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Volit budeme v rouškách
Z říjnových voleb vzejde
nový senátor Žďárska 
a krajský hejtman.

str. 24

Jak žít bez zbytečných odpadů  
V rozhovoru představí Pavla 
Švecová bezplastovou filosofii  
a pozve i na svoji přednášku.

Házenkáři zvítězili v Kuřimi
Mladší žáci se mezinárodní 
konkurence na turnaji v házené 
nezalekli.

Přípravy festivalu filosofie vrcholí
Čtrnáctý ročník festivalu na 
téma Hrozby a příležitosti láká 
na zvučná jména. 
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Vážení občané,
zdravím vás při sklonku léta, během kte-
rého se nám všem, pevně věřím, podaři-
lo načerpat dostatek sil pro práci a život 
v nadcházejících měsících!
Především během měsíce června a čer-
vence jsme byli svědky poněkud odlišných 
projevů počasí oproti předcházejícím pěti 
rokům, ve kterých panovalo extrémní su-
cho způsobující obrovský dopad na změ-
nu krajinného rázu v našem regionu. Tou 
nejviditelnější z nich, která stále pokra-
čuje, je mizení jehličnatých lesů v našem 
bezprostředním okolí vlivem působení 
kůrovce. Letos naopak docházelo k ex-
trémním srážkám, které vysoce překo-
návají kapacitu městské kanalizace, a tak 
dochází v řadě míst našeho města k za-
tékání vody do sklepů, suterénů a garáží 
a dále k odplavování pojezdových vrstev 
účelových komunikací, které se pak stá-
vají téměř nesjízdnými. Na hledání dlou-
hodobých řešení těchto věcí intenzivně 
pracujeme, ať už ve spojení se Svazem 
vodovodů a kanalizací Ždársko, potažmo 
Vodárenskou akciovou společností, a. s., 
tak ve spolupráci s jinými externími od-
borníky, kteří v současné chvíli připravují 
například pasport komunikací, který ne-
bude pouze vyhodnocovat současný stav 
našich cest, ale bude také popisovat způ-
sob oprav a údržby komunikací různých 
kategorií tak, abychom byli schopni naši 
síť technické a dopravní infrastruktury 
pravidelně a s předstihem obnovovat. 

Zjednodušeně lze říci, že pracujeme na 
tvorbě dokumentů, které nám pomo-
hou výše zmíněným nepříjemnostem 
předcházet. Do některých složek infra-
struktury se dlouhodobě neinvestovalo 
a jsou mnohdy za hranicí své životnosti, 
a tak často dochází k různým haváriím. 
Nejsem však zastáncem přístupu, kdy 
se věci řeší nahodile podle toho, kde 
zrovna „nejvíce hoří“. Mnohem větší 
smysl vnímám v přístupu, který je kon-
cepční, což znamená pracovat s nějakou 
dlouhodobou strategií, jejíž pořízení sice 
něco stojí, ale zato nám poskytuje dlou-
hodobě kvalitní službu. A to i za cenu, že 
to politicky není příliš atraktivní přístup, 
protože nevytváří okamžitě viditelný 
výsledek. Jde mi však o dlouhodobě udr-
žitelný rozvoj města a ten nelze dělat 
„na počkání“. Příměrem může být servis 
auta, kdy lze očekávat, že vám bude 
sloužit kvalitněji a mnohem delší dobu, 
pokud budete pravidelně o auto pečovat 
a měnit díly podle servisní knihy, než ve 
chvíli, kdy budete do auta pouze tanko-
vat palivo a doufat, že vám při další ces-
tě neupadne kolo.
Příměrem z předchozího odstavce se 
dostávám k dalšímu palčivému problé-
mu, kterým je značný nárůst dopravní 
zátěže způsobený každým výraznějším 
omezením na úseku dálnice D1 kolem 
našeho města. Zde vás, vážení spoluob-
čané, laskavě žádám o trpělivost a pev-
né nervy, protože se touto věcí, která 
nás všechny trápí, dlouhodobě zabývá-
me a hledáme možná opatření, která by 
dopravě alespoň trochu odlehčila, avšak 
není jich mnoho. V první řadě je třeba 
říct, že dálniční oddělení PČR z Velkého 
Beranova, které má na starosti „náš“ 
úsek dálnice, má právo při kolizi svést 
veškerou dopravu, a to včetně kamionů, 
do objížďky přes naše město. Takové 
její nařízení je nadřazeno dopravnímu 
značení, které zakazuje průjezd městem 
vozidlům nad 3,5 t. Nemá proto smysl 
v tu chvíli vinit místní oddělení státní 
policie nebo městskou policii za to, že 
s tím nic nedělají, protože ani nemohou. 
Řešením může být obchvat okolo celého 
města, avšak jeho realizaci, pokud k ní 
někdy dojde (věc primárně v kompeten-
ci Kraje Vysočina), můžeme čekat v ho-
rizontu dlouhých let. Do té doby se sna-

žíme nacházet méně velkolepá, přesto 
funkční řešení. Jedním z nich je vybudo-
vání okružních křižovatek nahrazujících 
křižovatky světelné, což je změna, která 
kolony ve městě sice nezruší, ale pomů-
že jejich plynulému pohybu. S firmou 
VYZNAč. s. r. o. na této věci již pracuje-
me. Dalším opatřením, které by moh-
lo zmírnit dopravní zátěž ve městě, je 
zrušení poplatku na úseku dálnice mezi 
sjezdy Velké Meziříčí - východ a Velké 
Meziříčí - západ tak, aby byl tento úsek 
využíván jako provizorní obchvat pro ty, 
kteří se potřebují dostat z jednoho kon-
ce města na druhý. V této věci jsme za-
čali jednat s Krajem Vysočina a budeme 
dále jednat s ministerstvem dopravy.
V nadcházejícím období se budeme usi-
lovně věnovat práci na krocích vedou-
cím k zadání projektové dokumentace 
na rekonstrukci náměstí, územní studie 
území bývalého areálu Svit a územní 
studie Čechových sadů II, což je území 
mezi Domovem pro seniory a obchva-
tem, kde v blízké budoucnosti vznikne 
rezidenční lokalita pro více než tisíc 
obyvatel.
V měsíci září se můžete těšit na boha-
tou nabídku společenských událostí. Již 
6. září proběhne v Luteránském gymná-
ziu zábavně vzdělávací akce pro rodiny 
s dětmi „Ahoj Země“. 8. září následuje 
tradiční akce na náměstí „Dny zdraví“ 
a v tentýž den od 17:00 začíná, letos 
hvězdně obsazený, Evropský festival 
filozofie v Jupiter clubu. 12. září se mů-
žete těšit na „1. Velkomeziříčské hody“ 
a 20. září na koncert v zámeckém areálu 
v rámci 25. ročníku festivalu „Concentus 
Moraviae“. Galavečer ankety „Sportovec 
města“ proběhne 25. září ve velkém sále 
Jupiter clubu. Na tyto a další společenské 
akce vás, milí čtenáři, srdečně zvu a vřele 
vám doporučuji si z této nabídky vybrat!
Přeji vám krásný pozdně letní čas a speci-
álně všem studentům přeji po půlročních 
prázdninách úspěšný a snad již ničím ne-
rušený vstup do nového školního roku.
Závěrem chci touto cestou vyjádřit vděk 
Mgr. Jiřině Kácalové, za její 17 let trvající 
práci při psaní kroniky Velkého Meziříčí. 
Jménem všech občanů Velkého Meziříčí 
Vám, paní Kácalová, děkuji!

Váš starosta
Alex Kaminaras

Slovo starosty

Upozorňujeme občany města Velkého Meziříčí, že ke dni 30. září 2020 končí splatnost druhého pololetí místního poplatku 
za komunální odpad. Zároveň k tomuto datu končí splatnost místního poplatku ze psů.

Tomu, kdo nesplní svoji poplatkovou povinnost, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem a následně bude vymáhán. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.



DÍL 7: Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Školství ve Velkém Meziříčí 
Text: Marie Ripperová    |    Foto: Archiv Muzea Velké Meziříčí

ZŠ Oslavická 18. listopadu 1987 - slavnostní otevření

Základní škola Oslavická
V osmdesátých letech 20. století sídlila 2. základní devítiletá 
škola (ZDŠ) v budově gymnázia. Jak postupně rostl počet žáků, 
bylo nutno řešit jejich umístění. Třídy 2. – 5. ročníku se učily na 
směny, děti byly vyváženy do zrušených škol v Hrbově a Jablo-
ňově. Tento stav si vynutil postavení nové školy v ulici Oslavická.
Stavba byla zahájena v červenci 1982 terénními úpravami plá-
ně, vlastní stavba pak začala v říjnu. Projektovou dokumentaci 
zpracoval Stavoprojekt Jihlava, investorem byl ONV Žďár nad 
Sázavou. Stavba byla povolena s podmínkou, že dodavatelem 
bude nestavební organizace, generálním dodavatelem stavby 
se tedy stal závod Kablo, stavbyvedoucím František Vaverka. 
V tehdejší době byl problém se zajišťováním materiálu, pracov-
níků i investic. Velkou úlohu v tomto směru sehrála Rada ředi-
telů, jejíž členové, ředitelé místních podniků, pomohli zajiště-
ním pracovníků i mechanizace. Vedle Kabla měly velkou zásluhu 
Energetické strojírny, ACHP, Agrostav, Jednota, JZD Dukla, OZS, 
Svit, Motorpal a Agrozet.
Do školy byl ze vzdálenosti 3 kilometrů přiveden plyn, který byl 
v roce 1982 teprve přiveden do města. Dále byl u školy posta-
ven vodojem a čistírna odpadních vod. Musíme si uvědomit, že 
sídliště Čechovy sady bylo tehdy v počátcích, takže škola vzni-
kala na kopci nad městem.
Původně to měla být osmnáctitřídní typová škola podle návrhu 
ministerstva. V průběhu výstavby bylo rozhodnuto zvýšit bu-
dovu o jedno podlaží, aby se definitivně odstranilo směnování 

žáků. Změny projektu stavbu zpozdily o rok. Nová škola měla 24 
tříd, z toho 21 kmenových, dvě tělocvičny, školní jídelnu a dru-
žinu. Hodnota stavby se pohybovala kolem 45 milionů korun.
Vyučování začalo 1. září 1987. Protože se až do pozdních ho-
din předešlého dne ve škole pracovalo, začal školní rok běžně. 
Slavnostní otevření školy proběhlo až 18. listopadu k 70. výročí 
VŘSR v rámci Měsíce československo -sovětského přátelství.
Do budovy přešla 2. ZDŠ, a uvolnila tak prostory v budově gym-
názia. Skončilo směnování a vyvážení dětí do okolí. Doprava dětí 
z centra byla zajišťována autobusy.
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• Novými členy sportovní komise radní jmenovali Michala 
Hořínka a Martina Davida, kteří nahradí Jaroslava Mynáře 
a Libora Smejkala.

• Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu 
nebytových prostor bývalé restaurace Obecník.

• Na návrh letopisecké komise radní souhlasili s textem kro-
niky města za rok 2019. Paní Jiřinu Kácalovou ve funkci 
kronikářky města nahradila Helena Švecová.

• Radní povolili vyvěšení propagačního banneru na Dolní 
bránu v ulici Komenského u příležitosti konání Historických 
slavností na zámku do 7. 9. 2020.

• Rada města schválila žádost Tělocvičné jednoty Sokol Vel-

ké Meziříčí a sdružení taoistického TAI CHI o prominutí ná-
jmu tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice za období ko-
ronavirové pandemie.

