.
Páteční program na Náměstí zahájí v půl osmé večer verbovaná 
domobrana. Následovat bude pochodňový průvod na zámek, 
potrestání zběhů a na závěr ohňová show.
Sobotní program začne v půl desáté dopoledne a účinkující se 
na pódiu na zámeckém nádvoří budou střídat až do 18 hodin. 

Návštěvníci se mohou těšit na kejklíře, komediální šermířské 
přestavení, dobovou kapelu, ukázky historických tanců či scé-
nický šerm. U stánků si zase budou moci prohlédnout zručnou 
práci řemeslníků.
Sobotní program zpestří také příjezd Albrechta z Valdštejna 
s celou jeho družinou.
Na své si přijdou i příznivci zbraní a vojska, pro které připravuje-
me oblíbenou vojenskou šarvátku v zámeckém parku.

-muz-
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Pořadatelé zvou milovníky dechové 
hudby do přírodního areálu v Dolních 
Heřmanicích druhou srpnovou sobotu. 
Celé odpoledne a večer návštěvníkům 
zpříjemní svojí dechovkou pět věhlas-
ných kapel. K tanci i poslechu zahraje 
jako první Blatnička, kterou můžou po-
sluchači znát i z rozhlasových stanic. 
Vystoupení zahájí od třinácti hodin. 
Historie této kapely sahá do devate-
náctého století, znovuobnovení pak 
zařídil pan Josef Pančík v roce 1972. 
Všechny skupiny si připravily devade-
sátiminutový program. Malá muzika 
Nauše Pepíka hrála i v zahraničí a má 
na svém kontě šest cédéček. Dechovka 
z jihu Moravy s dlouholetou tradicí, to 
jsou Vracovjáci. Na hudební scéně vy-
stupují právě třicet let a za tu dobu si 

podmanili nejednoho posluchače. Heř-
manická kapela Muzikanti Ladislava 
Prudíka nesmí chybět, od jejího prvního 
vystoupení uplynulo dvanáct let. Sku-
pina se odlišuje repertoárem, protože 
řadí mezi hrané písně i taneční skladby 
od známých autorů, jako je Karel Gott, 
Helena Vondráčková nebo The Beatles. 
Dvanáctý ročník Heřmanické dechovky 
uzavřou Žadovjáci, kteří účinkují na hu-
dební scéně od roku 1955, tehdy jako 
taneční orchestr.

Pořadem provede oblíbený Karel 
Hegner, zpěvák, moderátor i herec. 
Pořadatelé slibují občerstvení i konání 
Heřmanické dechovky za každého po-
časí – areál je zastřešený.

Dechovka zpříjemní sobotní odpoledne 
v Heřmanicích

Vážení čtenáři, prázdniny se nám pře-
klápí do své druhé poloviny a my pro vás 
a vaše děti chystáme, jako každoročně, 
různé kroužky a zájmové aktivity. Naši 
nabídku najdete na stránkách www.do-
zavm.cz/kroužky od druhé poloviny srp-
na a přihlašování do pravidelné činnosti 
spustíme na přelomu srpna a září.
Nabízíme ještě pár volných míst na pří-
městský tábor „Pohádkové putování s Jan-
čou“, http://www.dozavm.cz/akce -tabory/.

A ještě jedna zajímavá informace: 
1. září 2020 se uskuteční na dopravním 
hřišti ve Velkém Meziříčí akce zaměře-
ná na ukončení prázdnin a bezpečnost 
chodců v silničním provozu.

Sledujte naše webové stránky pro 
včasné přihlášení a informace o dalším 
prázdninovém i poprázdninovém dění.

Přejeme krásný zbytek léta
Tým DÓZA SVČ Velké Meziříčí

Dóza ukončí prázdniny na dopravním hřišti

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
ZDOBÍ ZÁMECKÝ AREÁLZDOBÍ ZÁMECKÝ AREÁL

Návštěvníci mířící do parku mají nově 
možnost na starém kamenném mostě 
obdivovat sochu svatého Jana Nepomuc-
kého. Ta vznikla z iniciativy spolumajitele 
zámku Jana Podstatzkého-Lichtenstein, 
který během slavnostního setkání zdů-
raznil důležitost pevného postoje, křes-
ťanské morálky a upřímného života. 
Sochaře, který dílo tvořil ve spolupráci 
se svým otcem, provázel příběh Jana Ne-
pomuckého po celý rok. „Byla to pro mě 
ohromná výzva, přičemž největší inspi-
raci jsem čerpal z hrobky Jana Nepomuc-
kého u katedrály sv. Víta na Pražském 
hradě. Dílo jsem pojal jako převyprávění 
jeho příběhu,“ doplnil Patrik Vlček, autor 
sochy.
Událost, která proběhla za účasti Jany 
Fisherové, náměstkyně hejtmana pro 
oblast kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu, senátora Františka Bradáče 
a vedení velkomeziříčské radnice, ofici-
álně ukončila restaurování fresek z roku 
1951 na vnitřním nádvoří zámku.

Akademický sochař Patrik Vlček je autorem nové sochy svatého 
Jana Nepomuckého, která vyrostla v areálu zámeckého parku. 
V pátek 17. července ji vysvětil děkan Pavel Šenkyřík společně 
s představiteli velkomeziříčské farnosti.



VÍKENDY NA NÁMĚSTÍ PATŘÍ KULTURNÍMU LÉTUVÍKENDY NA NÁMĚSTÍ PATŘÍ KULTURNÍMU LÉTU

Mistříňanka

Amarylis Muzikanti Ladislava Prudíka

Kdo má čas Pohledy
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Závěr prvního prázdninového víkendu 
se nesl ve středomořském stylu. Na vel-
komeziříčském náměstí probíhal Řecký 
večer, na který zvali pořadatelé Alexan-
dros Kaminaras, Filippos Kaminaras, 
restaurace Jupiter a Petros Martakidis. 
Pod lípy, kde se odehrával hlavní pro-
gram, se dostavilo značné množství 
návštěvníků.
Nejprve vše započalo v předsálí Jupiter 
clubu, kde byla k vidění výstava o řeckých 
šlechtických rodech. V úvodu promluvil 
starosta města Alexandros Kaminaras ve 
svém rodném řeckém jazyce a následně 
pokračoval v jazyce českém. Autor této 

výstavy, Aristidis Franc, pokračoval vý-
kladem o pozoruhodné historii význam-
ných řeckých rodů v průběhu 19. století 
na Moravě.
Na náměstí se mezitím rozvoněla tradiční 
řecká jídla, která připravoval Filippos Ka-
minaras a restaurace Jupiter. Návštěvníci 
měli možnost ochutnat nejrůznější řecké 
speciality, různé druhy řeckých vín, tza-
tziki, řecké sýry a olivy, dolmades, řecký 
salát, musaku, řecké dezerty i souvlaki. 
Uvnitř v kavárně Jupiteru si zájemci mohli 
zakoupit sortiment zboží, který řecké ku-
chyni dominuje.
O příjemný hudební zážitek se posta-

rala řecká skupina Prometheus. Kapela 
vznikla v roce 1966 v Brně. Během let se 
mnohokrát změnilo obsazení, ale nikdy 
nedošlo k rozpadu a skupina hraje do-
dnes. Na svém kontě má za celou dobu 
svého působení nespočet samostat-
ných koncertů a vystoupení na veřej-
ných i soukromých akcích. Návštěvníci 
si mohli během večera sami vyzkoušet 
řecký tanec.
Řecký večer byl velmi zajímavý po na-
učné i gastronomické stránce. Výstava, 
kterou pořádal Aristidis Franc, měla velký 
úspěch a byla k vidění až do 20. července 
v Jupiter clubu.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Wellmez pořádá multižánrový festival 
s názvem Funny Fest 2020. Již šestý 
ročník festivalu se uskuteční tradič-
ně na velkomeziříčském náměstí, a to 
7. srpna 2020 v čase od 15 do 22 hodin. 
Festival si klade hned několik cílů, mezi 
něž patří pobavit veřejnost, poukázat na 
důležitost smysluplného trávení volného 

času dětí a mládeže, ale i zmírnit před-
sudky společnosti vůči nízkoprahovým 
zařízením.

„Osud letošního Funny Festu byl do po-
slední chvíle na vlásku. V době, kdy vět-
šinou akci plánujeme, se kvůli koronavi-
rové krizi nevědělo, zda vůbec bude moci 
proběhnout. Jakmile jsme se dozvěděli, 
že bude možné náš festival uspořádat, 
nezbývalo nám na organizaci již mnoho 
času a s kolegyněmi jsme řešily, zda do 
toho jít, nebo ne. Díky nadšení a motivaci  
našich dobrovolníků, kamarádů a vystu-
pujících kapel jsme to všichni nevzdali 
a jsme za to moc rádi. Byla by prostě ško-
da nevyužít potenciál všech, kteří jsou 
v dnešní době ochotni pomoci zdarma ve 
svém volném čase či vystoupit bez náro-
ku na honorář. Hlavně díky nim a našim 
zvukařům a sponzorům se tedy můžeme 

společně těšit na pohodové odpoledne 
plné skvělé hudby, občerstvení a zábavy,“ 
říká Martina Horníčková, vedoucí níz-
koprahového zařízení pro děti a mládež 
Wellmez.

Na co se můžete těšit?
Program festivalového odpoledne je 
velmi pestrý. Je připraven například 
slalom s brýlemi, které simulují stav 
požití alkoholu nebo marihuany, ma-
lování na obličej, tetování třpytkami, 
stolní fotbálek, fotokoutek nebo si ná-
vštěvníci mohou vyrobit svou festiva-
lovou placku. Z hudby je možné se těšit 
na místní uskupení EIRIK, Michaela Za-
pletala a Jakuba Šimona Acoustic či na 
Jakuba T. Hladíka, dále na kapelu Gen-
der Question z Třebíče nebo jihlavské 
Vzhůru a níž.

Funny Fest rozezní náměstí 7. srpna

ŘECKÝ VEČER VZBUDILŘECKÝ VEČER VZBUDIL
NEVÍDANÝ ZÁJEMNEVÍDANÝ ZÁJEM
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SVIT A LUGY: PŘÍLEŽITOST, KTEROU NESMÍME PROVÁHAT 
Současné Velké Meziříčí má jedinečnou příležitost. V těsném sousedství historického náměstí se rozkládá volná plocha zaniklého 
Svitu a na jejich spojnici leží nevyužitá budova luteránského gymnázia (LuGy), která je na prodej. Oba objekty by při troše zodpo-
vědného úsilí mohly tvořit ideální zázemí k našemu útulnému, ale trochu těsnému náměstí. Aby prostor historického náměstí i při-
lehlého Svitu ožil a tvořil fungující celek, je potřeba o jeho využití a náplni přemýšlet. V aktuálním čísle Velkomeziříčška přinášíme 
komentáře dvou aktivních občanů našeho města, kteří mají k takovým úvahám svoje profesní předpoklady, vnímají obě lokality 
nejen jako osobní výzvu, ale také jako společný závazek a odkaz budoucím generacím.