Schválená rozpočtová opatření:
• Územní plán Velké Meziříčí – 60 500 Kč
• Hliniště III, připojovací poplatek – 275 000 Kč
• Zpracování Generelu veřejného osvětlení – 179 000 Kč
• Projektová dokumentace zázemí hřbitova Mostiště – 70 000 Kč
• Oprava místních komunikací ve Lhotkách – 500 000 Kč
• Vybudování vodovodních přípojek v Mostištích – 144 000 Kč

Z jednání rady města 12. srpna

Na budově velkomeziříčské radnice vlaje historická bělorus-
ká vlajka s rudým pruhem uprostřed dvou bílých vodorovných 
pásů. Velké Meziříčí se tak symbolicky připojilo k dalším českým 
městům, která vyjadřují solidaritu s běloruskou občanskou spo-
lečností protestující proti průběhu prezidentských voleb v zemi.
Vyvěšením historické běloruské vlajky město vyjadřuje podporu 
občanům Běloruska v oblasti respektování a dodržování základ-
ních lidských práv. „Tímto aktem podporujeme běloruskou ob-
čanskou společnost, která volá po zahájení politického dialogu, 
jehož vyústěním by byl život v demokratickém právním státě. 
Považuji za důležité vyjádřit alespoň touto symbolickou formou 
nesouhlas s totalitním režimem v Bělorusku a připomenout dů-
ležitost svobodných voleb,“ říká k podpoře prodemokratických 
snah, které volají po zamezení jakýchkoliv projevů násilí státní 

moci vůči společnosti, starosta města Alexandros Kaminaras.
Nynější protesty v Bělorusku začaly poté, co funkci preziden-
ta podle oficiálních údajů obhájil Alexandr Lukašenko. Kritici 
Lukašenka však označili volby za zfalšované. Při potlačení ná-
sledných demonstrací brutálně zasáhla proti prezidentovým 
kritikům policie. Její zásah celosvětově odsoudili politici mnoha 
zemí.
Bílá vlajka s rudým pruhem uprostřed se používala pro Bělorus-
kou lidovou republiku v roce 1918, než se země stala sovětskou 
republikou. Znovu pak po získání nezávislosti v letech 1991 až 
1995. Nyní je symbolem protestů proti Lukašenkovi. Oficiální 
státní vlajka Běloruska je aktuálně červenozelená s bočním de-
koračním pruhem a hodně připomíná vlajku Běloruska v době, 
kdy bylo součástí někdejšího Sovětského svazu.

Z jednání rady města 26. srpna
• Radní města doporučili zastupitelům schválit grantové 

programy pro rok 2021 pro oblast sportu, kultury, Zdravé-
ho města a oblast sociální.

• Na návrh sportovní komise rada souhlasila s nákupem vy-
bavení šaten do házenkářské haly v hodnotě 226 740 Kč. 
Toto vybavení (lavičky, věšáky, stolky, skříňky, botníky) ná-
sledně město převede do výpůjčky TJ Sokol Velké Meziříčí.

• Radní schválili ceník hodinových sazeb za užívání areálu na 
ZŠ Školní a zimního stadionu pro sportovní oddíly a veřej-
nost platné od 1. září, jejichž správa přechází pod organizaci 

Sportoviště VM.
• Radní souhlasili s podpisem Charty 2020 (Evropský týden 

mobility) a zorganizováním týdne aktivit. Během akce Den 
bez aut město 17. 9. uzavře část ulice Ostrůvek, kterou vy-
člení pouze pro chodce a cyklisty.

• Skate park v Uhřínovské ulici má nově schválenou oteví-
rací dobu. Sportoviště, které spravuje občanské sdružení 
SK8 Velké Meziříčí o.s., je otevřené od pondělí do pátku od 
15:30 do 20:30, v sobotu pouze po tel. dohodě, nejpozději 
však do 20:30. V neděli je uzavřeno.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ VYVĚSILO HISTORICKOU VLAJKU BĚLORUSKAVELKÉ MEZIŘÍČÍ VYVĚSILO HISTORICKOU VLAJKU BĚLORUSKA
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Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení epidemiologů 
od 1. září 2020 opět zavedlo povinné nošení roušek v hromadné 
dopravě, na úřadech a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 
Nutné budou také u říjnových krajských a senátních voleb. Naopak 
nebudou povinné ve školách, obchodech, restauracích nebo napří-
klad v kadeřnictvích. Lidé je podle nových pravidel nosit musí, jen 
když bude v regionu vyšší riziko nákazy nemocí covid-19.

Kde jsou roušky povinné od 1. září?
Plošně bude nošení roušek povinné v hromadné dopravě, na úřa-
dech a ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Nutná bude od-
povídající ochrana úst a nosu také u říjnových krajských a senátních 
voleb. Další změnou je povinnost nosit roušky na vnitřních akcích až 
od hranice stovky lidí. Platit bude pro divadla, kina nebo kostely. Pů-
vodně měly být roušky povinné bez ohledu na počet návštěvníků.

Kde naopak roušky nově povinné nejsou?
Největší změna se týká škol. Roušky v nich budou od září po-
vinné jen tehdy, pokud se zhorší situace. Podle nového naříze-
ní zároveň lidé nebudou muset roušku nasadit v restauracích 
a hospodách. Povinné měly být pro personál. Rouškám se nově 
vyhneme také ve službách – například v kadeřnictvích.

Pro koho platí výjimka?
Stále platí, že se povinné nošení ochrany dýchacích cest ne-
vztahuje na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu 
a v dalších indikovaných případech, které stanovuje mimořádné 
opatření. Výjimku mají i řidiči veřejné dopravy za předpokladu, 
že nepřicházejí do styku s cestujícími při odbavení. Bez roušky 
mohou být třeba i sportovci při tréninku a zápasu, snoubenci při 
obřadu či lidé v plaveckém bazénu.

KDE MUSÍTE OD 1. ZÁŘÍ NOSIT ROUŠKY? VRACÍ SE KDE MUSÍTE OD 1. ZÁŘÍ NOSIT ROUŠKY? VRACÍ SE 
NA ÚŘADY I DO VEŘEJNÉ DOPRAVYNA ÚŘADY I DO VEŘEJNÉ DOPRAVY

hledá vhodného uchazeče 
na pozici

strážníka Městské  

policie Velké Meziříčí

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu neurčitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá

vedoucí městské policie 
Jan Klikar,

tel.: 566 781 110

Tajemník městského úřadu
vyhlašuje výběrové řízení na

sociálního pracovníka
SPOD

(sociálně-právní ochrana dětí)

www.velkemezirici.cz
v sekci Úřední deska

na dobu určitou
termín nástupu: ihned
bližší informace podá
Mgr. Marta Muchová, 

tel.: 566 781 010

přijmou nového zaměstnance  
na pozici

DĚLNICE/
DĚLNÍK

www.tsvelmez.cz

termín nástupu: ihned
bližší informace

na telefonních číslech
566 782 606,
724 281 452

Technické služby VM s.r.o.
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Krajské volby proběhnou na území celé 
republiky o víkendu 2. a 3. října 2020. 
Společně s nimi budou voliči na Žďársku 
v prvním kole senátních voleb rozhodo-
vat, kdo bude jejich zájmy hájit v horní 
komoře parlamentu.

Běhounka vyzve v krajských volbách je-
denáct zájemců o post hejtmana
O podzimních krajských volbách se  
o 45 křesel v zastupitelstvu Kraje Vy-
sočina bude ucházet přes šest stovek 
kandidátů z šestnácti kandidátních listin. 
Z nich vzejde také nový hejtman. Svoji 
funkci se znovu rozhodl obhájit i součas-
ný hejtman Jiří Běhounek, který stanul ve 
vedení kraje poprvé v roce 2008. Sociální 
demokraté pod jeho vedením vyhráli vol-
by i v letech 2012 a 2016. Mezi zájemci 
o post hejtmana je například náměstek 
pro oblast financí a majetku Martin Kukla 
(ANO), ředitel Domova pro seniory Velké 
Meziříčí a jihlavský zastupitel Vítězslav 
Schrek (ODS) či lídr kandidátky lidovců, 
lékař Vít Kaňkovský. Piráti vyrazí do boje 
o krajská křesla v čele se zastupitelkou 
Telče Hanou Hajnovou. Starostové a ne-
závislí jdou do voleb znovu v koalici s SNK 
ED a opět jako svého lídra zvolili pacov-
ského starostu Lukáše Vlčka. Poprvé 
bude na Vysočině kandidovat Moravské 
zemské hnutí, které vzniklo před dvěma 

lety, nebo hnutí Trikolora založené v roce 
2019.
Po posledních krajských volbách obsadi-
la vítězná strana 11 křesel a druhé hnutí 
ANO 9 křesel. Lidovcům jejich výsledek 
zajistil sedm zastupitelů, šest zástupců 
získala KSČM. Pět křesel má ODS, koalice 
Starostové pro Vysočinu, jejíž součás-
tí bylo hnutí STAN, obsadila čtyři místa 
a koalice SPD a SPO tři. Volební účast 
byla 37,34 procenta.

O křeslo v senátu se na Žďársku utká 
šest kandidátů
Obyvatelé volebního obvodu Žďár nad 
Sázavou, do kterého patří také Velké 
Meziříčí, budou 2. a 3. října volit kromě 
hejtmana i svého kandidáta do Senátu. 
O voličské křeslo se uchází šest kandidá-
tů, přičemž současný senátor František 
Bradáč (KDU -ČSL) post obhajovat nebu-
de. Ten Žďársko zastupuje od roku 2014 
a přestože do krajských voleb kandiduje 
ze zadních pozic, senátorské křeslo chce 
předat mladším. V našem obvodu se roz-
hodlo kandidovat šest uchazečů, z nichž 
v říjnu vzejde nový senátor.
V prvním kole volby budou lidé vybírat 
mezi starostou Nového Města na Mo-
ravě Michalem Šmardou (ČSSD, Strana 
zelených, Budoucnost), novoměstským 
zastupitelem Liborem Černým (ANO), 

vysokoškolským pedagogem a vědcem 
Bohumilem Kasalem (SPD), novinářkou 
z Velkého Meziříčí Ivanou Horkou (nezá-
vislá), žďárským místostarostou Jose-
fem Klementem (KDU -ČSL) a právníkem 
Zdeňkem Stříteckým (KSČM).
Pokud ve volbách nezíská v prvním kole 
některý z kandidátů více než padesát 
procent hlasů, rozhodne o novém sená-
torovi kolo druhé, do něhož postoupí dva 
nejlepší z prvního kola.

Lidé v karanténě mají tři možnosti, jak 
odevzdat svůj hlas
V říjnových krajských a senátních vol-
bách budou moci za vymezených pod-
mínek hlasovat i voliči, kteří mají naříze-
nou karanténu či izolaci hygienou nebo 
lékařem. Ti, kteří budou v preventivním 
ochranném opatření, například po návra-
tu z ciziny, na volebním právu omezeni 
nebudou, budou tedy moci přijít hlaso-
vat ke komisi ve svém volebním okrsku. 
Cesta k volbám nebude podle sněmovny 
porušením uložené karantény.
Zákon umožňuje lidem hlasovat z auta 
na vyčleněných místech, případně si vy-
žádat příjezd speciální volební komise 
s přenosnou volební schránkou. Nor-
ma počítá také se zvláštními volebními 
okrsky v sociálních či zdravotnických za-
řízeních, která budou v karanténě.

První říjnový víkend bude ve znamení voleb

Datum voleb
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteč-
ní společně s volbami do Senátu Parla-
mentu České republiky 2. a 3. října 2020.
1. den voleb: pátek 2. října 2020
probíhá hlasování od 14:00 – 22:00 hod.
2. den voleb: sobota 3. října 2020
probíhá hlasování od 8:00 – 14:00 hod.

Případné druhé kolo voleb do Senátu se 
uskuteční:
1. den voleb: 9. října 2020
probíhá hlasování od 14:00 – 22:00 hod.
2. den voleb: 10. října 2020
probíhá hlasování od 8:00 – 14:00 hod.