Otázka rozvoje bývalého Svitu je důvod, 
proč jsem vstoupil do politiky i na radni-
ci. Mám docela jasnou představu o využití 
tohoto území, a proto připravujeme zadání 
územní studie, která by měla říci, jak má ná-
plň širšího centra města vypadat. Vzhledem 
k tomu, že realizace takového záměru bude 
v konečném důsledku znamenat investice 
v řádu stamilionů nebo jedné miliardy, je 
naprosto jasné, že jejím zdrojem nemo-
hou být pouze finanční prostředky města. 
Podobně je zřejmé, že rozvoj tohoto území 
bude trvat řadu let a časově tak přesáhne 

i několik volebních období. Je proto velmi 
důležité, a já to našemu městu velice přeji, 
abychom udrželi politickou podporu přija-
tému urbanistickému řešení a neotáčeli ji 
po každých volbách o nových 180 stupňů.
Jsem bytostně přesvědčen o tom, že ve 
Svitu nemá supermarket ve standardní 
typizované podobě, kterou předkládá Lidl, 
co dělat a udělám vše, aby se tak nestalo. 
Město by podobně krátkozrakým řešením 
přišlo nejen o významnou, ale také po-
slední rozvojovou plochu ve svém centru. 
Máme vpravdě historickou příležitost vy-
tvořit ve středu města území, které umožní 
přístup k řece, které dovolí realizaci poby-
tových ploch pro volnočasové využití a kte-
ré rozšíří nabídku občanské vybavenosti 
městského jádra, ať už v podobě kapacit 
pro administrativní budovy (pracovní mís-
ta pro THP, kterých je ve městě nedosta-
tek), nebo ve formě parkovacího domu, či 
dalších služeb. Chci tím říci, že máme jedi-
nečnou příležitost vytvořit v centru města 
mimořádně atraktivní lokalitu pro všech-
ny občany všech věkových skupin. Pokud 
si takto cenné území necháme zastavět 
z jedné třetiny supermarketem s parkoviš-

těm pro 150 aut, budeme za hlupáky, kteří 
svou neopakovatelnou šanci promarnili.
Závěrem bych rád připomněl, že na aktu-
ální proměně volných ploch a příjezdové 
cesty pro účely provizorního parkoviště 
již pracujeme. V zásadě jenom čekáme na 
přistavení drtiče a třídiče zeminy a stavební 
suti, které následně ze současného brown-
fieldu (nevyužitá plocha po průmyslové ak-
tivitě) odvezeme a recyklujeme. S tím jde 
ruku v ruce i připravovaná změna parkova-
cího systému na současném náměstí.
V návaznosti na výše zmíněné jsem již 
podniknul první kroky vstříc pořízení pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci ná-
městí, protože pokud chceme obnovovat 
centrum města, musíme mít nejdřív v ruce 
jasný a ucelený návrh, který říká, jaká je 
konečná a ideální představa o budoucí 
podobě centra města. Na základě takové-
ho podkladu - plánu pak mohou probíhat 
všechny dílčí akce (například propojení 
náměstí a území Svitu novou lávkou), kte-
ré tak při rekonstrukci náměstí nepřijdou 
vniveč, ale zůstanou součástí finálního ře-
šení. To je koncepční rozvoj města.

Alexandros Kaminaras, architekt

Ve Velkém Meziříčí máme ojedinělou 
možnost vybudovat opravdu kvalitní 
centrum města. Pro radnici by mělo být 
prioritou nastartovat koncepční projekt 
rekonstrukce Svitu včetně Čechových 
sadů, bývalé sýpky (vedle Domu dětí), lu-
teránského gymnázia i ostatních dotče-
ných objektů či parcel. Na tento krok by 
podle mého názoru měla bezprostředně 
navazovat příprava na rekonstrukci ná-
městí. Je to velká výzva i příležitost, aby 
Meziříčí bylo opravdu Velké (nebo ales-
poň o kousek větší než je dnes). Stačí se 

podívat, jak nám utíká srovnatelně velký 
Humpolec nebo Boskovice. A to nejen kul-
turou… Kdo v obou městech dlouho nebyl, 
tomu je doporučuji navštívit a prošmejdit.
Před lety jsme s přáteli chtěli poukázat 
na ideální polohu Svitu v areálu města. 
Zkusili jsme proto v tehdejším (tento stav 
však bohužel trvá) bizarním brownfiel-
du připravit kulturní program a přivést 
veřejnost do moderního centra, který by 
mohl plnit řadu funkcí. Letní kino i diva-
delní představení si našlo diváky, kteří je 
sledovali s nadšením i mezi haldami suti. 
Zároveň jsme se však návštěvníkům sna-
žili nabídnout představu kvalitního veřej-
ného prostoru tvořeného na jedné straně 
revitalizovaným lesoparkem a na druhé 
funkční náplavkou u řeky Balinky.
Několikátým rokem se skupině dobrovol-
níků daří realizovat kulturní akce v lute-
ránském gymnáziu, a to jak na jeho krás-
ném nádvoří, tak na louce mezi budovou 
a řekou. Vyzkoušeli si, že poloha LuGy (jak 
začali renesanční památku zkráceně na-
zývat) je pro návštěvníky vítanou devízou. 
Letos se už nemohli návštěvníci do letního 
kina vejít, a proto doufejme, že zanedlou-

ho bude možné využít památku celou. Za 
skromných technických podmínek ve zdej-
ších objektech a většinou pod širým nebem 
realizovali nejen úspěšná promítání, hap-
peningy a divadelní představení pro rodiny 
s dětmi, ale i literární kavárnu, koncerty, 
vystoupení slam poetry, různé workshopy, 
stejně jako přednášky, vernisáže a výstavy, 
včetně prezentace staveb nominovaných 
na Českou cenu za architekturu.
A s touto zkušeností si teď obě místa 
(Svit a LuGy) pomyslně spojte do jednoho 
funkčního celku a představte si je společ-
ně s pohodlným parkováním, s příjem-
ným a dopravně bezpečným náměstím, 
s obchody místních podnikatelů včetně 
relaxu s nohama v Balince, letního kina 
v amfiteátru a další zdánlivě „nadstan-
dardní“ městské výbavy vzdálené pou-
hých 300 metrů od středu náměstí…
Dle mého názoru musí být celé úze-
mí otevřené jednotlivcům i skupinám, 
amatérským i profesionálním umělcům 
a fungovat jako komunitní centrum 
města.

Honza Bílek, stavební inženýr, 
organizátor kulturních akcí
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Letošní rok byl pro vaše podnikání zlomový, prostory centra 
jste otevřela veřejnosti, ale podívejme se nejprve na začá-
tek vašeho podnikání. Kdy se zrodil nápad podnikat v oblasti 
sportovních a regeneračních služeb a jak dlouhá byla cesta od 
nápadu k realizaci?
 
V roce 2016 vznikl nápad, v březnu 2017 už jsem zakládala fir-
mu a 19. února 2019 jsme kopli do země. Dříve jsem pracovala 
ve firmě svého manžela a po 18 letech jsem si řekla, že je dobré 
jít svou cestou. Stavěla jsem na získaných zkušenostech, proto-
že jsem prošla různými pozicemi a musela jsem se vypracovat. 
Po studiu místní hotelové školy bylo mým snem vlastnit ho-
tel, ale v dnešní době se mně to nezdálo vůbec vhodné. Jelikož 
jsem začala hodně sportovat, tak jsem se ubírala regenerač-
ním a sportovním směrem a de facto mně tady ve městě právě 
takové služby chyběly. Chyběla mně možnost regenerace po 
sportu a sednout do auta a jet do jiného města bylo z ruky. Tam 
se zrodil nápad vybudovat tohle, řekněme, volnočasové cent-
rum a mým cílem bylo, aby to nebylo jen pro mladé lidi, ale pro 
všechny včetně nejmenších dětí.

Už více než rok se ve Velkém Meziříčí diskutuje a polemizu-
je o tom, co všechno bude součástí nového wellness. Můžete 
nejdříve čtenářům představit odpočinkovou část vašeho cen-
tra?

Pro mámy s dětmi máme dětský koutek, aby si mámy mohly 
dát v klidu kafe bez toho, aniž by se bály, jestli jim dítě spadne 
pod auto. Chtěla jsem, aby se v tomto centru mohli najít všich-
ni, jak mámy s dětmi, střední děti, tak střední věková skupina 
a senioři. Proto je tu třeba golf, na který rádi přijdou i praro-
diče s vnoučaty. Podporou centra je kavárna, kde můžete za-
končit svoji návštěvu, dát si kvalitní kávu, dobrý dort. Nemáme 
v nabídce fitness dorty, protože já mám na to jiný názor, takže 
máme klasické dorty z pravého másla. Produkty v kavárně si 

vyrábíme sami, takže vy, paní redaktorko, tady pijete bezovou 
limonádu vyrobenou z čerstvě natrhaného bezu a uvařenou 
tady u nás bez chemie. Lidé se na začátku divili a teď se k nám 
vracejí na naši ledovou kávu, protože tu zásadně podáváme 
s vařeným cukrem, který dostanete v malé skleničce. A proč? 
Protože klasický krystalový cukr se v ledové kávě nerozpustí. 
K dostání jsou k jídlu fresh bagety a panini. Mým cílem bylo, 
vzhledem k ideální poloze u dálnice, udělat i meeting point pro 
obchodníky, proto je kavárna navržená tak, aby měl každý stůl 
své soukromí, všude jsou zásuvky pro notebooky a nabíječky. 
Chtěla jsem, aby se tady dalo dobře parkovat, takže jen v areálu 
je 35 parkovacích míst a samozřejmě mnoho parkovacích ploch 
je i v blízkém okolí. Samotná budova má 2 000 m2 a za její stav-
bu mohu poděkovat místní firmě BUILDING centrum.

Prostory dýchají moderností, pokrokem, originalitou, ale ně-
kde jste se přece jen inspirovat musela. Kde jste brala inspi-
raci a nápady?

Měla jsem možnost díky předešlé práci procestovat celý svět 
a soukromě jsem navštívila také velké množství států. Načer-
pala jsem nápady a inspiraci hlavně ze zahraničí. Používáme na-
příklad vůně ve vzduchotechnice, všechen prostor je provoněný. 
Šatní skříňky jsou odvětrávané. Celé centrum je nadčasové.