Právo volit do zastupitelstva kraje má 
státní občan České republiky, který ales-
poň ve druhý den voleb, tj. 3. října 2020, 
dosáhl věku nejméně 18 let a má trvalý 
pobyt v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje.

Voličský průkaz
Volič, který nemůže volit ve svém vo-
lebním okrsku, může požádat o vydání 
tzv. voličského průkazu u obecního úřa-

du osobně nejpozději do 30. 9. 2020 do 
16:00 hod. Žádost o voličský průkaz lze 
podat také v listinné podobě s úředně 
ověřeným podpisem nebo elektronicky 
prostřednictvím datové schránky nej-
později do 25. 9. 2020 do 16:00 hod.
Voličský průkaz opravňuje voliče vo-
lit do zastupitelstva kraje pouze 
v jakémkoli volebním okrsku v kra-
ji Vysočina a voliče do Senátu Parla-
mentu ČR volit pouze v jakémkoli vo-
lebním okrsku ve volebním odvodu 
č. 51 – tj. okres Žďár nad Sázavou.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb do zastupitelstva kraje okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zří-
zena. Požadavky na návštěvu s přenos-
nou volební schránku vyřizuje Bc. Kate-
řina Komínková, tel. 566 781 175, e -mail: 
kominkova@velkemezirici.cz nebo po-
datelna tel. 566 781 111.

Způsob hlasování – krajské volby
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. V tomto prostoru vloží do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím 
lístku, který vkládá do obálky, může za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlaso-
vacího lístku nemají na posuzování hlaso-
vacího lístku vliv.

Způsob hlasování – senátní volby
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích 
lístků vloží volič do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak 
neupravuje.

Hlasovací lístky doručí voličům na adresu 
místa trvalého pobytu nejpozději 29. 9. 2020 
a budou také k dispozici ve všech volebních 
místnostech, do kterých budou mít obča-
né přístup pouze s ochrannými prostředky 
dýchacích cest. Volební okrsky zůstáva-
jí nezměněny, naleznete je na webových 
stránkách města.

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky 
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V sobotu 15. 8. 2020 v 21.55 hodin vy-
jeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí na žádost o odstranění prstenů 
z ruky pacientky do nemocnice v Mostiš-
tích. Paní nemohla po otoku prstů prste-
ny z ruky sundat. Jednotka po příjezdu na 
místo provedla odstranění dvou prstenů 
pomocí speciální brusky.

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

17. 8. 2020 ve 14:30 hodin přijala 
hlídka městské policie (MP) ozná-
mení, že za marketem Billa na pro-
tipovodňové zdi leží nějaký muž. 
Hlídka se na místo dostavila, muže 
vzbudila a poučila jej ve smyslu na-
rušování veřejného pořádku. Muž 
byl zjevně podnapilý, proto jej hlíd-
ka vyzvala, aby se šel vyspat domů. 
Muž z místa odešel. Následně přijala 
hlídka další telefonické oznámení, 
že na protipovodňové zdi u restau-
race Jelínkova vila spí nějaký muž. 
Po příjezdu hlídka MP zjistila, že se 
jednalo o stejného muže, který spal 
za Billou. Hlídka MP muže přepravila 
do místa trvalého bydliště a poučila 
jej ve smyslu veřejného pořádku a o 
možnosti umístění do protialkoholní 
záchytné stanice, které by mu hro-
zilo v případě dalšího narušení po-
řádku. 

17. 8. 2020 ve 14:50 hodin upozor-
nila projíždějící hlídku MP občanka, 
že v zaparkovaném vozidle u Kot-
vičky v ulici Novosady jsou dvě děti, 
chlapec a děvče, které tam pláčou, 
a že k vozidlu minimálně půl hodi-
ny nikdo nepřišel. Dále uvedla, že již 
volala na linku 158, kde toto ozná-
mila. Následně se na místo dosta-
vila hlídka PČR i majitelka vozidla a 
matka dětí, která uvedla, že si vy-
řizovala věci v pojišťovně a že když 
přijela na parkoviště, její děti spaly, 
proto je nechtěla budit. Policie ČR 
věc s matkou projednala na místě 
domluvou. 

Za období od 27. 7. 2020 do 20. 8. 
2020 MP odhalila a řešila celkem 96 
dopravních přestupků. Jednalo se 
zejména o porušování dopravního 
značení a stání na místech, kde to 
není z obecné úpravy silničního pro-
vozu dovolené. 
Městská policie v roce 2019 odhalila 
a řešila celkem 515 dopravních pře-
stupků. Od 1. 1. 2020 do 20. 8. 2020 
již odhalila 473 dopravních přestup-
ků, což je o 42 dopravních přestupků 
méně než za celý loňský rok. Jednalo 
se zejména o porušování dopravní-
ho značení a stání, kde to není úpra-
vou silničního provozu dovoleno. 

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

V Uhřínově spadl strom na komunikaci

Dvě vozidla se srazila u Rudy

Hasiči odstranili prsteny z ruky pacientky

V pondělí 3. 8. 2020 v 14.31 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké Meziříčí 
k ohlášenému spadlému stromu do Uhřínova. Jednotka po příjezdu na místo události 
strom rozřezala motorovou pilou. Následně komunikaci očistila a zprovoznila.

V pátek 7. 8. 2020 v 18.40 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké Meziříčí 
a stanice Velká Bíteš k ohlášené dopravní nehodě dvou osobních automobilů u obce 
Ruda. Při nehodě došlo ke zranění čtyř osob. Hasiči předali zraněné do péče zdravotníků.
Jednotka po příjezdu na místo události prováděla zajištění místa nehody, řízení dopravy.
Na havarovaných vozidlech provedli hasiči protipožární opatření, odpojení akumuláto-
rů. Uniklé provozní kapaliny zlikvidovali pomocí sorbentu.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí



4) Ohodnoťte grafickou stránku zpravodaje: (1 – velmi spokojen, 2 – mírně spokojen, 3 – mírně nespokojen, 4 – velmi nespokojen)
přehlednost stránek kvalita fotografií
členění rubrik množství fotografií
grafika písma a titulků

DOTAZNÍK PRO ČTENÁŘE VELKOMEZIŘÍČSKA
Vážení čtenáři Velkomeziříčska,
jak členové redakční rady avizovali již v mi-
nulém vydání, připravili jsme pro vás krátký 
dotazník. Jeho cílem je nejenom zjistit, jak jste 
spokojeni s tištěným zpravodajem, ale také 
jaká témata čtete nejraději, jak se vám líbí 
grafika jednotlivých rubrik nebo jaké reportá-
že vám naopak v novinách scházejí. Vámi za-
slané odpovědi nám poslouží jak ke zlepšení 
komunikace se čtenáři, tak v přípravě a výbě-
ru témat budoucích zpravodajů.
Vyplněný dotazník můžete do 16. října vhodit 
do sběrného boxu umístěného v budově sta-
ré radnice u informačního centra. Na webu 

velkomeziricsko.cz naleznete také odkaz na 
interaktivní online formulář, který stačí pou-
ze vyplnit a odeslat. Vyhodnocení dotazníků 
jsou určena k interním potřebám redakce 
a redakční rady.
Rádi bychom také touto cestou znovu oslo-
vili čtenáře a nabídli jim možnost spolupráce 
při tvorbě obsahu měsíčníku. Pokud máte 
zajímavé nápady na nová témata či rozho-
vory s osobnostmi města, kontaktujte nás na  
e -mailu velkomeziricsko@velkemezirici.cz 
nebo se za námi stavte v redakci. Těšíme se 
na spolupráci s vámi!
Víme, že v posledních měsících mělo také 

mnoho z vás problémy s doručováním Vel-
komeziříčska. Distribuci novin stále zajišťuje 
prostřednictvím svých brigádníků Česká poš-
ta, která má uzavřenou smlouvu s brněn-
skou tiskárnou. Veškeré vaše stížnosti vedení 
pošty pravidelně předáváme a během léta se 
intenzivně snažíme zajistit zlepšení roznášky. 
Podle nového dodatku, který město s tiskár-
nou uzavřelo, by se Velkomeziříčsko mělo ve 
vašich schránkách objevit od prvního čtvrtku 
v měsíci do následujícího pondělí.
Děkujeme za váš čas, který jste věnovali vy-
plnění a odevzdání dotazníku.

Michaela Hudková, šéfredaktorka

5) Která témata vás ve zpravodaji nejvíce zajímají? Ohodnoťte známkami 1-5, (1 = zajímá mě nejvíc, 5 = zajímá mě nejméně)
informace z radnice, z jednání zastupitelstva, kalendář akcí
městské rady a komisí sport
veřejné problémy města křížovka
dopravní informace a silniční uzavírky inzerce
zprávy z místních částí a okolních obcí společenská rubrika, vzpomínky a blahopřání
rozhovory s osobnostmi zdraví a životní styl
názory občanů, diskuzní příspěvky náboženský život
témata z historie školství a vzdělávání
zprávy z činnosti organizací a spolků tipy na zajímavé recepty
krimi zprávy dětská kreativní rubrika
kultura tipy na výlety v okolí

7) S jakou místní osobností byste si rádi ve Velkomeziříčsku přečetli rozhovor?

8) Chcete nám ještě něco sdělit? Zde je prostor pro vaše další komentáře.

Pohlaví:        muž    žena    
Věková kategorie do 35 let   36 – 65    66+ 
Vzdělání:   základní    středoškolské   vysokoškolské
Bydliště:   město Velké Meziříčí
   místní části (Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dol. Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou)
   jiné: ……….....................……………….

1) V jaké formě čtete Velkomeziříčsko nejčastěji?
webové stránky tištěný zpravodaj newsletter

2) Rozsah 32 stran vnímám jako:
optimální zbytečně velký nedostatečný

3) V případě tištěného vydání považuji za ideální periodicitu:
měsíční čtrnáctidenní týdenní

6) Jaké konkrétní téma by vás v nejbližší době zajímalo nejvíc?
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Náměšťská základna 
hostí vojenské cvičení
Mezinárodní taktické cvičení Armády České 
republiky společně s dalšími šesti armáda-
mi aliančních zemí, které známe pod po-
jmem Ample Strike, začalo i letos 31. srp-
na a potrvá do 19. září. Nejintenzivnější 
přelety letecké techniky se dají očekávat 
v pracovní dny, a to zejména mezi 3. až 
19. zářím 2020. „Ve dnech pracovního kli-
du může dojít k přeletům letecké techniky 
mezi operačními prostory. Lety v nočních 
hodinách omezíme na minimum,“ uvedl 
generálmajor Petr Hromek z Velitelství 
vzdušných sil. Mezi hlavní využívané pro-
story patří 22. základna vrtulníkového le-
tectva u Náměště nad Oslavou. Zvýšený 
hluk tak může nastat i ve Velkém Meziříčí, 
které se nachází v letovém prostoru. Mimo 
Českou republiku s necelou pětistovkou 
vojáků se cvičení zúčastní i Estonsko, Litva, 
Maďarsko, Německo, Slovenská republika 
a Spojené státy americké. Kolem sedmi 
set vojáků, 25 kusů letecké techniky i 130 
kusů pozemní techniky, tak bude vypadat 
letošní Ample Strike. Piloti letounů Jas-39 
Gripen si zároveň procvičí své schopnosti 
při doplňování paliva za letu.

OBČANÉ VELKÉHO MEZIŘÍČÍ VYTŘÍDILI ZA LOŇSKÝ ROK VÍCE OBČANÉ VELKÉHO MEZIŘÍČÍ VYTŘÍDILI ZA LOŇSKÝ ROK VÍCE 
NEŽ 31 000 KILOGRAMŮ VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍNEŽ 31 000 KILOGRAMŮ VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Ve Velkém Meziříčí naleznete hned několik 
červených kontejnerů, které slouží ke sbě-
ru starého elektra. Stejně tak je možné ke 
zpětnému odběru odvézt televizory, chlad-
ničky, zářivky a další výrobky do sběrného 
dvora při technických službách. Tříděním 
elektroodpadu lidé přispívají ke zdravému 
životnímu prostředí i k úsporám, které při 
správné recyklaci vznikají. Elektrospotřebi-
če obsahují spoustu materiálů pocházejí-
cích z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžba 
zatěžuje životní prostředí. Zodpovědnou 
recyklací vznikají úspory ve spotřebě elek-
trické energie, spotřebě primárních suro-

vin, ropy, vody, produkce skleníkových ply-
nů a snižuje se okyselování prostředí.
Z certifikátu environmentálního vyúčto-
vání, který vyčísluje přínos zpětného od-
běru k ochraně přírody, vyplývá, že ob-
čané našeho města v roce 2019 vytřídili 
elektrozařízení, která ušetřila 552 MWh 
(megawatthodin) elektřiny, 49 711 litrů 
ropy, 1 653 m3 vody a 21 tun primárních 
surovin. Navíc velkomeziříčští snížili emise 
skleníkových plynů o 51 tun. Pro představu 
úspora takového množství ropy se rovná 
spotřebě stejného množství potřebného 
k ujetí 731 054 kilometrů v běžném osob-

ním autě a úspora 1 653 m3 vody se rovná 
spotřebě vody při 22 200 sprchováních.
Nejčastěji lidé vhazují do červených kon-
tejnerů varné konvice. Mobilní telefony 
Češi používají průměrně 12 – 18 mě-
síců, než jej vymění za nový, a zpětným 
odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke 
snížení produkce nebezpečných odpadů 
o 36 kilogramů (což je množství nebez-
pečného odpadu vyprodukovaného za 
rok v 9 domácnostech).

Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace
• přehrávače mp3, diskmany, rádia
• notebooky, klávesnice, myši
• baterie a nabíječky
• kalkulačky, budíky
• elektronické hračky, auta  

na vysílačku, roboti
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,  

toustovače, mixéry, drtiče ledu,  
rychlovarné konvice aj.)

• fény a kulmy, elektrické kartáčky, 
holicí strojky

• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 

40 × 50 centimetrů

DOTAZNÍK PRO ČTENÁŘE VELKOMEZIŘÍČSKA

Synovec Lucie Zemanové neměl úplně 
jednoduchý start do života. Když mu lékaři 
diagnostikovali závažné epileptické one-
mocnění provázené těžkou mentální 
retardací, obrátil se život o sto 
osmdesát stupňů celé jeho ro-
dině. Pomáhat se rozhodla 
také jeho teta, která je au-
torkou a ilustrátorkou dětské 
knihy rýmovaček a doplňova-
ček. Její koupí přispějete Honzí-
kovi na nákladnou léčbu.
Rodiče malého Honzíka z Velkého 
Meziříčí jsou bojovníci, které život ze dne 
na den postavil před obrovskou výzvu. 
Když jejich šestiměsíční syn prodělal vel-
ký epileptický záchvat, po kterém skončil 
v nemocnici, nikdo ještě netušil, jakou dia-
gnózu lékaři stanoví. Následné vyšetření 
magnetickou rezonancí bohužel odhalilo 
takzvaný Westův syndrom. Jde o závažné 
epileptické onemocnění, které je prováze-
né těžkou mentální retardací. Konkrétně 
u Honzíka je problém způsobený genetic-

ky. Léčba, rehabilitace a kompenzační po-
můcky, které Honzík potřebuje, jsou velmi 
drahé a zdravotní pojišťovny je hradí velmi 

omezeně. Jednou z možností, jak mů-
žete přispět na léčbu nebo reha-

bilitaci, je zakoupení knihy Rý-
movačky se zvířátky. Výtěžek 
z prodeje této knihy putuje na 
Honzíkovo konto, které za-
střešuje nadace Život dětem. 

Lucie Zemanová je kromě jiné-
ho také maminka na mateřské 

dovolené, která pro svého dvoule-
tého syna s oblibou připravuje různé krea-
tivní úkoly. „První verzi knihy jsem původně 
připravovala jen pro svého syna. Když mě 
v projektu podpořilo samotné nakladatel-
ství, neváhala jsem. V knize Rýmovačky se 
zvířátky můžou děti číst, vybarvovat a do-
plňovat, takže si každý přijde na své, hlavně 
kdo má rád zvířátka, protože kniha je právě 
o nich,“ doplnila autorka knihy. Celý Honzí-
kův příběh pak naleznete na jeho stránkách 
na facebookovém profilu Pomoc Honzíkovi.

Koupí knihy přispějete Honzíkovi na léčbu
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Dóza se rozroste o další prostory, které se nacházejí v jejím síd-
le a dlouho je nikdo nevyužíval. V prvním nadzemním podlaží, 
kde dřív bývalo řeznictví, probíhá rekonstrukce. Zevrubné sta-
vební úpravy zasáhnou také opravy rozvodů vodovodu, kana-
lizace, vytápění i elektroinstalace. Za zhruba 2 700 000 korun 
vzniknou další nové místnosti, kterých se návštěvníci střediska 
volného času dočkají ještě letos na podzim. Termín dokončení 
stavby je 30. října 2020. Budova přístupná z ulice Komenského 

získá ve své pravé časti novou velkou a malou hernu, kance-
lář i úklidovou komoru, to vše propojené s druhou částí budovy 
přes stávající průjezd domu s číslem popisným deset. Bezba-
riérový přístup do nových prostor zajistí rampa k velké herně. 
Dóza je centrem volného času pro všechny věkové skupiny oby-
vatel Velkého Meziříčí a okolí. Klade si za cíl naučit návštěvníky 
aktivně trávit svůj volný čas prostřednictvím zájmových činnos-
tí, kterých nenabízí málo.

Dóza rozšiřuje prostory o bývalé řeznictví

Tuto sobotu jsme podruhé obnovili náš dřevěný skautský kříž, 
který byl poprvé vztyčen 21. srpna 1992 na rozcestí, kde vyvěrá 
studánka s názvem Sabinka. Do Balinského údolí jej přinesli teh-
dejší členové našeho 12. Katolického oddílu prof. Bedřicha Krejčí-
ho společně se skauty ze Střelic a Francie, kteří společně tábořili 
u Uhřínova. Založení kříže bylo jednou z prvních akcí od sametové 
revoluce, kdy začala opět fungovat činnost katolického oddílu. V 
historii jsme skautský kříž obnovili již jednou, a to v roce 2005.
Obnovu jsme začali v kostele sv. Mikuláše, kde proběhlo požehná-

ní kříže z rukou P. Karla Adamce. Poté jsme jej společnými silami 
donesli do Balinského údolí, kde proběhla mše svatá s Vladimírem 
Vojtěchem Záleským – přezdívkou Šagim, který byl u obnovení 12. 
Katolického oddílu prof. Bedřicha Krejčího a vztyčení našeho prv-
ního skautského kříže. Nový kříž jsme vztyčili na původní místo. 
Přáli bychom si, aby kříž vyzařoval do světa jako symbol duchov-
ních hodnot, bez kterých by skauti nebyli opravdovými skauty. Až 
budete mít cestu kolem, nezapomeňte se zastavit.

Petr Kejda

SKAUTI OBNOVILI KŘÍŽSKAUTI OBNOVILI KŘÍŽ
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Ve výstavním sále muzea se od září zabydlí hmyz
V září a říjnu mohou návštěvníci velkome-
ziříčského muzea nahlédnout do života 
v hmyzí říši. Od 4. září bude ve výstavním 
sále otevřená výstava „Společenský život 
hmyzu“.
Jak již název sám napovídá, výstava přiblíží 
sociální chování zástupců hmyzí říše. Ačko-
li je to k nevíře, co se partnerských vztahů 
či rodičovské péče týká, nezadá si hmyz 
s ostatními živočichy. Zvláštní pozornost 
je pak věnována eusociálnímu hmyzu, tedy 

například termitům, vosám či mravencům, 
kteří žijí v důmyslně uspořádaném státě.
„Hlavním cílem výstavy je ukázat naše šes-
tinohé souputníky zblízka a v co možná 
nejlepším světle,“ vysvětlila jedna z autorů 
výstavy, Klára Bezděčková.
Připravíme nejen poutavé fotografie a tex-
ty, ale také trojrozměrné exponáty a insek-
tária s živým hmyzem.
„Návštěvníci se dozvědí, že švábi patří 
k nejstarostlivějším rodičům v živočišné říši, 

samečci much nosí svým vyvoleným zá-
snubní dárky, termiti pěstují houby velikosti 
žampionů a mravenci mají své paní učitel-
ky,“ doplnila Klára Bezděčková.
Výstava, jejímiž autory jsou Klára Bezděč-
ková a Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny 
Jihlava, putuje po republice již od roku 2013.
Do hmyzího světa budou moci návštěvníci 
nahlédnout až do 25. října. Dospělí zaplatí 
40 korun, děti polovinu.

-muz-

Pro letošní 14. ročník Evropského festiva-
lu jsme zvolili téma „Hrozby a příležitosti“. 
Když jsme společně s kolegy z programo-
vého výboru (Ondřej Ševeček, ředitel FLÚ 
AV ČR, filosofové Josef Krob, Juraj Hvorecký, 
Petr Dvořák, Michal Hauser a Milan Dufek) 
koncem září roku 2019 diskutovali nad vý-
běrem odborných bloků, nikdo z nás tehdy 
netušil, jak reálné téma jsme vybrali. Na pře-
lomu let 2019 a 2020 se objevila epidemie 
respirační choroby covid-19. Toto vysoce in-
fekční onemocnění, které zasáhlo celý svět, 
nám v praxi předvedlo na jedné straně hroz-
bu pro lidstvo, na straně druhé příležitost, 
jak se s tímto nebezpečím a jeho následky 
vypořádat. Pro nás znamenal nástup ko-
ronavirové krize rozseknutí, jak s letošním 
ročníkem naložíme. Zrušit, nebo ho odložit 
o rok? Rozhodli jsme přeložit EFF z června 
na září s nadějí, že se nám podaří festiva-
lový svátek zrealizovat a neochudit naše 
návštěvníky o jedinečnou akci, která nemá 
v ČR obdoby. Pokud máte festivalovou bro-
žurku v této chvíli v ruce, podařilo se.
V květnu jsme začali již připravený festival 
renovovat. Oslovili jsme znovu všechny již 
dříve potvrzené přednášející k účasti v pod-
zimním termínu. Na základě jejich odpo-
vědí vznikl nový program, který vám nyní 

předkládáme. Do programového schématu 
jsme zařadili nové odborné bloky, které vy-
cházely z aktuálního dění okolo nás. Hrozilo 
nebezpečí velmi suchého léta, proto jsme 
se rozhodli zařadit odborný blok „Boj se 
suchem“. Všichni s nadějí očekáváme vývoj 
situace okolo koronaviru. Přizvali jsme pro-
to významné kapacity z oboru, kteří v rámci 
odborného bloku „Zaměřeno na koronavir“ 
nám jistě odpoví na spoustu našich otázek. 
Ekonom Tomáš Sedláček představí své ná-
zory - jak se tyto hrozby a příležitosti projeví 
v podnikatelském a ekonomickém prostře-
dí. Ozdobou slavnostního zahájení bude 
bezpochyby známá diplomatka a herečka 
Mgr. Magdalena Vašáryová. Spolu s ní vy-
stoupí Ing. Lukáš Kintr, náměstek ředitele 
Národního úřadu pro kybernetickou a infor-
mační bezpečnost.
Myslím si, že letošní festival, přes všechny 
komplikace, nabízí zajímavá témata, ale ob-
zvláště osobnosti. Jména jako generál An-
dor Šándor, Adam Gebrian, Václav Hořejší, 
Zdeněk Hostomský, Daniel D. Novotný, Pe-
ter Sýkora, Petr Svoboda, Jiří Doškař, Zdeněk 
Žalud, Jiří Paul, František Barák, Ondřej San-
tolík, Jiří Svoboda, Josef Krob, Petr Dvořák, 
Juraj Hvorecký jsou ve svých oborech oprav-
dovými pojmy.