V úvodu jsem zmínila některé služby, které nabízíte, ale sa-
mozřejmě je jich mnohem více. Můžete specifikovat nebo do-
dat, které tady ještě nezazněly?

Skupinové lekce jsou pro všechny generace, jsme moderní a chce-
me jinou nabídku než standard. Máme výbornou jógu, kombinaci 
jógy a pilates, Port de Bras – taneční cvičení, latinu, TRX – závěs-
ný posilovací systém, kruhové tréninky. Jdeme i zdravou cestou 
a máme cvičení zvané Zdravá záda a pevné bříško, protože lidé se 
hlavně kvůli práci hrbí. Máme tu přístroj Miha bodytec, který pro-

Beauty&Beast je centrum, které nabízí relaxaci, odpočinek i sportovní vyžití. Areál sídlící vedle řeky 
Oslavy disponuje velkým prostorem se zázemím pro wellness, fitness i masáže. Mimo wellness ce-
remoniály mohou zájemci posilovat na nejmodernějších posilovacích strojích, zapojit se do cvičeb-
ních lekcí nebo si jen jít zahrát adventure golf. Pro ty, kdo rádi odpočívají, jsou v nabídce masáže nebo 
netradiční kavárna, která potěší nejednu maminku svým dětským koutkem. Na zhodnocení provozu 
centra za první měsíc i na budoucí plány jsme se zeptali majitelky Petry Zak.

CHCI, ABY SE TADY LIDÉ CÍTILI DOBŘE, CHCI, ABY SE TADY LIDÉ CÍTILI DOBŘE, 
ŘÍKÁ PETRA ZAKŘÍKÁ PETRA ZAK
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vádí elektrickou stimulaci svalstva. Cvičení trvá pouhých dvacet 
minut a procvičí 95 % svalstva. Dnešní doba je uspěchaná, takže 
tento přístroj šetří čas, optimální je cvičit na něm jednou týdně. 
Zájemce přijde, dostane speciální oblek s elektrodami a dvacet 
minut cvičí jednoduché cviky. Miha bodytec má dva programy, 
z nichž jeden slouží ke cvičení a druhý k relaxaci. Relaxační pro-
gram je vhodný při potížích se zády, a to mluvím z vlastní zkuše-
nosti. Nabízíme soukromé wellness, které slouží hlavně pro páry, 
ale měli jsme tu už i pár rozluček se svobodou. Je to ideální dárek, 
dvě hodiny privátního wellness. Každou sobotu a neděli provozu-
jeme saunování s dětmi, podle odborníků dětem sauna prospívá 
a zvyšuje jejich imunitu. Je to pro děti od 3 let a sauna se vytápí 
pouze na 60 stupňů. Je toho samozřejmě mnoho a naše webové 
stránky nebo recepční zodpoví každou libovolnou otázku.

Slavnostní otevření proběhlo 30. června, to znamená, že máte 
více než měsíc provozu centra za sebou. Můžete ho zhodnotit?

Hodnotím ho pozitivně. Vidím, že velmi úspěšná je kavárna, 
golf. Často sem přijedou rodiny třeba na kole a využijí právě 
kavárnu a adventure golf. Fitko se začíná rozebíhat, nejen že 
sem zákazníci přijdou a koupí si jednorázový vstup, ale vrací se 
k nám a kupují si zvýhodněné vstupy. Wellness zatím víc fun-
guje, když je venku škaredě. Velmi úspěšné jsou naše saunové 
ceremoniály.

Na vašich webových stránkách je možné se registrovat nebo 
jen zarezervovat zvolený termín. Přiblížíte výhody registrace?

Registrace přináší výhodu v tom, že si můžete na svůj účet nabít 
kredit, a pak už jen využívat služeb našeho centra bez toho, že 
musíte platit penězi, kromě kavárny. Dále při rezervaci na sku-
pinovou lekci registrovaným uživatelem platí, že pokud rezer-
vaci 6 hodin před začátkem zrušíte, tak se vám vrátí celá část-
ka 140 korun, pokud rezervaci rušíte v kratší době, než je limit 
6 hodin, tak se strhává poměrná částka, hodinu před začátkem 
lekce teprve celá částka propadá.

Proč zrovna název Beauty and Beast?

Beauty je spojené s relaxací, regenerací, masážemi. Proto je 
v logu žena. Beast je zvíře, to je cvičící část a v logu to znázor-
ňuje jednu stranu naložené činky.

Jste na začátku a postupně se vyvíjíte. Jaké máte plány do bu-
doucna a jaké chystáte novinky?

Od září bude nové skupinové cvičení pro děti i jóga, která fungu-
je na zklidnění dětské hyperaktivity. Chystáme wellness víken-
dy ve spolupráci s Hotelem Pod Zámkem, bude to kombinace 
ubytování a wellness nebo fitness. V září plánujeme akci vstup 
do fitcentra zdarma, aby si mohli zájemci přijít zkusit cvičení, 
okouknout stroje a zázemí.

Nebojte se a přijďte se podívat. Přesvědčte se, jaké to tady je. Já jsem 
tohle centrum postavila tak, abych se tady i já cítila dobře, je to podle 
mého standardu a chci, aby se tady lidé cítili dobře.

Kavárna s dětským koutkem a venkovní terasou nabízí několik 
druhů kávy, domácí limonády a fresh občerstvení.

Ve fitness centru naleznete cardio zónu, cyklotrenažéry, 
schodové a veslovací trenažéry, posilovací věž a mnoho dalšího.

Ve veřejném wellness jsou k dispozici čtyři typy saun, 
ochlazovna, vířivka a Kneippův chodník.

V nabídce centra je výběr skupinových lekcí, které probíhají 
ve dvou moderních klimatizovaných sálech. 
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Ve Velkém Meziříčí promítá nejznámější český pojízdný biograf 
tradičně v rámci Velkomeziříčského kulturního léta a těší se 
velké oblibě. Filmové léto letos odstartovalo ve středu 22. čer-
vence českým komediálním dramatem Na střeše. Režisérem 
tohoto filmu je Jiří Mádl a vypráví o starším profesorovi, který 
najde na střeše svého domu mladého Vietnamce a následně ho 
ubytuje ve svém domě. Čtvrteční večer přinesl slovenský ces-
tovní dokument od režiséra Marka Slobodníka, Afrikou na pio-
nýru. V pátek se mohli děti i dospělí těšit na česko -slovenskou 
pohádku Hodinářův učeň od režisérky Jitky Rudolfové. Sudba 
které sudičky byla nakonec silnější a jak se v životě vedlo sirot-
kovi Urbanovi, se návštěvníci kina dozvěděli v průběhu sledová-

ní této pohádky. Poslední sobotní večer promítal kinematograf 
česko -slovenskou komedii Poslední aristokratka, natočenou na 
motivy knižních bestsellerů Evžena Bočka. Vtipný příběh o ná-
vratu potomka emigrantů s jeho rodinou po více jak čtyřiceti 
letech zpět z Ameriky do Čech přilákal na náměstí nejvíc diváků.
Kinematograf bratří Čadíků je společností s pětadvacetiletou 
historií, která má vybudovanou pozici oblíbeného a široce vy-
hledávaného kulturně -filmového charitativního projektu. Hlav-
ní náplní činnosti společnosti je projekt Filmové léto, v jehož 
rámci se v letních měsících rozjíždějí do desítek měst v České 
i Slovenské republice vozy vybavené projektory, které zde po 
několik dnů promítají především české filmy.

PROMÍTÁNÍ KINEMATOGRAFU V MEZIŘÍČÍ VYNESLO 
KONTU BARIÉRY BEZMÁLA DESET TISÍC KORUN
Kinematograf bratří Čadíků, který na náměstí ve Velkém Meziříčí promítal od středy do soboty čtyři 
filmy, vybral na dobrovolném vstupném částku 9 988 korun. Peníze, stejně jako v loňském roce, 
poputují na Konto Bariéry, jehož hlavním cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů  
a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. 

V KRÁSNĚVSI ZAVZPOMÍNAJÍ NA LADISLAVA DVOŘÁKA
Obec Krásněves ve spolupráci s Gymná-
ziem Velké Meziříčí, velkomeziříčským 
pracovištěm Moravského zemského ar-
chivu Brno a Univerzitou Hradec Králové 
v září pořádá kulturní program s odbor-
ným seminářem u příležitosti 100. výro-
čí narození Ladislava Dvořáka.

Cílem vzpomínkové akce je přiblížit ši-
roké veřejnosti život a dílo spisovatele, 

který prožil své mládí poblíž Velkého 
Meziříčí.
Součástí programu 18. září bude kromě 
literárně-dramatického pořadu také od-
halení pamětní desky v Krásněvsi.

Jako prozaik Ladislav Dvořák debutoval 
v roce 1962 knihou Ledňáček neodlétá, 
v níž se ve vzpomínkách navrací do kra-
jiny i časů dětství a dospívání.

MĚSTO VYMEZILO OTEVÍRACÍ DOBU AREÁLU NA KUNŠOVCI
Dlouhodobé problémy s mladými lidmi, kteří víceúčelové hřiště 
na Kunšovci opakovaně využívali spíše jako ideální místo k se-
tkávání než jako sportovní areál, se město pokouší řešit novým 
provozním řádem. Ten stanovuje provozní dobu sportoviště 
od šesté hodiny ranní do desáté večerní, která je závazná pro 
všechny návštěvníky areálu. Na hřišti s oficiálním názvem Disc-

GolfPark Kunšovec, které bude mít od září ve správě městská 
organizace Sportoviště VM, provozní řád zakazuje konzumo-
vat alkohol, kouřit, rozdělávat oheň, ale také samozřejmě po-
škozovat herní plochu a technické vybavení. Kontrolovat, zda  
návštěvníci řád dodržují, může kromě strážníků městské policie 
také správce areálu.
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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.

nabízí český dvouletý kmín, kmínový olej a 
další sortiment našich olejů a semínek, ze 

kterých lisujeme.

Návštívit nás můžete přímo 
u nás v lisovně na adrese 
Petráveč 105

Prodej ze dvora denně  
po tel. domluvě 776 81 82 81
              
          Váš lisař Karel
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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 Jiří Krča // 606 662 871 

PRODÁVÁTE NEMOVITOST POPRVÉ? 
JÁ NE!  

MÁM 12 LET PRAXE,  
ZAVOLEJTE MI.

REALITY

  NNaabbíízzíímmee  RROOZZVVOOZZ  
            ppoo  VV..  MM..
                ZZDDAARRMMAA  
             tteell..::  773399  000011  770011

                    WWW.PIZZA1LOVE.CZ

                 FB - PIZZA ONE LOVE

             HORNOMĚSTSKÁ 46 

      NAPROTI BILLE
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Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o pláno-
vaných akcích našeho spolku na druhou půlku letošního roku. 
Po povedeném prvním ročníku letos znovu ve spolupráci s Ju-
piter clubem uspořádáme Charitativní sekáč, kde 
budete moci prodat i koupit oděvy a doplňky šatníku, 
a to ve dnech 18. a 19. září v prostorách JC. Loňský 
výtěžek z akce šel na městský útulek, letos ho vě-
nujeme hendikepovaným dětem. Plánujeme vyčištění okolí sta-
rého kamenného mostu v Rakůvkách, zatím bez termínu. Těšit 
se můžete na další ročník festivalu Bezmez(d), který proběhne 
13. a 14. listopadu. Již čtvrtý ročník festivalu znovu nabídne 

neotřelé výtvarné i hudební umění a zážitky. Na listopad také 
plánujeme komunitní výsadbu v ovocném sadu patřícím ekolo-
gické farmě Pospíšilových v Holubí Zhoři. A než přijde zima, rádi 

bychom stihli ještě veřejnou výrobu ptačích budek 
s možností zapojení při následném věšení na vybra-
ných veřejných prostranstvích ve městě. Na plátně 
našeho kina by neměl chybět ani Snow film fest, tedy 

přehlídka dokumentů plných dobrodružství, adrenalinu a samo-
zřejmě sněhu! Aktuální informace zveřejňujeme na Facebooku 
„Jednoměsto.“ (@Jednomesto.spolek). Užívejte prázdnin a těšte 
se na aktivní podzim a zimu! Doufejme, že nám to situace dovolí…

Spolek Jednoměsto. zve na akce

 
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.: 774 621 703

Prodám piano značky Petrov, velmi zachovalé, cena 28 600 
Kč.  Tel.: 777 910 194

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

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

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

Prodám palivové dřevo. Tel.: 605 054 470

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

Nabízíme těžbu dřeva napadeného kůrovcem harvestorem, 
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

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

Nabízíme sečení trávy. Tel.: 720 115 003

Prodáváme od 15. srpna dvacetitýdenní kuřice, začí-
nají nést. Dále nabízíme prodej levné nosnicové směsi  

a domácích vajec. Hrbov 42, tel.: 737 477 773

Koupím jakoukoli Jawa či Simson, Pávek. Tel.: 723 971 027

Pronajmu mezonetový byt 2+kk na ulici Školní. Nový, všechny 
okna na jih, zateplený, částečně vybavený. Volat po 16. srpnu 
2020. Cena 8 200 korun + spotřebovaná energie. 
Tel.: 776 319 525

Prodám elektrickou motorku (minibike) BMW pro dítě do 8 let, 
málo používaná jako nová, PC: 5 000 Kč, nyní za 2 500 Kč.  
Tel.: 605 959 464

Pronajmu nebytové prostory v Měříně, k provozu hospody, 
cukrárny, služeb apod. Tel.: 605 959 464

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

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

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

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

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

Koupím vojenskou výstroj např: vysouvací nože, tro-
pické klobouky, oblečení pískové zelené, modré bar-
vy, kanady boty okované-plátěné, maskáče, munič-
ní bedny, bundy s kožichem, ruksaky nabídněte cokoliv  
i poškozené! Volejte či prozvoňte na tel.: 732 400 672. Děkuji
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ZMĚNY
ORDINAČNÍCH HODIN

UROLOGIE
MUDr. Peňáz – neordinuje 
do odvolání

DOVOLENÉ – SRPEN

ENDOKRINOLOGIE
3. 8. - 16. 8. - MUDr. Fikrová

ORTOPEDIE
7. 8. - MUDr. Šajnar 
14. 8. - MUDr. Šajnar 
19. 8. - MUDr. Pařízek
21. 8. - MUDr. Šajnar 
26. 8. - MUDr. Pařízek 
27. 8. - MUDr. Lisý 

CHIRURGIE
14. 8. - MUDr. Krejčí 
18. 8. - MUDr. Kadlec 
21. 8. - MUDr. Krejčí 
25. 8. - MUDr. Kadlec 
26. 8. - MUDr. Smékalová 

INTERNA
10. 8. - MUDr. Zemanová
17. 8. - MUDr. Zemanová
3. 8. - 16. 8. - MUDr. Fikrová 

RTG + SONO
17. 8. - MUDr. Novotný
18. 8. - MUDr. Novotný
20. 8. - MUDr. Novotný

GYNEKOLOGIE
3. 8. - 9. 8. - MUDr. Ryšanová 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
3. 8. - 9. 8. - MUDr. 
Nechvátalová 
3. 8. - 9. 8. - MUDr. Doležal
24. 8. - 1. 9. (včetně) – MUDr. 
Blaha 

NEUROLOGIE
7. 8. - MUDr. Bednářová

PSYCHIATRIE
13. 8. - MUDr. Nohelová
17. 8. - MUDr. Nohelová
24. 8. - MUDr. Nohelová

ORL
6. 8. - MUDr. Vacek
10. 8. - MUDr. Mráz
13. 8. - MUDr. Vacek
25. 8. - MUDr. Dvořáková
26. 8. - MUDr. Urbánková

ZUBNÍ POHOTOVOST

8. 8. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar,  
Dům zdraví, Velké Meziříčí 728 638 632

9. 8. MUDr. Kateřina Škorpíková,  
Studentská 7, Žďár nad Sázavou 566 690 123

15. 8. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134 566 664 342

16. 8. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80 566 567 332

22. 8. MUDr. Tomáš Kreisler,  
Bezručova 23, Žďár nad Sázavou 724 388 249

23. 8. MUDr. Zdeňka Kreislerová,  
Bezručova 23, Žďár nad Sázavou 724 388 289

29. 8. MUDr. Kateřina Pařízková,  
Studentská 7, Žďár nad Sázavou 566 690 130

30. 8. MUDr. Ivo Chytrý,  
Libušina 174, Svratka 732 642 160

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.: 731 495 876 paní Marii Štouračové.
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• zprostředkování prodeje 
a pronájmu nemovitostí

• vypracování znaleckých 
posudků

• stanovení tržních cen pro 
dědická řízení

Realitní kancelář
Náměstí 80/4, Velké Meziříčí

tel.: 777 636 157
www.realityvysocina.eu

INFORMAČNÍ CENTRUM SE ZAPOJILO DO SBÍRKY ŠKOLNÍCH POTŘEB
Máte v plánu před začátkem školního roku se svými dětmi přetřídit školní potřeby? Neradi plýtváte a myslíte 
si, že některé věci by jinde mohly udělat ještě radost? Zapojte se do 14. září do Sbírky školních potřeb ždár-
ské charity, která darované pomůcky předá svým klientům.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou přichází po roce s novým 
nápadem na prázdninovou sbírku, která vyšla z akutních po-
třeb jejich klientů. Po loňském úspěchu Batůžkového projek-
tu se pracovníci Charity rozhodli oslovit veřejnost tentokrát 
s novou kampaní, a to se Sbírkou školních potřeb. Ty aktuálně 
velmi pomohou rodinám v tíživé situaci z okresu Žďár nad Sá-
zavou.
„Jedná se o rodiny, se kterými spolupracuje naše Sociálně ak-
tivizační služba. Jejich příjmy často nestačí na pokrytí základ-
ních životních potřeb a náklady spojené se školní docházkou 
dětí jsou pro ně příliš vysoké. Pomoc se zajištěním školních 
potřeb uleví jejich napjatým rozpočtům a děti se budu moci 
vrátit do školních lavic se vším, co potřebují,“ sdělila Jana Kin-
cová Křížková, koordinátorka Charitní záchranné sítě, která se 
Sociálně aktivizační službou úzce spolupracuje. Stejně tak tato 
materiální sbírka pomůže i dětem, které navštěvují nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež Ponorka ve Žďáře nad Sáza-
vou, Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem a Wellmez ve Vel-
kém Meziříčí. Všechny jmenované služby poskytuje Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou.
Kam budou moci dárci školní pomůcky přinést? Do 
14. září 2020 bude moci veřejnost darovat školní potřeby do 

Turistického a informačního centra Velké Meziříčí dle aktuální 
provozní doby. Rovněž bude sbírka probíhat i v pobočce centra 
Kopretina ve Velkém Meziříčí.
Co všechno dětem pomůže? Školní batohy (aktovky), penály, sešity, 
obaly, pera, tužky, pastelky, vodovky, tempery, fixy, voskovky, pra-
vítka, kružítka, desky na sešity, barevné papíry, výkresy apod.



 

VZPOMÍNÁME

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

„Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, 
v našich srdcích žije dál.“

Dne 15. července uplynulo 5 let, co nás na-
vždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Stanislav Dočekal z Měřína.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

„Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.“

Dne 29. srpna 2020 si připomínáme je-
denácté smutné výročí úmrtí, kdy nás na-
vždy opustila maminka a babička, paní  
Emilie Kafková.

S láskou vzpomíná syn Ludvík s rodinou.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Dne 6. srpna uplyne 15 let, co nás opus-
til manžel, tatínek a dědeček, Josef Beran 
z Velkého Meziříčí.

Děkujeme za tichou vzpomínku. S úctou 
a láskou vzpomínají manželka, dcery Iveta 
a Hana s rodinami.

„Smrt není schopná přetnout pouta lásky.“

Dne 19. srpna 2020 uplyne 10 let,
co mě navždy opustila milovaná manželka,
paní Emilie Korduláková z Jívoví.

Se zármutkem v srdci stále vzpomíná manžel.

Ti, které milujeme,
nikdy neodcházejí z naší blízkosti,
chodí po našem boku každý den…
Neviděni… Neslyšeni…
Stále blízko… Stále milováni… Stále postrá-
dáni…
Tak jako Ty.

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

Dne 30. 7. 2020 to bude 7 let, kdy nás na-
vždy opustil náš syn, bratr, vnuk, manžel 
a kamarád, Vilém Jahoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 29. srpna 2020 si připomínáme první 
smutné výročí úmrtí paní Věry Trojanové.

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

Jiří Šula, Dolní Bory, 61 let, 30. 6. 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
8. 7. 2020 s panem Jiřím Šulou z Dolních Borů.

Zarmoucená rodina

Bohumil Doležal, Brno, 82 let, 10. 7.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
18. 7. 2020 s panem Bohumilem Doležalem z Velkého Meziříčí.

Děti Pavel a Hana s rodinami

Antonín Klusáček, Sklené nad Oslavou, 70 let, 15. 7. 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast  
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 22. 7. 
2020 s panem Antonínem Klusáčkem ze Skleného nad Oslavou.