V rámci doprovodného programu bych vás 
rád pozval do kina na páteční film Nákaza. 
Nedělní odpoledne se na náměstí předsta-
ví loutkáři z loutkohereckého souboru při 
Jupiter clubu. Zahrají pohádku Honza, čert 
a Kašpárek. Následovat bude koncert Petra 
Bendeho s kapelou. Na závěr festivalu se 
představí v rámci komorního koncertu Ma-
riia Mikhailova ve hře na flétnu a Libor Jane-
ček ve hře na kytaru.
Velký dík za finanční podporu náleží městu 
Velké Meziříčí, které je generálním partne-
rem festivalu. Finančně podporuje festival 
také Kraj Vysočina. Prestižní pro festival je 
podpora Akademie věd ČR. Odbornou ga-
ranci festivalu od prvního ročníku poskytuje 
Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně. Organizačně 
festival zabezpečuje Jupiter club s progra-
movým výborem festivalu. Všem bych chtěl 
za spolupráci velmi poděkovat.
Závěrem bych chtěl tichou vzpomínku věno-
vat panu prof. Erazimu Kohákovi, tradičnímu 
a věrnému podporovateli festivalu, který ode-
šel do filozofického nebe, a odtud nám zaslal 
jeho tradiční pozdrav: „AŤ ŽIJE FILFEST!“
Děkuji a těším se s vámi na setkání na festi-
valových akcích.

Mgr. Milan Dufek

Čtrnácté pokračování festivalu filozofie se blíží
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Zahrajem

The Half Stetson

The Shots Humpolecký dixieland
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První říjnový víkend se ponese ve 
znamení umění a kultury
Jubilejní desáté Dny otevřených ateliérů (DOA) proběhnou na 
Vysočině první říjnový víkend, a to 3. a 4. října. Pořadatelé už 
přihlášky na letošní ročník uzavřeli a v našem kraji konstato-
vali hojnou účast 122 umělců a řemeslníků.
Příležitost vidět tvůrce, umělce i mistry svého řemesla v jejich 
autentickém prostředí dodává této akci na mimořádné atrak-
tivnosti. Mezi zapojenými ateliéry, dílnami, provozy najdou 
návštěvníci řadu těch, které patří už k obvyklým účastníkům, 
současně se ale můžou těšit i na nové. „Dny otevřených ate-
liérů jsou podzimní slavností výtvarného umění a uměleckých 
řemesel, jejichž cílem je propagace umění, řemesel a zpro-
středkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Konají se tradič-
ně ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se do 
akce zapojují také tvůrci v Jihomoravském a Jihočeském kraji 
a za hranicemi v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznik-
la. Celá akce probíhá zdarma jak pro zúčastněné ateliéry, tak 
pro návštěvníky,“ uvádí Martina Mrázová, koordinátorka DOA, 
a doplňuje, že kromě jejich webových stránek naleznete místa 
a tipy na Facebooku i Instagramu.

Od středy 16. 9. do úterý 22. 9. Meziříčské cyklotoulky
Cyklovýlet za krásami Velkomeziříčska. Během cesty Vás čekají různá překvapení.
Na závěr budou účastníci oceněni drobným dárkem. Doporučujeme kolo v dobrém technickém stavu, 
sportovní oblečení, pláštěnku, cyklistickou helmu, pití. 

Pondělí 14. 9.  Beseda s lektorkou Romanou Hánělovou na téma: 
Co bere mou vůli se hýbat? (Kopretina centrum pro rodiče s dětmi – pobočka Velké Meziříčí)

Od středy 16. 9. do úterý 22. 9. Výtvárná soutěž
Výtvárná soutěž pro žáky MŠ. (Dóza středisko volného času Velké Meziříčí)

Čtvrtek 17. 9. od 10.00 do 12.00 hod. Workshop s Marcelou Blažkovou 
O líném cvrčkovi Edovi: V pohádce uvidíte, jak nadaný cvrček přemohl lenost a zahrál 
zvířátkům pro radost. Pak si společně vytvoříme hudební nástroje, na které si zahrajeme 
a zazpíváme písničku.. (Kopretina centrum pro rodiče s dětmi – pobočka Velké Meziříčí)

Čtvrtek 17. 9. od 15.00 do 17.00 hod Vyměníme auta za koně
Zkuste s námi jízdu na koních, protože, jak je známo, nejkrásnější pohled na svět je z koňského 
hřbetu. Přijďte se s námi nejen povozit, ale také si zasoutěžit. Pro děti bude také připravena soutěž 
s koloběžkou. (Kopretina centrum pro rodiče s dětmi – pobočka Velké Meziříčí)

Čtvrtek 17. 9.  EVROPSKÝ DEN BEZ AUT - Malování na silnici                                                                                                                                                              
Přijďte s námi společně ozdobit silnici kolem našeho centra. Při nepříznivém počasí bude program 
probíhat v prostorách centra. (Kopretina centrum pro rodiče s dětmi – pobočka Velké Meziříčí)                                                                               

Čtvrtek 17. 9. od 9.00 do 16.00 hod Orientační běh zámeckým parkem 
Orientační běh proběhne v prostorách zámeckého parku a nádvoří. Akce je určena pro žáky 
základních škol z Velkého Meziříčí (Chaloupky o.p.s. Velké Meziříčí)
K účasti na celé akci byli přizvání tito partneři: Město Velké Meziříčí, Zdravý Kraj Vysočina, Městská 
policie Velké Meziříčí, Dóza středisko volného času Velké Meziříčí, Kopretina – centrum pro rodiče s 
dětmi Velké Meziříčí, Chaloupky o.p.s. Velké Meziříčí a Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí,
O podpisu Charty 2020 – Evropský týden mobility probíhajícím ve dnech 16.–22. září 2020, rozhodla 
Rada města kladně na svém zasedání dne 28.8.2020.
Ve čtvrtek 17. 9. 2020 v době od 7.00 – 17.00 hod. bude uzavřena část ulice Ostrůvek před budovou 
Kopretiny – centrum pro rodiče s dětmi a Chaloupky o. p. s. školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání Velké Meziříčí. Akce proběhne za finanční podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina.14.–22. ZÁŘÍ 2020
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Těžko by se hledala souvislost mezi Vel-
kým Meziříčím a švýcarským městem 
Montreux, ležícím na břehu Že-
nevského jezera. Obě města však 
spojuje jméno světoznámé so-
chařky českého původu, Ireny Se-
dlecké. Irena Sedlecká, narozená 
roku 1928, vytvořila pro obě města 
sochy, které se staly ikonickými.
Ve svém raném období navrhla 
sousoší pro Velké Meziříčí věno-
vané obětem druhé světové války, 
které se nachází na novém velko-
meziříčském hřbitově, odhalené 
v roce 1960. U tohoto sousoší se 
každoročně konají pietní shromáž-
dění. Pro švýcarské město Mon-
treux vytvořila světově známou 
sochu Freddieho Mercuryho, která 
je ikonou pro návštěvníky Žene-
vského jezera. Třímetrová bronzo-
vá socha se stala poutním místem 
fanoušků kapely Queen.
Autorka obou soch, Irena Sedlec-
ká, zemřela letos 4. srpna ve věku 
91 let v Londýně, kam emigrovala 
se svojí rodinou v roce 1967. Tvořit 
v duchu socialistického realismu, 

jak bylo v padesátých letech vyžadováno, 
nebyl její „šálek kávy“, ale i tak doved-

la dát svým sochám zajímavý výraz. Po 
emigraci se nad ní v Československu „za-

vřela voda“ a její jméno je pro větši-
nu veřejnosti málo známé. V zahra-
ničí, zejména v Londýně, jsou však 
její sochy dobře známé, protože jim 
dovedla výborně vdechnout dyna-
miku a charakter postavy. Vytvá-
řela sochy politiků, sportovců, vy-
nálezců s jedinečnou živostí. Byla 
členkou Královské britské sochař-
ské společnosti.
Její druhý manžel, František Běl-
ský, vstoupil do britských dějin jako 
sochař, který portrétoval čtyři ge-
nerace britské královské rodiny. Je 
také autorem pamětní desky pa-
rašutistů na pražském chrámu sv. 
Cyrila a Metoděje či busty premiéra 
Winstona Churchilla před britským 
velvyslanectvím v Praze.
V našem městě se nyní upravuje 
pietní místo s jejím sousoším. Bo-
hužel o autorce sousoší není na po-
mníku žádná zmínka. Domnívám se 
proto, že by bylo vhodné upozornit 
na její autorství a světovou tvorbu.

Ing. Pavel Pavelka

ZEMŘELA IRENA SEDLECKÁ, AUTORKA SOCHY MERCURYHO  ZEMŘELA IRENA SEDLECKÁ, AUTORKA SOCHY MERCURYHO  
I PAMÁTNÍKU OBĚTEM VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIEI PAMÁTNÍKU OBĚTEM VELKOMEZIŘÍČSKÉ TRAGÉDIE

Ve věku 91 let v Londýně zemřela česká sochařka Irena Sedlecká. Ve světě ji zvlášť u fanoušků zpě-
váka Freddieho Mercuryho proslavila její socha, která stojí u Ženevského jezera a stala se jednou ze 
švýcarských atrakcí. Držitelka medaile Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury 
v zahraničí zanechala kulturní odkaz také Velkému Meziříčí.
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Charitativní sekáč vol.2 
podpoří Kociánku

Ve dnech 18. a 19. září ve spolupráci s Ju-
piter clubem pořádáme druhý ročník pro-
dejně nákupní akce, kde může každý pro-
dat či koupit oblečení a jiné módní doplňky 
z druhé ruky. Z každého prodaného kusu 
půjde část ceny do Centra Kociánka, pra-
coviště Březejc. Prodejci jsou dobrovolníci, 
kteří vytřídí svoje šatníky a chtějí podpořit 
dobrou věc. Věci, které byste rádi prodali, 
můžete vozit od pátečního rána na místo 
konání. Cennější věci si každý prodává sa-
mostatně, ostatní darované věci prodají 
organizátoři za jednotnou symbolickou 
cenu. Součástí bude kavárna, občerstvení 
a páteční večer rozvlní DJ.
Kdy: pátek 18. 9. // 13.00 až 22.00, 
          sobota 19. 9. // 9.00 až 16.00
Kde: venkovní nádvoří a předsálí kina //     
          Jupiter club
Loňský výtěžek přes 8 000 korun šel na 
podporu místního psího útulku. Překoná-
me letos tuto částku?

Těší se na vás Alžběta Bezděková
a spolek Jednoměsto.