Manželka, dcery s rodinami

Jan Padalík, Velké Meziříčí, 81 let, 26. 7.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
3. 8. 2020 s panem Janem Padalíkem z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Antonín Bojanovský, Velké Meziříčí, 85 let, 28. 7.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 1. 8. 2020  
s panem Antonínem Bojanovským z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Jaroslav Pospíšil, Oslavice, 75 let, 28. 7.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
31. 7. 2020 s panem Jaroslavem Pospíšilem z Oslavice.

Manželka a děti s rodinami

Josef Zeman, Horní Radslavice, 69 let, 2. 7.
Jan Maloušek, učitel, Velké Meziříčí, 90 let, 14. 7.
Marie Smutková, Velké Meziříčí, nedožitých 92 let, 17. 7.
Ing. Zdeněk Palát, Čikov, 44 let, 24. 7.
Jaroslav Chrást, Laštovičky, 64 let, 30. 7. 

„Večer,  když  slunce  Zemi  opustilo,  Tvé  srdce 
se navždy zastavilo. Odešla  jsi od nás večerní 
tmou, odešla jsi tiše s bolestí svou. Krásná léta 
s Tebou prožitá nás budou provázet do konce 
života. Dík za to, čím jsi nám byla, za každý den, 
jejž jsi pro nás žila.“

Dne 22. 8. uplyne 20. smutné výročí úmrtí 
paní Jany Mejzlíkové z Velkého Meziříčí.

S láskou stále vzpomínají rodiny Mejzlíkova, 
Savvinova a děti s rodinami.
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Je to více jak dva roky, kdy jste utrpěl 
vážný úraz. Není vám nepříjemné vy-
právět o tom, co se vám přihodilo?

Nemám s tím žádný problém. Stalo se 
mi to 13. ledna 2018 při kácení stromů. 
Osudným se mi stal poslední strom na 
programu dne, který jsem chtěl pokli-
dit. Strom se nám zavěsil o jeden ve-
dlejší, tak jsem si šel pro pilu. Pomalu 
jsme končili, neměl jsem důvod pospí-
chat a zároveň jsem byl přesvědčený, 
že mi žádné nebezpečí nehrozí. Když 
jsem se vracel s pilou, strom stále dr-
žel, ale v momentě, kdy jsem zaklekl, 
tak se zřítil.

Pamatujete si, co se dělo potom?

Doteď nevím, co se přesně stalo. Zpr-
vu jsem si myslel, že mám snad díru 
v hlavě. Cítil jsem obrovskou ránu do 
hlavy, ale vůbec jsem netušil, co na mě 
mohlo spadnout. Nechápal jsem to. 
Žádnou krev jsem nenahmatal a věřil 
jsem, že to dobře dopadlo. Bohužel 
jsem se již nezvedl. To už jsem tušil, 
že je zle. Poté vše nabralo rychlý spád. 

Přiletěl vrtulník, který mě převezl do 
brněnské nemocnice. Díky otci a bra-
trancům, kteří byli v lese se mnou, 
jsem měl zajištěnou okamžitou po-
moc. Nebýt jich, raději nedomýšlet, jak 
by to dopadlo.

Jak dlouho trvalo, než jste se vrátil 
domů?

Mimo domov jsem strávil celkem půl 
roku. V nemocnici mně řekli, že mám 
rozdrcený obratel, který poškodil míchu. 
Čištění míšního kanálku nepomohlo. 
Další dva měsíce jsem potom strávil na 
spinální jednotce v Brně. Začátky tam 
byly hodně krušné. Nedokázal jsem se 
sám vůbec pohnout, natož otočit. Odtud 
jsem se rovnou přesunul do Rehabili-
tačního ústavu v Kladrubech, kde jsem 
se léčil čtyři měsíce. Když jsem se vracel 
domů, byl jsem už schopný pohybovat 
se samostatně. V současnosti dojíždím 
dvakrát týdně na rehabilitace do Brna, 
které budu pravděpodobně navštěvovat 
už celý život. Přestože je diagnóza ne-
příznivá, maličká naděje zůstává v člo-
věku vždycky.

Potřebujete ke každodenním běžným 
činnostem asistenci?

Běžně mají lidé s mojí diagnózou obrovské 
problémy fungovat samostatně. Záleží, jak 
se k tomu postavíte. Přestože mám elekt-
rický vozík, snažím se ho využívat jen mi-
nimálně. Sahám po něm, když chci jet do 
složitějšího terénu, na lesní cestu nebo na 
Fajťák. Jinak používám manuální. Když jedu 
třeba do kopce, lidé mi často říkají, ať se 
zbytečně nedřu. Ale já musím dřít, o tom to 
je! Dělám vše pro to, abych byl samostatný. 
Dokáži si sám nakoupit, uvařit si, vykoupat 
se, ale třeba žárovku si nevyměním (smích).

Co vás dovedlo k tomu, že jste si řekl, že 
budete i se svým handicapem sportovat?

Aktivně jsem sportoval už před úrazem. 
Běhal jsem půlmaratony, vytrvalostní 
běhy, zaběhl jsem v Praze maraton. Po 
úraze měl člověk ale úplně jiné starosti 
a priority, v první řadě jsem si potřeboval 
dát život do kupy. Ke sportu jsem se začal 
dostávat hodně pozvolně. První impulz 
mi dal kamarád, který byl v té době čle-
nem Handicap clubu ve Velkém Meziříčí.

Stačí okamžik a život se člověku obrátí naruby. Své o tom ví velkomeziříčský rodák a sportovec Radek 
Coufal. Před dvěma a půl lety na něj spadl strom v lese a od té doby je upoutaný na invalidní vozík. 
Zůstal ale dál aktivním sportovcem, kterým byl po celý život. Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019 
a zlatý medailista z atletického Mistrovství republiky Spastic Handicap sbírá úspěchy ve vrhačských 
disciplínách. V zimě ho můžete potkat na Fajtově kopci, kde prodává skipasy.

NECHCI BÝT TÍM, KDO JEN SEDÍ ZAVŘENÝ DOMA, NECHCI BÝT TÍM, KDO JEN SEDÍ ZAVŘENÝ DOMA, 
PROTO JSEM SE NEVZDAL SPORTUPROTO JSEM SE NEVZDAL SPORTU
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Vzpomínáte na svůj první trénink?

Bylo to asi rok a čtvrt po úraze. Vrhač-
ským disciplínám jsem se nejdřív bránil, 
sám jsem přemýšlel jít cestou třeba han-
dbiku. Bál jsem se, že první trénink bude 
z mé strany fiasko. Neměl jsem žádnou 
techniku, která je doteď mojí slabou 
stránkou. Nakonec jsem se nechal pře-
mluvit a je to perfektní. Moc mě to mo-
tivuje.

Kolik času trávíte přípravou?

Běžně trénuji dvakrát až třikrát týdně, 
přibližně hodinu a půl.

Věnujete se i jiným sportům než těm vr-
hačským?

Zahraji si také bocciu a závěsný kuželník. 
Nově jsme jezdili v zimě do Brna tréno-
vat curling. Náš tým z Velkého Meziříčí 
se účastní mezinárodní ligy vozíčkářů, ve 
které v průběžném pořadí držíme zatím 
třetí příčku.

V polovině června se v Bílině kona-
lo Mistrovství České republiky Spas-
tic Handicap v atletice. Rozšířil jste tu 
svoji sbírku mistrovských titulů v hodu 
oštěpem. Stříbrné medaile jste získal 
v diskařském a koulařském sektoru. Jak 
míting zpětně hodnotíte?

Samozřejmě pandemie ovlivnila i moje 
tréninky, po dobu uzavření sportovišť 
jsem trénoval pouze individuálně. A mu-
sím přiznat, že jsem trochu polevil. I z to-
hoto důvodu jsem byl se svými výkony 
spokojený. Maličko mě zklamala menší 
účast sportovců, ale to je v současné 
době pochopitelné.

Na jaké závody ladíte teď formu?

V srpnu nás čekají závody v Pardubicích, 

které by měly mít velmi kvalitní obsaze-
ní. Přihlásilo se více jak 100 sportovců. 
V plánu je také turnaj v Olomouci, bohu-
žel bez zahraniční účasti.

Jaké máte sportovní cíle? Příští rok by 
v Tokiu měly proběhnout Letní para-
lympijské hry. Je paralympiáda vašim 
vysněným cílem?

Paralympiáda je víc sen, než cíl. Cíle se 
snažím si dávkovat po troškách. Když se 
k němu začínám pomalu přibližovat, po-
sunu si ho dál. Podle trenérů tu potenciál 
je, vypilovat musím ale techniku. Každo-
pádně mým cílem je podávat co nejlepší 
výkony a co nejlépe reprezentovat klub 
a město.

Velkomeziříčský Handicap sport club 
má v současné době 44 členů. Kdy jste 
se vy rozhodl stát jeho součástí?

Závodím pod jeho hlavičkou hned od za-
čátku. Po návratu domů jsem postupně 
začal sbírat zkušenosti od lidí, kteří mají 
podobný osud jako já. Seznámil jsem se 
s Jiřím Charvátem, který mě dostal k at-
letice a seznámil mě s lidmi na vozíku. 
Díky nim jsem poznal jiný život. Společně 
jsme začali jezdit na závody, což byla pro 
nás také příjemná společenská událost. 
Spoustu zkušeností mi předal také velký 
sportovec Milan Bartůněk, jehož životní 
nadhled je povzbuzující.

Medailí jste za svoji sportovní kariéru 
nasbíral více. Co považujete za svůj nej-

větší, ať už sportovní či osobní, úspěch?

Když zavzpomínám na dřívější dobu, ur-
čitě pražský maraton. Uběhnout ho byla 
neskutečná euforie, kterou jsem prožíval 
snad několik dní. Teď si asi nejvíc cením 
zlaté medaile z mistrovství republiky za 
hod oštěpem. A v osobním životě to je 
momentálně samostatnost, která pro 
mě znamená svobodu. Snažím se dělat 
vše pro to, aby to bylo čím dál lepší.

Jak se vám na vozíčku žije v Meziříčí? 
Je něco, co vás rozčiluje pravidelně?

To jsou věci, které si, když můžete chodit, 
ani neuvědomíte. Dřív jsem neměl tušení, 
kolik schodů vede do obchodu nebo kde 
je křivý chodník. Teď to vím zcela přesně, 
protože cítím každý výmol nebo uvolně-
nou dlaždici. Osobně se snažím jezdit ra-
ději po silnici, protože chodníky jsou dost 
často buď křivé nebo samá díra. Problém 
jsou také vysoké obrubníky bez sjezdů. Na 
druhou stranu musím přiznat, že nemám 
žádný problém se dostat například k léka-
ři i na úřad.

Před prázdninami jste vyhrál anketu 
Sportovce Kraje Vysočina v kategorii 
zdravotně postižený sportovec. Na tře-
tím místě se umístil Miroslav Dvořák, 
také z meziříčského klubu. Čekal jste 
dvojitý úspěch?

Říká se to, ale opravdu jsem nečekal, že 
bych mohl vyhrát. Přijel jsem se pouze 
zúčastnit, až to mohlo působit, že si oce-
nění ani nechci převzít. Rád bych pouze 
dodal, že obrovský podíl na mých spor-
tovních úspěších má pan Jiří Charvát, 
který se mně věnuje v trénincích a obsta-
rává vše důležité, ale také místní atletic-
ký klub. Nejenom, že mi trenéři umožnili 
s nimi trénovat, ale hodně se mi věnují. 
Celou zimu jsme strávili společnou pří-
pravou v hale.

Radek Coufal převzal ocenění z rukou náměstka hejtmana Kraje Vyso-
čina pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka, foto: archiv Kraje Vysočina

Momentka z Eurovia ligy vozíčkářů, 
foto: Sportovní club Jedličkova ústavu Praha

Člověk se s tím 
musí vyrovnat. 
Je zbytečné 

si namlouvat, že to bude 
jinak. Samostatnost pro mě 
znamená svobodu.
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Den: úterý v 16 hodin Místo: Jupiter club Velké Meziříčí, koncertní sál Změna programu vyhrazena

Datum P/B/Z Předmět přednášky Kdo přednáší
1. 9. přednáška Himálaj – putování pod vrcholy světa Lucie Zezulová

15. 9. beseda Slavnostní křest knihy JUDr. Z. Čechové VGS
22. 9. přednáška Přírodní krásy v našem okolí Luděk Špaček
6. 10. beseda Genealogická mozaika VGS

13. 10. projekce Tři autorské filmy prof. Rudolf Adler
20. 10. přednáška Z Říše středu Ing. Petr Dohnal
27. 10. přednáška S Pavlem Peškem pěšky do Santiago de Compostela a do Provence Jiří Michlíček
3. 11. přednáška Nejbližší evangelické sbory Libor Smejkal, Markéta 

Slámová
10. 11. přednáška Přes Balkán do Gruzie a zpět Jan Mráz
24. 11. přednáška Armádní generál Ludvík Svoboda PaedDr. Josef Láznička
1. 12. přednáška Osobnost Josefa Pěnčíka VGS
8. 12. přednáška 100 let Čs. červeného kříže Ing. Bc. Alena Vidláková

15. 12. přednáška S Karlem A. Podstatzkým-Lichtensteinem pěšky severním pobřežím 
Španělska

Jiří Michlíček

Názor občana: Dokončená rekonstrukce
V měsíci červnu byla dokončená, alespoň podle vizuálního pohledu, 
kompletní rekonstrukce ulice pojmenované podle profesora Záviš-
ky v našem městě. Byla položena nová kanalizace, nový vodovod, 
provedly se nové rozvody elektrického vedení do jednotlivých domů 
včetně nových rozvodů veřejného osvětlení, do výkopu byly uloženy 
optické kabely, byl odstraněn transformátor, umístěný v bezpro-
střední blízkosti vozovky, byly položeny nové chodníky i nový povrch 
vozovky. Při této rekonstrukci byly přetrasovány i části vodovodních 
rozvodů vodárenské společnosti a tím usměrněn tlak v jednotlivých 
částech rozvodové soustavy. Celá akce začala v měsíci září loňského 
roku a s přestávkou prvních 14 dní na začátku letošního roku se na 
této stavbě pracovalo vlastně neustále, protože byly v souvislosti 
s tímto projektem částečně opravovány i dvě ulice v bezprostřední 
blízkosti ulice Záviškové. Je celkem pochopitelné, že při vlastní rea-

lizaci došlo k živé diskuzi mezi občany této ulice, ke kterým patřím 
i já, vedením města i vedením stavební firmy, která prováděla jeho 
realizaci, zejména co se týče výškového umístění chodníku a při-
náležitých prostor k němu, protože se zvedala v některých místech 
výše vozovky a u některých domů hrozilo, že by při dešťových sráž-
kách došlo k zatopení některých přízemních prostorů, většinou ga-
ráží. Vedení města i vedení stavení firmy projevilo velkou vstřícnost 
k názorům jednotlivých občanů a svými rozhodnutími přispělo k ro-
zumným kompromisům v celé věci, za což jim patří dík. Teprve čas 
ukáže, zda stavební firma odvedla kvalitní práci a celkové přijatelné 
vyznění celého díla zůstane zachováno v příštích měsících i několika 
následujících letech. Domnívám se, že se stávající vedení města i to 
předešlé při přípravě tohoto projektu nemusí tak říkajíc „červenat“.

Z. Nedopil

Na rybníku pod sportovním letištěm 
u Šeborova se v sobotu 22. srpna usku-
teční další ročník rybářských závodů pro 
zájemce nad 15 let. Hned následující den, 
to je v neděli 23. srpna, zde budou probí-
hat samostatné rybářské závody pro děti 
a mládež do patnácti let včetně.
Obě klání začínají zápisem od pěti hodin 
ráno, první nahození proběhne v 6:00. Ko-
nec chytání ve 12:00.
Loví se na jeden prut s jedním anebo ma-
ximálně dvěma navázanými jednoháčky, 
s protihroty nebo bez nich. Povoleny jsou 
běžné nástrahy na kaprovité ryby (rousni-
ce, žížaly, červi + jakékoliv rostlinného pů-
vodu; tedy také těsta a těstoviny, kukuřice 
apod.). Způsoby lovu: na těžko, na polo-
ženou, na plavanou, feeder. S čihátkem-
-policajtem, předpruťákem, hlásičem, 
splávkem pevným či průběžným - anebo 
i bez takto viditelné či slyšitelné signaliza-

ce záběru. Krmítka na montáži udice jsou 
povolena. Pozor: letos ale bude zakázáno 
prokrmovat lovné místo prohazováním 
(rukou, také tzv. házecí kobrou, vystřelo-
vacím prakem, tzv. raketou aj.) - a to nejen 
během soutěžní doby, nýbrž také před ní! 
Další změnou oproti loňsku je nová pro-
dejní chata na hrázi = bývalá mobilní trafi-
ka od Domusu ve VM.
Pro dospělé soutěžící máme připraveny 
poháry, na oba dny pak diplomy, věcné 
ceny a permanentní občerstvení - jak jíd-
lo, tak pití (alko i nealko). Pro děti navíc 
sladkosti.
Obsádka rybníka: pěkní kapři nad 50 cm, 
líni, amuři, okouni, plotice.
Pořadatelé: Pavel Uchytil ze Šeborova + 
Stanislav Dočkal a Vladimír Pařil z Velké-
ho Meziříčí.
Zúčastnit se může každý, kdo zaplatí star-
tovné. U dospělých je to 200 korun, u žáků 

100 korun. Rybářský lístek ani povolenka 
nejsou potřeba. Lovná místa se nelosují, 
zabírá si je ráno každý sám podle zásady 
„Kdo dřív přijde, ten dřív sedne.“ Kapacita 
na jeden den omezena na maximálních  
50 osob! Je proto nutno přihlásit se pře-
dem, a to co možná nejdříve - telefonicky 
na číslo 776 590 621.
Parkovat lze u horní cesty a na louce nad 
rybníkem; potom se musí jít kousek pěš-
ky dolů mezi elektrickými ohradníky. Až 
k rybníku nebude možné zajíždět!
Rádi uvítáme jak rybáře, tak i laiky a přihlí-
žející diváky. Možnost příjemného pose-
zení s občerstvením.
Trasa z Velkého Meziříčí: VM - Uhřínov - 
tam kousek za kostelem odbočit na kři-
žovatce doprava na Šeborov - před Šebo-
rovem odbočit na silničku vedoucí doleva 
k letišti a ke zmíněnému rybníku.

Za pořadatele akce: Vladimír Pařil

Vlastivědná a genealogická společnost představuje plán přednášek  
na II. pololetí roku 2020

K Šeborovu se opět sjedou rybáři
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U vodní nádrže Ski klubu pod Fajtovým 
kopcem se v sobotu uskutečnil již šes-
tý ročník jedinečné lezecké akce Rafi-
ki Water Boulder Games 2020. Stejně 
jako předešlé roky byl o tento lezecký 
zážitek velký zájem. Počasí sice moc 
nepřálo, ale i tak si závodníci a ná-
vštěvníci této akce dokázali vykouzlit 
úsměv na rtech a dopřát si tak příjemný 
a pohodový sobotní den.

Boulderových závodů nad vodou se zú-
častnili děti i dospělí. Zkušení i méně zku-
šení lezci si mohli vychutnat trochu toho 
adrenalinu na lezecké stěně, ale také si 
užít odpočinek a koupání ve vodní nádrži. 
Stěna pro dospělé závodníky byla vyso-
ká neuvěřitelných 9 metrů, pro mladší 
účastníky zde byla menší lezecká stěna 
s nejvyšším místem 5,5 metru nad vodní 
hladinou.

Pro účastníky, kteří se přišli jen podívat 
a nasát jedinečnou atmosféru této ne-
všední události, si jako bonus pořada-
telé připravili lanovku nad vodou. Pře-
kvapením v programu byla plánovaná 
komentovaná exhibice freeride moun-
tain bikingu v podání nadaného mladého  
freestylisty Jakuba Hejla, rodáka z Vel-
kého Meziříčí. Kvůli deštivému počasí se 
však vystoupení nakonec neuskutečnilo.