Potkat ve velkomeziříčském domově pro 
seniory psa, nebo i hned několik naráz, 
není nic neobvyklého. Však jsou tito do-
mácí mazlíčci právem považováni za sou-
část našich rodin. Kořeny těchto přísluš-
níků sahají mnoho tisíc let do minulosti, 
kdy bylo procesem domestikace objeveno 
citové pouto mezi člověkem a němou tvá-
ří. Právě tam se možná zrodilo rčení: pes = 
největší přítel člověka. Rčení se postupem 
času stalo heslem a posláním tzv. canis-
terapie, metody, která funguje na emoční 
a fyzické bázi vznikajícího kontaktu mezi 
léčeným člověkem a psem. A právě tu kli-
enti domova hojně a rádi využívají.
Jak konkrétně canisterapie léčí? Plně vycvi-
čený pes pod vedením svého pána, v na-
šem případě terapeuta, ovlivňuje léčené-
ho pouze svojí blízkostí. Přítomnost němé 
tváře automaticky uvolňuje stres a napětí, 
účinky jsou pozorovatelné na jedincích 
s vysokým tlakem nebo pacientech trpících 
depresemi. Canisterapie viditelně zlepšu-
je motorické schopnosti. V tomto případě 
se jedná o podávání pamlsků, česání srsti 
a hraní si na přetahovanou s dalšími cvi-

čebními pomůckami. Prokazatelně léčené-
ho stimuluje a nabádá ho být aktivním.
Vztah člověka a zvířete se v našem do-
mově podporuje plnými doušky. Návštěv-
níci mohou slyšet andulky na Pomněnce 
nebo vidět morčata v přízemí. V rámci za-
hradnického kroužku se občas potkáváme 
i s koťátky, ale canisterapie je nedílnou 
součástí našeho domova od nepaměti. 
Domovní psí tým se skládá ze šesti chlupá-
čů od jorkšírského teriéra po leonbergera 
s doprovody celkem čtyř terapeutů, kteří 
jsou odbornými dozory při průběhu léčby. 
Díky rozmanitosti psích charakterů na-
vštěvujících naše seniory využíváme cani-
sterapii stále častěji. Každý psí návštěvník 
má jiné dovednosti a povahu, která z něj 
dělá další jedinečné stvoření, podobně jako 
u lidí, proto jsme rádi za početnější smečku.
A jaký je názor pracovnice vztahů k ve-
řejnosti Veroniky Krátké? „Myslím, že 
canisterapie je výhodná pro obě strany. 
V celém domově bych nenašla obyvatele, 
který by se dobrovolně nerozdělil s pej-
skem o své piškoty.“

Veronika Krátká, Domov seniorů VM

KDYŽ PSÍ DOKTOŘI LÉČÍKDYŽ PSÍ DOKTOŘI LÉČÍ

Rozpis ledu hledejte 
nově na webu města
Přemýšlíte o pronájmu ledové plochy na 
zimním stadionu k soukromým nebo třeba 
firemním účelům? Zajímá vás, kdy si může-
te přijít na stadion zabruslit? Nově vzniklá 
městská organizace Sportoviště VM má 
od září oficiálně na starosti také provoz 
zimního stadionu a pronájem ledové plo-
chy. Pokud vás zajímají informace ohledně 
obsazenosti ledu, sledujte web města, na 
kterém naleznete vždy aktuální verzi roz-
pisu. Informace o zimním stadionu i ostat-
ních sportovištích najdete v kategorii Další 
instituce —>Sportoviště VM.

Na začátku tentokrát nebylo slovo, ale 
bouda. Obyčejná stará dřevěná bouda, 
která stála v Oslavici a překážela. Co s ní? 
Dá se ještě na něco použít? Prkna s še-
divou patinou rozhodla. Budeme je re-
cyklovat na chodníčky a paluby někde u 
vody, vždyť bydlíme v Meziříčí, kde řeky 
protkávají zdejší údolí. 
Pokusíme se oživit prostor mezi Balinkou 
a protipovodňovou zdí. Objevujeme pro-
šlapanou pěšinku kolem plynoucí vody, 
která si po velkých deštích neohroženě 
razí cestu širším korytem, hučící přepad 
bývalého mlýnského náhonu i tichou lou-
ku s javory lemujícími břeh řeky. Palouky.
Před námi je poslední srpnová neděle, kdy 
tady chceme svépomocí vytvořit poby-
tové dřevěné paluby. Už máme povolení 
a souhlasy institucí, prostor je vysečen, 

konstrukce jsou promyšleny a materiál 
zajištěn. Paráda. Už nás může odradit jen 
déšť, protože „aku“ nářadí je nabité...
Srdečně Vás zveme! Přijďte se nalodit a 
pobýt, anebo se jen projít kolem živé řeky. 
Paluby jsou tu i pro Vás!
Děkujeme Lence a Michalovi Nováčkovým, 
Taťáně Zezulové a Tomášovi Kůpovi, Martě 
Mackové, Tomáši Bílkovi, Pavlovi Oulehlovi, 
Janu Bílkovi, Leoši Bílkovi, Milanu Salašovi, 
Františku Bíbrovi, Tomáši Bíbrovi, Tomáši 
Pelíškovi, Vlaďce Sekničkové, Danu Fojtíko-
vi, Jiřímu Pálkovi,  Františku Šoukalovi, Radě 
města Velkého Meziříčí, úředníkům z velko-
meziříčské radnice, zaměstnancům Tech-
nických služeb VM, s.r.o. a hlavně pracovní-
kům z Povodí Moravy, s. p., závod Dyje.

Ivana Bíbrová & Martina Požárová
P. S. Dokončenost 50% k 31. 8. 2020.

Postavíme paluby na Paloukách
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PANÍ ALENA MÁLKOVÁ - POZORUHODNÁ 
OBYČEJNÁ ŽENSKÁ

Devadesáti let se 22. srpna dožila ve vzác-
né duševní í fyzické síle paní Alena Málko-
vá - rozená Stolaříková. Pochází z Bílých 
Karpat, z vesničky Bzová, dnes místní části 
města Bojkovice. Je prostřední ze tří dosud 
žijících sester. Vyrůstala ve skromných po-
měrech, ale v láskyplném rodinném pro-
středí, kde se nejen společně pracovalo, ale 
hodně zpívalo, četlo, recitovalo, ochotniči-
lo i filosofovalo. Rané dětství prožívala za 
velké hospodářské krize, rané dospívání za 
německé okupace. Rodina i historická doba 
přirozeně výrazně ovlivnily její pohled na 
svět: její silné sociální cítění, touhu po spra-
vedlnosti a schopnost překonávat svízelné 
životní situace a mít potřebu být prospěšná 
svému okolí.
Povinnou školní docházku absolvovala ve 
Bzové a Bojkovicích, kde vystudovala Od-
bornou školu pro ženská povolání. Tam se 
zdokonalila nejen v ručních pracích, vaře-
ní, vedení domácnosti, ale získala i dobré 
základy pro administrativní činnost. Té se 
také po absolvování školy řadu let věnova-
la, nejdříve jako účetní bojkovické Zbrojov-

ky Vsetín. V té době se seznámila se svým 
budoucím mužem Bohuslavem Málkem, 
rodákem ze zdejšího Budišova a v roce 
1954 se za něj provdala. V roce 1957 zís-
kal místo výpravčího ve Velkém Meziříčí 
i s bytem v nádražní budově a za rok se za 
ním přistěhovala i Alena s dětmi, dcerou 
Alenou a synem Jiřím. Ale nebyla to pro ni 
žádná legrace. Byla v cizím prostředí s ma-
lými dětmi a manželova služba u dráhy 
znamenala směnné služby. Ale Alena není 
z těch, co si stěžují. Využila své kreativity 
a zručnosti, na děti šila, pletla, háčkovala. 
Zkrátka: na co nebyly peníze, nebo co nešlo 
sehnat, dokázala vyrobit. Když děti povy-
rostly, mohla nastoupit i do zaměstnání. 
Dlouhá léta pracovala jako zástupkyně 
vedoucí v meziříčské Knize. Spolu s man-
želem vychovali a pro život dobře připravili 
oba své potomky. Syn se svou rodinou žije 
ve Velkém Meziříčí, má dva dospělé syny, 
dcera žije ve Znojmě a má dvě dospělé dce-
ry. Paní Alena Málková ale není jen mamin-
kou a babičkou, ale i prababičkou pětileté 
Elišky, dvouletého Tomáška a devítiměsíč-
ního Robinka.
Mohlo by se namítnout, že to je příběh 
každé druhé ženy. Ale Alena je skutečně 
v mnohém výjimečná. Brzy se dokázala 
začlenit mezi ostatní obyvatele Meziříčí. 
Stala se členkou TJ Sokol Velké Meziříčí. 
Sokolkou byla už od dětství a sokolkou 
je dosud. Každou středu si chodí zahrát 
odbíjenou se sestrami sokolkami seni-
orkami. Připevnit a napnout síť je úkon, 
který si nedala ani letos vzít. Pečlivě se 
stará, aby všechny včas zaplatily člen-
ské příspěvky a dostaly za ně známky 
do legitimace. Byla první mezi zdejšími 
cvičenci thai -chi. Aktivně pracovala a do-
sud pracuje v Červeném kříži, je členkou 
a aktivně se zúčastňuje všech akcí Klu-
bu Naděje, SPCCH i VGS. V mládí hrála 
ochotnické divadlo a litovala, že rodinné 
poměry, tedy hlavně čas, jí neumožnily 

v tom pokračovat i v našem městě.
Od dětství nesmírně miluje hudbu. Byla 
členkou pěveckého sboru vedeného pa-
nem Rudolfem Pitlíkem. Po ukončení jeho 
činnosti vytvořila spolu s dalšími staršími 
členkami „Pěveckou sedmičku“. Pravidel-
ně se u ní doma každé pondělí scházely 
a zpívaly, sobě pro radost. Ale vystupovaly 
i na akcích pořádaných ČSŽ nejen v našem 
městě, ale i na krajských srazech a dokon-
ce i na celorepublikových předvánočních 
setkáních v Praze v Kaunicově paláci. Ne-
nechá si ujít ani jediný koncert vážné hud-
by pořádaný Klubem přátel hudby.
Je dlouholetou aktivní členkou ČSŽ. V sou-
časné době nejstarší z naší organizace, 
nejen věkem, ale i padesátiletou obětavou 
činností. Na výstavách jste mohli vidět řadu 
jejích, překrásných, převážně háčkovaných 
výrobků. Pro dobrou věc je ochotna přilo-
žit ruku k dílu a potěšit druhé. Pěkná řádka 
meziříčských žen nosí slušivé čepice „eliot-
ky“, které jim Alena zdarma ušila z jimi vy-
braného materiálu. V současné době šije 
zdarma nákupní tašky z potahů ze zláma-
ných deštníků. Od roku 2015 jich vyrobila 
pro své známé přes dvě stě. Udělala jim tím 
radost, ale také pomohla životnímu pro-
středí, nahradila těmi taškami spoustu jed-
norázových igelitových obalů. Krom sluši-
vých čepic a praktických „exdeštníkových“ 
tašek ráda své známé obdaruje tenerifka-
mi - půvabnými brožičkami vyšívanými na 
záclonových kroužcích…
Přes svůj věk a zdravotní obtíže s ním 
spojené je naše Alenka Málková stále plná 
energie, stále myslí víc na druhé než na 
sebe a pro nás je nedostižným vzorem. Je 
to obdivuhodná skromná obyčejná žen-
ská, kterých by mělo být mezi námi víc. 
A my jí přejeme, aby i nadále byla tak čino-
rodá, plná pohody a rády bychom k tomu 
také alespoň trošičku přispěly.