Stupně vítězů - děti

• ročník 2009 a mladší
1. Jaroslav Ambroz
2. Klára Preislerová
3. Vojta Zeman

• ročník 2007-2008
1. Tereza Martincová
2. Matěj Braun
3. Marek Šoukal

• ročník 2005-2006
1. Štěpán Bulena
2. František Danda
3. Jan Kubišta

Stupně vítězů - ženy
1. Sabina Skoupá
2. Dominika Dupalová
3. Žofie Košťálková

Stupně vítězů - muži
1. Matěj Hlaváček
2. Ondřej Hlinka
3. Ríša Pařil

ŠESTÝ ROČNÍK LEZENÍ NAD VODOU SE I PŘES 
DEŠTIVÉ POČASÍ VYDAŘIL

Krajští radní schválili v červenci žádost Tě-
lovýchovné jednoty Spartak Velké Meziříčí 
o získání statutu Krajského centra talen-
tované mládeže. Velkomeziříčský volej-
balový klub se nově dostal na seznam 
devatenácti sportovních oddílů, které 
v Kraji Vysočina fungují pod hlavičkou 
centra pracujícího s talentovanou mládeží.
Prvoligovému klubu, který v současnosti 
vychovává tři stovky mladých volejba-
listů, se díky tomuto statutu mimo jiné 
otevírá nová možnost čerpání krajských 
dotací na dlouhodobé sportovních aktivi-
ty talentované mládeže v regionu. Letos 
kraj podpořil činnost sportovních oddí-

lů, včetně velkomeziříčského Ski klubu, 
částkou 8 milionů korun.
Souhlasné stanovisko s přidělením sta-
tutu vyjádřily i volejbalové kluby z Jihla-
vy, Žďáru nad Sázavou, Polné, Havlíčko-
va Brodu, Hrotovic a Pelhřimova, které 
s chlapci také pracují.
Pravidlem je, že krajští radní přidělují sta-
tut pouze jednomu sportovnímu subjek-
tu v kategorii chlapců a dívek se sídlem 
na Vysočině. Cílem podpory je podchy-
cení mladých talentovaných sportovců 
a zvyšování jejich sportovní výkonnosti. 
Volejbalové centrum pro dívky i nadále 
zůstává v Jihlavě na Březinkách.

Meziříčí se stává centrem talentovaných 
volejbalistů

Největší fotbalový turnaj mládeže na 
Vysočině proběhne letos ve třech měs-
tech během jednoho dne. Nově v rámci 
turnaje proti sobě nastoupí ženy, které 
odehrají zápasy v Zon aréně v Rokytnici 
nad Rokytnou. Mládežnický turnaj Tře-
bíč Open, kterého se v loňském roce zú-
častnily týmy z Číny nebo Chorvatska, se 
letos odehraje v pátek 22. 8. na stadio-
nech v Třebíči a Velkém Meziříčí. Nadějní 
fotbalisté narození v letech 2010 – 2014 
se vlivem koronavirové epidemie utka-
jí pouze s týmy z České republiky. „Naší 
prvořadou povinností je zdraví všech 
účastníků turnaje. I v letošním roce uvi-
díte celou řadu prvoligových týmů z celé 
republiky,“ doplňují pořadatelé z Fotbalo-
vé školy Třebíč, kteří fotbalové fanoušky 
lákají na zajímavé zápasy a jedinečnou 
atmosféru. Více informací o jednotlivých 
kategoriích se dozvíte na webu turnaje: 
http://www.trebic -open.cz/.

Mládežnický fotbalový 
turnaj míří opět do 
Meziříčí
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Středa 5. 8. 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. 
Film se soustředí na Havlův bouřlivý 
osobní život, kterému dominuje boj za 
pravdu a správnou věc, pronásledo-
vání, věznění a také milostné vztahy, 
vlastní pochyby a humor. V centru vše-
ho je pak neobvyklý a o to silnější vztah 
s manželkou Olgou. Film Havel se ode-
hrává mezi roky 1968 a 1989 a zachy-
cuje dlouhou cestu a proměnu hlavního 
hrdiny od lehkovážného a úspěšného 
dramatika šedesátých let, přes bojov-
níka za lidská práva v letech sedmde-
sátých až po vůdčí osobnost sametové 
revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny 
jsou ale až v druhém plánu, film Ha-
vel nabízí především velký, vzrušující  
a málo známý příběh, jakých není ve 
světě mnoho. Režie S.  Horák. Hrají: 
V. Dvořák, A. Geislerová, M. Hofmann, 
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 12. 8. v 17 hodin
Neděle 16. 8. v 17 hodin
Pátek 21. 8. v 17 hodin
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Nejveselejší. Film. Všech dob.
Tvůrci z DreamWorks Animation vás 
přesvědčí o tom, že všechny trable 
světa se dají vyřešit tancem, zpěvem  
a vzájemným objímáním. Stoprocentně 
pozitivní trollí holka Poppy, která byla  
v úspěšném prvním díle pouhou prin-
ceznou, povýšila na královnu, ale na-
štěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své 
zemi vládne tancem, zpěvem a levou 
zadní. Její svět by dál pohodově roto-
val v popovém rytmu, kdyby jednoho 
krásného dne nepřišlo šokující odha-
lení - popoví Trollové nejsou jedinými 
obyvateli planety, žijí na ní další tro-

llí kmeny, vyznávající různé hudební 
styly. Existují tedy i Techno Trollové, 
Country Trollové, nebo Rockoví Trollo-
vé. Těm vládne královna Bárbra, která 
upřednostňuje nejen trochu drsnější 
muziku, ale i agresivní představu, že 
rock je jediná správná muzika a že by 
měla hrát po celém kontinentu. Tohle 
už není problém, který by Poppy doká-
zala vyřešit vřelým objetím s písničkou. 
A proto se společně se svým největším 
kamarádem Větvíkem vydává na hudby 
plnou pouť do neprobádaných končin, 
aby našla způsob, jak rockovou kolegy-
ni zastavit, než svět ovládnou kytarové 
riffy. Animovaná, rodinný, dobrodružný, 
hudební film, USA 2020, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
91 minut, mládeži přístupný.

Středa 19. 8. ve 20 hodin
PROXIMA
Astronautka Sarah se připravuje na 
roční pobyt na oběžné dráze. Jako je-
diná žena ve vesmírné misi „Proxima“ 
podstupuje psychicky a fyzicky náročný 
trénink, zatímco pečuje o svou milova-
nou sedmiletou dcerku Stellu. Perfek-
cionistka Sarah se snaží v práci podá-
vat stoprocentní a soustředěný výkon, 
s blížícím se odloučením je to však čím 
dál složitější. Strhující příběh matky  
a dcery má navzdory netradičnímu pro-
středí univerzální téma: hledání rovno-
váhy mezi osobními sny a rodičovskou 
láskou. Drama Francie, Německo 2019, 
české titulky.
Vstupné: 100 Kč, 107 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Čtvrtek 20. 8. ve 20 hodin
Neděle 23. 8. ve 20 hodin
ŠARLATÁN
Odvěký boj dobra a zla, lásky a nenávisti, 
víry a zrady. 
Příběh je inspirován skutečnými osu-
dy léčitele Jana Mikoláška, na kterého 
se v průběhu několika desetiletí obra-
cely s prosbou o pomoc statisíce lidí 
ze všech společenských vrstev včet-
ně nejvýznamnějších osobností poli-
tického i kulturního života. Mikolášek 
je člověk bez odborného lékařského 
vzdělání, ale s nevšedním a nevysvět-
litelným nadáním diagnostikovat a po-
mocí bylinek léčit nemoci, se kterými 
si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimo-
řádné schopnosti jsou však vykoupeny 
bojem s vlastními démony. Léčitelství 
je jeho vnitřní spásou a ochranou před 
sebou samým… Režie A. Holland, scé-
nář M. Epstein. Hrají I. Trojan, J. Trojan, 
M. Myšička,M. Hanuš, J. Budař, V. Kopta 
a další..

Životopisné drama Česko, Polsko, Irsko, 
Slovensko, 2020.
Vstupné: 130 Kč, mládeži přístupný od 
12 let, 118 minut.

Čtvrtek 27. 8. ve 20 hodin
Neděle 30. 8. ve 20 hodin
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Výhra balíku peněz v loterii člověku roz-
hodně změní život. Otázka je, jak…
Čenda s Janou nemají v životě na rů-
žích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, 
Čenda má dluhy všude, kam se podívá, 
a nejčastější návštěvou u nich je exe-
kutor. To ale změní farářem požehna-
ný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 
milionů korun otevírá dvojici dveře do 
velkého světa neomezených možností, 
ale také ke spoustě nových či starono-
vých kamarádů, kteří by si z výhry rádi 
ukrojili pořádný kus. A i když se to ně-
kterým podaří a vztah téhle dvojice to 
nabourá, přece jen na konci zjistí, že 
největší výhrou v životě je láska… Režie 
J. D. Novák. Hrají K. Zíma, P. Hřebíčko-
vá, J. Dolanský, M. Taclík, O. Pavelka, 
L. Noha, D. Novotný a další. Komedie  
Česko 2020.
Vstupné: 130 Kč, 99 minut, mládeži pří-
stupný.

Pátek 28. 8. ve 20 hodin
NOVÍ MUTANTI
Po vzoru Deadpoola a Logana, FOX spo-
lečně s Marvelem opět mění žánr su-
perhrdinů – tentokrát do hororového 
hávu.
Rahne Sinclairová, Illyana Rasputino-
vá, Sam Guthrie a Roberto De Costa  
jsou čtyři mladí mutanti, které drží  
v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reye-
sová  za účelem jejich psychiatrické-
ho pozorování. Je přesvědčená, že tito 
mladí lidé představují nebezpečí sami 
sobě a celé společnosti. Má je neustá-
le na očích a snaží se je naučit ovládat 
jejich mutantní schopnosti. Když se 
však osazenstvo rozroste o Danielle 
„Dani“ Moonstarovou, začnou se v ne-
mocnici dít zvláštní věci. Pacienty za-
čnou ovládat halucinace a vzpomínky 
z minulosti. Nepotrvá dlouho a jejich 
mutantní schopnosti a vzájemné přá-
telství  podstoupí zkoušku, při které 
budou muset svést bitvu o to, aby vy-
vázli živí. Hrají M. Williams, A. Taylor-
-Joy, Ch. Heaton, H. Zaga, A. Braga, B. 
Hunt. Fantasy, akční, sci-fi thriller USA 
2020, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 95 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

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

PROGRAM KINA

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE
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TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
Zahájení 14. 9. 2020, ukončení  30. 11.
Každé pondělí 18.00 – 19.45 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu
V rámci výuky 11 lekcí – 1x v týdnu + 
Ples v bílém, závěrečný Barevný ples
Výuku vede STARLET Taneční škola man-
želů Burianových Brno
Hudební doprovod: kvalitní nahrávky z cédé-
ček, prodloužené za doprovodu živé hudby
Cena kurzu 1000 Kč (platba v hotovosti)
Vstup pouze ve společenském oděvu!!
Informace a přihlášky na program. Od-
dělení JC od 24. 8. 2020, otevřeno po 
– čt 8 – 16 hodin, pá 8 – 14 hodin, tel. 
566 782 004, 001.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
(začátečníci, mírně pokročilí všech věko-
vých kategorií)
Zahájení 14. 9. 2020, ukončení 26. 10.
Každé pondělí 20. 00 – 21.45 hodin ve 
velkém sále Jupiter clubu
Zahrnuje 6 vyučovacích lekcí
Cena kurzu 1.300 Kč/taneční pár.
Přihlásit se můžete na programovém 
oddělení JC od 24. 8. 2020, otevřeno po 
– čt 8 – 16 hodin, pá 8 – 14 hodin, tel. 
566 782 004, 001.

Středa 30. 9., velký sál, 19.30 hodin
SKLENĚNÝ STROP
Divadelní představení divadla Ungelt 
Praha. Dva rozdílné světy, dva nesmiři-
telné přístupy k životu a jeden společný 
pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fas-
cinující střet dvou silných osobností, kte-
ré se nedokáží přestat milovat, ačkoli je 
všechno proti. Hrají: J. Langmajer, T. Dy-
ková, V. Navrátil, V. Pokorný. Vstupenky 
v prodeji.

Pátek 9. 10., velký sál, 19.30 hodin
MŮŽEM I S MUŽEM
Vtipná autorská feérie 4 žen, 4 archetipů, 
vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí... 
Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe 
během jedné narozeninové párty. A po 
čem všichni touží, no přece po lásce, po 
tom nádherném stavu milovat a být mi-
lován…, co ženy dělají, když si myslí, že 
je nikdo nevidí. Hrají V. Hybnerová, K. K. 
Hrachovcová, D. Zázvůrková, J. Sedláčko-
vá. Vstupenky v prodeji.

Středa 21. 10., velký sál, 19.30 hodin
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Divadelní představení  Divadla Kalich Praha.
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka  
v malém koloniálu, věří, že to konečně do-
padne a komunisté vyhrají. Hanka, která 

nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, 
se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a 
Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní 
spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový 
muž Pepa drží dietu…? Jiří Lábus a Old-
řich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida 
Drábka v komedii Petra Kolečka, která je 
tak šílená, že to možná jednou může být 
pravda! Délka představení: 110 minut 
včetně přestávky. Vstupenky v prodeji.

Výstava fotografií P. Remara – Stromovou
Do 31. 8., Knihovna VM

Výstava nominovaných děl České ceny 
za architekturu 2020
Do 15. 9., Luteránské gymnázium, ná-
městí VM
Otevřeno ve všední dny 9 až 17h, nepra-
videlně o víkendech - viz informace na 
facebooku

Sbírka školních potřeb pro děti v nouzi
Do 14. 9., TIC VM, budova radnice

Velkomeziříčský voříšek
sobota 8. 8., 13:00 – 16:00, cvičiště Agi-
lity VM, Františkov
II. ročník voříškiády pořádané Agility Vel-
ké Meziříčí.

Festival osobního rozvoje v Křižanově
18. – 20. 8., Rekreační středisko Křižanov
5 workshopů z různých oblastní seberoz-
voje, od tréninku komunikačních doved-
ností, přes relaxační, kreativní a pohybové 
workshopy, až po speciality, jako je třeba 
první pomoc či komunikace s koňmi.

Listování Lukáše Hejlíka + afterpárty
Čtvrtek 27. 8., 18:30, Luteránské gym-
názium, Náměstí 11/13, Velké Meziříčí
Z cyklu scénických čtení s Lukášem Hejlíkem 
na téma:  Co by můj syn měl vědět o světě.

Loučení s létem Chlumek
Sobota 29. 8., 13:00, výletiště Chlumek
SDH Chlumek vás zve na tradiční Rozlou-
čení s létem s bohatým programem.

Dětský den ve Lhotkách
Sobota 29. 8., odpoledne plné her pro 
děti, opékání špekáčků, a poté nocováni 
pod stanem nebo širákem

Dětský den v Mostištích
Neděle 30. 8., hřiště Mostiště
Těšit se můžete na planetárium, dílničky, 
skákací hrad, malování na obličej , občer-
stvení a mnoho dalšího.

Funny Fest
pátek 7. 8., Náměstí VM, 15:00 – 22:00
Již 6. ročník multižánrového festiva-
lu jehož cílem je se nejen sejít a dobře 
se pobavit, ale také zmírnit předsudky 
společnosti vůči nízkoprahovým zaří-
zením.

Heřmanická dechovka
sobota 8. 8., Dolní Heřmanice, začátek 
od 13:00
Akce probíhá v zastřešeném areálu za 
každého počasí, pořadem provází Karel 
Hegner

Balinka fest 2020
Sobota 8. 8., Dolní mlýn Baliny, začátek 
od 17:30
Na kultovním festivalu Balinka fest se 
letos představí kapely ARBOK, EX PÁNI, 
THE SUSPENZORS, NARCIS. Vstupné 
200 korun, do 19:00 pouze 150 korun

Lhotár ve Sport baru na Zimáku
Sobota 15. 8., od 18:00
Hudecká muzika Lhotár zpříjemní oslavy 
prvního roku od otevření baru.

Tuzex Unplugged
Sobota 15. 8., Jack´s American Pub, Ná-
městí VM
Koncetr třebíčské kapely Tuzex.

Šipkařský víkend v Netíně
21. – 22. 8., druhý ročník turnaje jednot-
livců a dvojic v elektronických šipkách

Rybářské závody u Šeborova
22. – 23. 8., Šeborov – rybník Uchytil

Třebíč open
Sobota 22. 8., fotbalový stadion U Tržiště
Fotbalový turnaj ve Velkém Meziříčí ode-
hrají kategorie U7 a U8.

HHK, přípravné zápasy – „A“ mužstvo, 
Začátek 18:00
14.08. (PÁ) HHK VM – SHK Hodonín
18.08. (ÚT) BK Havlíčkův Brod – HHK VM
21.08. (PÁ) Žďár n. S. – HHK VM
01.09. (ÚT) SHK Hodonín - HHK VM
04.09. (PÁ) HHK VM – Žďár n. S.
11.09. (PÁ) HHK VM – BK Havlíčkův Brod

FCVM, fotbalový stadion U Tržiště
Ne 9.8., 10:15, Uničov – FCVM
Ne 16. 8., 10:15, FCVM – Uherský Brod
So 22. 8., 16:30, Rosice – FCVM
Ne 30. 8., 10:15, FCVM – Zlín B

PŘIPRAVUJEME

VÝSTAVY

RŮZNÉ

SPORT

HUDBA
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Srpen býval v lidovém projevu měsíc, 
podle kterého naši předkové usuzovali, 
jaká bude nadcházející zima. Původ ná-
zvu našeho srpna není zcela znám. Je 
odvozen buď to od srpu, v souvislosti se 
žněmi, které v tomto období probíhají ve 
vyšších polohách. Možná je také odvozen 
od litevského slova „sirpsti“, což zname-
ná zrát.
Tajenku křížovky tvoří jedna z nejznáměj-
ších srpnových pranostik. 
Podle počasí v měsíci srpnu lidé kdysi 
usuzovali, jak tuhá bude zima. Vznik-
la například pranostika: Je-li v prvních 
dnech měsíce srpna horko, příští zima 
bude dlouho bílá nebo zpočátku-li srpen 
hodně hřeje, zima se pak sněhem skvě-
je. Mnoho srpnových pranostik se točí 

kolem svátku svatého Vavřince (10. 8.). 
Kdysi byl považován za první podzimní 
den a ukazoval, jaký by měl podzim být. 
Jedna z pranostik říká: Je-li počasí na 
Vavřince pěkné, těš se na hezké a teplé 
podletí. V srpnu se také postupně začínají 
zkracovat dny. Za to údajně může svatý 
Bartoloměj. Říká se, že: Bartoloměj svatý 
odpoledne krátí. Tento den byl kdysi im-
pulsem pro zemědělce, kterým pranosti-
ka doporučovala: Na svatého Bartolomě-
je chytrý sedlák žitko seje.

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
(nebo poštou či osobně do redakce, Rad-
nická 29/1, budova radnice, přízemí, dveře 
č. 104, 594 13 Velké Meziříčí) do 21. srpna.

Výherci z minulého čísla jsou: Jiří Pla-
chetský a František Sitta z Velkého Me-
ziříčí, Petra Čermáková z Oslavice.

Řešení z minulého čísla: Amarylis, Zahra-
jem, Mistříňanka, Hodinářův učeň

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Tři Kříže
Díl 45: Vyhlídka

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

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

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

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

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

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

Foto na titulní straně: Martin Frejlich

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 5. srpna 
2020 (XXXI. ročník). Uzávěrka příštího 
čísla je 21. 8. 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.

Tři kříže napodobují Kalvárii v Jeruzalémě.

Cestování bylo v minulosti náročné na čas, 
peníze i fyzickou kondici. Proto se naši 
předkové snažili vybudovat kopie důleži-
tých míst, kam se běžně dostat nemohli. 
Nemůžeme do Svaté země? Nevadí, po-
stavíme si Kalvárii doma. Vlastní Kalvárii, 
napodobeninu místa, kde zemřel v Jeru-
zalémě Ježíš Kristus, bychom našli v době 

protireformace v řadě měst. V Meziříčí se 
Tři kříže připomínají na počátku 18. století. 
Dřevěný materiál křížů musel být občas 
obnovován, proto je na jednom z křížů 
dnes uveden rok 1809. Táhlý hřbet je po-
kračováním Vrchovce (Fajtova kopce), od 
nějž ho v dávných dobách oddělilo hlubo-
ké údolí řeky Oslavy. Za pěkného počasí 
odtud můžeme vidět chladicí věže Jaderné 
elektrárny v Dukovanech.

MĚSTO POD LUPOU
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ne 20/9
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zámek, jídelna 
1900

Jan Ostrý 
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Barbara Maria Willi  
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Velké Meziříčí
 8.–15. 9. 2020

14. ročník

út 8. 9.
HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI:  
VÝZVA PRO ARCHITEKTURU
HROZBA, HROZNĚ HODNĚ PŘÍLEŽITOSTÍ

st 9. 9.
VÝZVY A HROZBY

čt 10. 9.
ZAMĚŘENO NA KORONAVIR

pá 11. 9.
CESTA K DOKONALOSTI

so 12. 9.
BOJ SE SUCHEM

ne 13. 9.
DUCH VE STROJI

po 14. 9.
VESMÍR: ZDROJ POZNATKů  
NEBO ExISTENčNÍ HROZBA?

út 15. 9.
JAK BEZPEčNÝ JE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME?

www.festivalfilozofie.cz
@festivalfilozofie

Magda VašáryoVá, 

tomáš Sedláček, 

Andor Šándor, 

Zdeněk ŽAlud, 

Václav HořejŠí 

a další

náměstí
vstupné dobrovolné

mají 

zvuk
15.30

Petr Bende s kapelou 
koncert

18.00

Honza, čert a Kašpárek
loutková pohádka pro děti

Velké meziříčí
13. září

Výtěžek je věnován 
na technické dovybavení 
loutkové scény Jupiter clubu s.r.o.

www.jupiterclub.cz

benefice

AKce je součástí eFF20