Za ZO ČSŽ a Sokolky seniorky
Jiřina Kácalová

EMIL DOBROVOLNÝ OSLAVÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ZÁŘÍ
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Vystudoval průmyslovou školu strojírenskou – maturoval v roce 
1960. Hned poté jej jmenovali do funkce vedoucího nové provo-
zovny autoopravny Horáckého autodružstva ve Velkém Meziří-
čí. Pracovní poměr ukončil po 30 letech a po sametové revoluci 
začal podnikat a založil soukromou firmu AUTODOBROVOLNY. 
Firmu postupně rozšířil o provozovny v Jihlavě a Znojmě. V sou-
časné době firmu již řídí syn Milan Dobrovolný.
Přitom se stále věnoval dalším aktivitám, zastával funkci před-
sedy AMK Svazarmu VM více jak 15 let a dále pracoval jako soud-
ní znalec Okresního soudu Žďár nad Sázavou více než 10 let.
Na svoje pracovní výsledky může být hrdý, ale největší radost mu 
nyní dělají pravnoučata Mia, Jirka a Ela Sofia. Myslíme si, že kdyby 
se nyní pan Dobrovolný ohlédl, mohl by si říct, že tu nebyl nadarmo.
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Prázdniny a léto pomalu končí a čeká nás 
období barevného, ale sychravého pod-
zimu, začátek školy, nachlazení, rýmičky, 
podzimní únava a stres… Co s tím? Jeden 
tip bych pro vás měla. Pojďte do sauny.
Saunování je nejen příjemná a odpočin-
ková záležitost, kterou vyzkoušíte na 
wellness pobytu vedle bazénu a vířivky. 
Pravidelné saunování má mnoho zdra-
votních přínosů:
• Posiluje imunitní systém a odolnost 

organismu (prevence proti chřipkám, 
nachlazením a infekcím)

• Aktivuje a posiluje lymfatický sys-
tém, detoxikuje organismus (z těla 
se spolu s potem odplavují toxiny 
a odpadní látky, které jsou spouště-

čem řady chronických onemocnění)
• Zkvalitňuje dýchání, prevence proti 

alergiím (uvolňuje dýchací cesty, při-
spívá k léčbě astmatu)

• Kladné působení na pokožku (za-
braňuje jejímu vysušování, přispívá 
k léčbě mnoha kožních onemocnění)

• Prokrvení organismu, uvolnění sval-
stva (dochází k celkové regeneraci, 
posiluje se proces hojení, tlumí bo-
lesti, mírní záněty, ideální například 
pro sportovce)

• Působí proti migréně
• Zklidňuje nervový systém, působí 

kladně na psychiku (při saunování 
dochází k celkovému zklidnění, pů-
sobí proti stresu a nervozitě, navo-

zuje pohodu a dobrou náladu, zkva-
litňuje spánek)

Ale pobyt v sauně si dnes především uži-
jete. Hlavně díky saunovým ceremoniá-
lům, které do nich vnášejí ZÁŽITEK. To, 
díky čemu v ní vydržíte potřebnou dobu, 
aniž byste se nudili a jen s vyplazeným 
jazykem čekali, až se na přesýpacích ho-
dinách všechen písek ocitne dole, jako na 
smilování.
O nich zase něco příště. Já a ostatní sau-
néři v našem novém velkomeziříčském 
wellness centru už se na vás při nich moc 
těšíme.

Dana Dychová
Saunérka v Beauty & Beast

SAUNOVÁNÍ MÁ BLAHODÁRNÉ ÚČINKYSAUNOVÁNÍ MÁ BLAHODÁRNÉ ÚČINKY

Obec Krásněves

ve spolupráci s

pod záštitou Českého centra Mezinárodního PEN klubu

a za podpory 

Města Velké Meziříčí

vás zvou na pořady

Život a dílo spisovatele Ladislava Dvořáka

ke 100. výročí autorova narození

Velké Meziříčí – Krásněves

18. září 2020

Kontaktní adresy

Obec Krásněves, starosta Karel Uhlíř, Obecní úřad, č. p. 52, 594 44 Radostín nad Oslavou, 
email: starosta@krasneves.eu, tel: 724 111 982

Gymnázium Velké Meziříčí, RNDr. Aleš Trojánek, Ph.D., trojanek@gvm.cz, tel. 565 301 544

MZA v Brně – Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Mgr. Martin Štindl, Ph.D., 
stindl@mza.cz, tel. 606 666 746

PdF Univerzity Hradec Králové, Mgr. Jan Bílek, Ph.D., bilek.jan1@gmail.com, tel. 605 301 191

literárně historický seminář
Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 235/27

L. Dvořák, literárně dramatické představení 
(režie Jaroslava Šiktancová)
Gymnázium Velké Meziříčí

odhalení pamětní desky
obec Krásněves

L. Dvořák, literárně dramatické představení 
(režie Jaroslava Šiktancová)
kulturní dům Krásněves

hudební vystoupení
kulturní dům Krásněves

Program

10–12 hod.

14–15 hod.

16.30

17–18 hod.

18–19 hod.

Podrobnosti viz www.krasneves.eu
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Velké Meziříčí
SCVM pobočka “Charita“, Poštovní 8
pravidelné tréninky každé úterý
děti od 17:45 a dospělí od 19:00
nové nábory 8. 9. 2020

tel.: 608 383 845www.kravmaga-kapap.cz

www.facebook.com/cakmkzs



září 2020

20 INZERCE

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

1.11.VELKÉ MEZIŘÍČÍJUPITER CLUB 19:00

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: VELMEZ JUPITER CLUB, TEL.: 739 000 071
WWW.TICKETPORTAL.CZ

OOSSMM  EEUURR  
NNAA  HHOODDIINNUU

BBlláázznniivváá  kkoommeeddiiee  oo  ssoobbeeccttvvíí  aa  ššttěěddrroossttii
jako nájemce lesních pozemků ve vlastnictví 

Města Velké Meziříčí

nabízí veřejnosti možnost
výroby palivového dřeva samovýrobou 

za symbolické ceny

Kontakt: Ing. František Fňukal  

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

Technické služby VM s.r.o.
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JV
Jarmila Vávrová
Rozkoš 91/5
594 01 Velké Meziříčí

Telefon: 737 184 792
Email: j.wavrova@seznam.cz
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Objednáváme kuřice stáří 20 týd. začínají nést. Celoročně 
prodáváme levně nosnicovou směs a domácí vejce. Hrbov 42, 
tel.: 737 477 773

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

Koupím vojenskou výstroj např: vysouvací nože, tropické klo-
bouky, oblečení pískové zelené, modré barvy, kanady boty 
okované -plátěné, maskáče, muniční bedny, bundy s koži-
chem, ruksaky nabídněte cokoliv i poškozené! Volejte či proz-
voňte na tel.: 732 400 672. Děkuji

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

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

Žena 69 roků hledá upřímného kamaráda, který je také sám. 
Tel.: 702 345 952

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

Pronajmu nový slunný byt, mezonet, 2+kk na ulici Školní, čás-
tečně vybavený, nízké náklady na energie. Tel.: 776 319 525, 
zn.: od září 2020

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

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

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

Pronajmu řadovou garáž na ulici Družstevní. 
Elektřina 220 i 380 V, volná ihned. Tel.: 737 577 195

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

Pronajmu nebytové prostory v Měříně, k různému využití. 
Tel.: 605 959 464

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

Přijmeme pokladní na HPP. Tel.: 723 792 109
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ZMĚNY
ORDINAČNÍCH HODIN

2. 9. - 6. 9.  MUDr. Blaha – neordinuje
7. 9. - 13. 9.  MUDr. Šajnar (interna) – DOVOLENÁ
7. 9.   MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ
7. 9. a 8. 9.  MUDr. Nechvátalová – DOVOLENÁ
8. 9.   MUDr. Jašová (urologie) – DOVOLENÁ
10. 9.   MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ
11. 9.   MUDr. Krejčí (chirurgie) – DOVOLENÁ
11. 9.   Dentální hygiena – DOVOLENÁ
14. 9.   MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ
17. 9.   MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ
21. 9.   MUDr. Blaha – neordinuje – do odvolání 
  (předatestační příprava)

ZUBNÍ POHOTOVOST

5. 9. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, 
Nové Město na Moravě 722 410 010

6. 9. MDDr. Radka Prouzová,  
Radostín nad Oslavou 71 799 505 925

12. 9. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou 566 690 110

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

19. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

20. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

26. 9. B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303 566 536 712

27. 9. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem 735 047 388

28. 9. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., 
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou 566 643 012

Svaz žen zve na zájezd
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.

Centrum služeb Svazu posžených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s.
Karlínské nám. 12, Praha 8
www.rozchodmeto.cz
www.spcch.cz

Centrum služeb Svazu posžených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s.
Karlínské nám. 12, Praha 8
www.rozchodmeto.cz
www.spcch.cz

ZTRATIL SE 
BENGÁLSKÝ
KOCOUREK
ODMĚNA 10 000 Kč

tel.: 602 522 536
Děkujeme za pomoc. 

David Rosecký
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VZPOMÍNÁME

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

Dne 7. září 1980 tragicky zahynul náš ka-
marád a student gymnázia, Karel Pešek 
z Radostína nad Oslavou.

Stále vzpomínají všichni spolužáci 4. C 
(1979 – 1983) a třídní profesor.

Dne 3. 9. 2020 by oslavil náš manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef 
Mahel, 90. narozeniny. 4. 8. 2020 by to byl 
již rok, co opustil tento svět.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.  
S láskou a vděčností vzpomínají manželka 
Ludmila, dcery Alena a Jana s rodinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Dne 6. 10. 2020 uplynou tři roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec 
a dědeček, pan Josef Černý.

S láskou vzpomínají manželka Jaroslava 
a dcery Irena a Alena s rodinami.

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

Dne 12. září to budou dva roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný a drahý man-
žel, tatínek a dědeček, pan Josef Ryant  
z Velkého Meziříčí.

Se smutkem a láskou v srdci vzpomíná 
manželka, dcera a syn s rodinami.

„Odešla jsi tiše, ve věku 66 let, jak si osud 
přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.“

Dne 30. září 2020 uplyne osm roků, kdy 
nás navždy opustila paní Libuše Kučerová 
z Mostišť.

Stále vzpomínají manžel Jiljí a děti Pavlína, 
Jiljí a Šárka s rodinami.

Ivan Ležovič, Čikov, 60 let, 27. 7.

Marie Stupková, Velké Meziříčí, 79 let, 1. 8.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
7. 8. 2020 s paní Marií Stupkovou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina
Ladislav Liška, Velké Meziříčí, 76 let, 1. 8. 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
6. 8. 2020 s panem Ladislavem Liškou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina a blízcí přátelé

Jarmila Věžníková, Velké Meziříčí, nedožitých 89 let, 7. 8.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
13. 8. 2020 s paní Jarmilou Věžníkovou z Velkého Meziříčí.

Synové s rodinami

Jaroslav Janeček, Velké Meziříčí, 66 let, 10. 8.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
17. 8. 2020 s panem Jaroslavem Janečkem z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Jarmila Dvořáková, Velké Meziříčí, 74 let, 13. 8.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
20. 8. 2020 s paní Jarmilou Dvořákovou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Zdeňka Stará, Velké Meziříčí, 73 let, 19. 8.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
26. 8. 2020 s paní Zdeňkou Starou z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

František Vítek, Velké Meziříčí, 76 let, 19. 8.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
26. 8. 2020 s panem Františkem Vítkem z Velkého Meziříčí.

Manželka a děti s rodinami

Ing. Zdeněk Požár, Měřín, nedožitých 75 let, 25. 8.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
29. 8. 2020 s panem Ing. Zdeňkem Požárem z Měřína.

Manželka a děti s rodinami

Dne 5. října 2020 uplyne 5 roků, kdy nás 
navždy opustil pan Pavel Kučera z Dolních 
Borů.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku.

Bratr Jiljí a Květa Žilková s rodinami
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Vlastníte internetový obchod Pytlíci.cz, váš obchod je založe-
ný na bezplastové filosofii. Jak vás tato myšlenka podnikání 
napadla a co předcházelo rozhodnutí takto podporovat udr-
žitelný rozvoj?

Já jsem studovala v Olomouci a pak jsem pracovala v Praze, 
kde jsem se zapojila do organizace Bezobalu, která zakládala 
první bezobalové obchody v Čechách, a tam jsem dělala koor-
dinátorku osvětových projektů. Dělali jsme různé workshopy na 
školách i pro veřejnost. Nicméně z Prahy jsem se potom pře-
stěhovala do Křižanova a přemýšlela jsem nad tím, jak to budu 
tady dělat, protože v okolí žádný bezoba-
lový obchod nebyl. A do toho přišla nabíd-
ka od majitelů Pytlíkova, že by ho chtěli 
prodat a zjistili, že jsem se opět ocitla na 
území Vysočiny, a tak jsme od nich pře-
vzali obchod Pytlíci.cz. Původní majitelé 
byli Hikešovi z Oslavice, kteří to dělali už 
od roku 2012, takže obchod má už osmi-
letou historii. Napadlo je to tak, že dělali 
kurzy, na které objednávali potraviny ve 
větších baleních a byl o to obrovský zá-
jem, tak vznikla myšlenka toho, jak se dá 
ušetřit plastový obal. Obchod jsme přebírali loni na podzim.

Vy prodáváte po internetu a zároveň si k vám mohou zboží 
lidé přijít vyzvednout?

Pro lidi z Křižanova a okolí nabízíme tu možnost, že si to objed-
nají a vyzvednou u nás v Pytlíkově do vlastních nádob. Aktuálně 
tady mám připravenou zásilku pro místní paní, která si přinesla 

svoje pytlíky a nádoby a za chvíli si pro ně přijde a vyzvedne je 
naplněné objednaným zbožím.

Ve vašem obchodě se dá nakoupit v papírových pytlících, lně-
ných sáčcích, skle i nerezu. Představte čtenářům způsoby, 
kterými se dnes dá nakupovat „bez obalu“, a poraďte, jak lze 
myslet na životní prostředí i při nákupu v supermarketu.

Bez obalu lze nakupovat i v místních obchodech, stačí si vyhle-
dat obchod, který nabízí zboží ve větším množství, případně 
vážené zboží. Uvedu příklad naší místní zeleniny, kam chodím 

mimo zeleninu pro slunečnicová semínka 
nebo mandle v čokoládě, a ty si nechám na-
brat do vlastního pytlíku. Stačí si ve chvíli, 
kdy do takového obchodu jdu, uvědomit, že si 
mám vzít pytlík nebo zavařovačku. I do míst, 
která běžně nefungují bezobalově, je možné 
si přinést vlastní nádobu. Obdobně to dělám 
v masně, i tam mi vycházejí vstříc a dávají 
uzeniny do mé krabičky. Co se týká super-
marketů, tak je jednoznačně možné nosit si 
pytlíky na ovoce a zeleninu, někde i uzeniny.

Letošní téma Dne zdraví je ideální příležitost k osvětě o zby-
tečném množství odpadů, které některé domácnosti produ-
kují. Co všechno nabídnete návštěvníkům, kteří akci na velko-
meziříčském náměstí druhé zářijové úterý navštíví?

Nabídnu lidem postup, nad čím přemýšlet, když se člověk chce 
zbavit obalů v domácnosti, v běžném životě nebo při cestová-
ní. Jak si zařídit domácnost, jak se vybavit na nákup nebo co 

  Každý malý krok  
  se počítá. Hlavní  
  myšlenka zero 

waste je nepoužívat věci 
jednorázově a dát jim šanci 
i podruhé, potřetí, počtvrté... 

BEZ OBALU LZE NAKUPOVAT I V MÍSTNÍCH BEZ OBALU LZE NAKUPOVAT I V MÍSTNÍCH 
OBCHODECH, ŘÍKÁ PAVLA ŠVECOVÁOBCHODECH, ŘÍKÁ PAVLA ŠVECOVÁ

Velké množství odpadů v domácnosti tvoří použité obaly, pro které je zásadní použitý materiál na 
výrobu i četnost jeho využití. O předcházení vzniku odpadů a o možnostech nákupů bez obalu nám 
poví majitelka obchodu Pytlíci.cz, Pavla Švecová, která se také zúčastní v úterý 8. září Dnů zdraví. Ty 
pravidelně pořádá Zdravé město Velké Meziříčí, letos na téma Bez obalu.
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mít u sebe v tašce, když člověk vyráží někam na výlet. Zároveň 
si uděláme tip na to, jak si vyrobit vlastní voskovaný ubrousek 
a také přinesu ochutnávky od nás z Pytlíkova a ukázku věcí, 
které lidem pomohou ve snaze nevytvářet zbytečný odpad.

Víme, že je váš obchod bezplastový, ale co vaše domácnost? 
Kolik vyprodukujete odpadu, obzvlášť když máte malé dítě?

Ještě žijeme ve společné domácnosti s mojí mámou, takže 
přesně to vyčíslit nemůžu. Snažím se to minimalizovat, ale obal 
u nás vzniká například z másla, protože není nikde nablízku 
prodej másla takzvaně na váhu. Co se týče malého dítěte, tak 
mně to nepřijde jako žádná velká zátěž - jedeme v látkových 
plenách, hodně doma vaříme, dost věcí jsme dostali zděděných 
a snažíme se být minimalisti. Ale pokud jedeme na nějakou ces-
tu, kde vím, že by nebylo reálné prát, tak i já použiji jednorázo-
vou plenu. Jednám se zdravým rozumem, tak aby nás psychicky 
nedeptalo, že jsme jednou použili nějaký plast.

Co plánujete do budoucna za vývoj či posun?

Zrovna pracujeme na nových webových stránkách a budeme 
mít Instagram. Rekonstruujeme v Křižanově domeček a tam 
chceme Pytlíkov v dohledné budoucnosti přestěhovat. Plus co 
se sortimentu týče, tak plánujeme zařadit více zero waste vý-
robků typu brčka, mýdla, tuhé šampony na vlasy, pytlíky nebo 
bavlněné odličovací tampony.

Vysvětlíte čtenářům pojem, který často používáte - zero waste?

Hnutí, které zastřešuje v Česku pojem bezobalové hnutí, ale ve 
světě je to známé jako zero waste. Jedná se o myšlenku tvořit 

nulový odpad, respektive ho netvořit. Je to ideální myšlenka, ale 
je třeba si uvědomit, že ne všichni to tak hned mají. Je hezké 
mít to někde na horizontu jako cíl, ale není nutné hned z domu 
vyhodit všechno spjaté s odpadem, stačí začít krůček po krůčku. 
Guru zero waste je Bea Johnson, což je paní, která vydala kníž-
ku Domácnost bez odpadů, to je takový čtenářský tip. Zároveň 
existuje blog Czech Zero Waste, což založily tři holky tady u nás 
a dávají zero waste do českého kontextu a aktuálně také vydá-
vají knížku Život skoro bez odpadu. Jak na to si můžete přečíst 
a nebo přijít na moji přednášku 8. září do prostorů bývalé re-
staurace Obecník. Přednáška i celodenní program na náměstí 
je zdarma.

DNY ZDRAVÍ
na téma „Bez obalu“

úterý 8. září 2020

9.00 – 17.00
náměstí
ve Velkém Meziříčí

DOPROVODNÝ PROGRAM BĚHEM DNE:
Výtvarné dílny pro nejmenší a jejich rodiče, kvízy, ochutnávka dobrot, ruční výroba másla, 
měření tlaku a hladiny cukru v krvi, nabídka různých regionálních produktů, stánky, bylinky aj.
Tímto děkujeme všem, kteří na akci spolupracují: sponzoři – vystavovatelé – partneři

PROGRAM:
9.00 - 9.15  zahájení 
9.15 - 10.15  Vanda a Standa – hudebně
    zábavné vystoupení pro děti
    s eko tématikou
11.00 - 11.30 přednáška na téma „Není olej jako olej“
14.00 - 15.00 přednáška na téma „Jak na domácnost bez odpadů“
    v budově Obecníku (bývalá restaurace) ZDARMA
15.00 - 15.30 kuchařská show Jana Rimplera

10. září 10.00 – 12.00
Náměstí ve Velkém Meziříčí
Ukázka techniky:
sanitka
RZA Land Rover
Tatra 815 CAS 20 6x6
nová Tatra 7 CAS 30
Mercedes AZ-30
speciální vůz PČR
policejní motorky

Ukázka zásahu:
ukázka dětské resuscitace
hašení hořícího oleje
ukázka techniky
výcvik policejních psů
… a mnoho dalšího

Dopravní prevence BESIP
Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor Velké Meziříčí,

Policie ČR, Městská policie Velké Meziříčí a BESIP Kraje Vysočina.
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Měřínští rybáři zvou na tradiční závody
Již 8. ročník rybářských závodů pro širokou veřejnost s názvem 
Měřínský kapr se letos uskuteční první zářijový víkend.
Čtyřhektarový rybník Nový bude hostit dospělé rybáře v sobotu 
5. září, stačí pouze uhradit startovné ve výši 200 korun. Závo-

dit může kdokoli, není třeba mít povolenku ani rybářský průkaz. 
Stačí pouze vlastní vybavení. O den později, tedy v neděli 6. září, 
usednou na břeh rybníka děti, které za pětihodinový rybolov za-
platí 100 korun. Závody se konají po novém nasazení rybami.

V červenci se konala Velká cena V červenci se konala Velká cena 
Pardubic handicapovaných sportovcůPardubic handicapovaných sportovců

Městský atletický stadión v Pardubicích přivítal v sobotu 8. čer-
vence nejlepší handicapované atlety.
Z velkomeziříčského sportovního klubu se těchto závodů zú-
častnili Radek Coufal a Jaroslav Polívka, oba ve vrhačských dis-
ciplínách. Nestárnoucí Jarda Polívka odházel všechny tři disci-
plíny – vrh koulí, hod diskem a oštěpem – o něco lépe než na 
Mistrovství ČR Spastic Handicap v Bílině, ale mezi nejlepší se 
neprobojoval.
Radek Coufal v první disciplíně – hodu diskem zaostal za svým 
průměrem a výkon 15,57 metrů stačil pouze na 4. místo, toto 
umístnění si Radek zopakoval i ve vrhu koulí. V hodu oštěpem si 
výkonem 15,77 metrů vybojoval krásné 3. místo.
Sportovní klub děkuje za finanční podporu v roce 2020 – MŠMT, 
městu Velké Meziříčí, Kraji Vysočina a obci Vídeň.
Mediálním partnerem sportovního klubu je Velkomeziříčsko.

Jiří Charvát

O víkendu 22. – 23. 8. vyrazili mladší žáci 
na mezinárodní turnaj do Kuřimi. Tento 
turnaj jsme zařadili na poslední chvíli do 
letní přípravy, která začala pětidenním 
soustředěním v Dolní Cerekvi.
Turnaje se celkem zúčastnilo 19 týmu 

z České a Slovenské republiky, 10 týmů 
mladších žáků bojovalo o titul ve dvou 
skupinách jak ve sportovní hale, tak i na 
venkovním hřišti. V základní skupině 
jsme se utkali s týmy Malacky (SK), Ku-
řim B, Kuřim A, Polanka nad Odrou a Na-

pajedla a po úspěšném dni jsme odjeli 
domů nabrat síly bez ztráty bodu. Druhý 
den turnaje pro nás začal čtvrtfinálovým 
zápasem proti týmu Maloměřic, kte-
rý jsme po rozpačitém začátku vzali do 
svých rukou a vyhráli 21:9. V semifinále 
jsme narazili na tým Liberce, přes který 
jsme prošli do finále. Závěrečný finálový 
zápas proti dosud neporaženému týmu 
Újezdu u Brna jsme dotáhli do vítězného 
konce v poměru 17:12. Celým turnajem 
jsme prošli bez ztráty bodu a naše celko-
vé skóre bylo pěkných 135:72. Na závěr 
byl nejlepším brankářem turnaje vyhlá-
šen Ondřej Trifanov.

Na turnaji jsme celkově odehráli 200 mi-
nut a všichni hráči dostali prostor, aby 
mohli ukázat, co natrénovali na soustře-
dění, které předcházelo tomuto turnaji. 
Musíme konstatovat, že se toho kluci 
nezalekli. Sice chyb bylo ještě pořád hod-
ně, ale alespoň víme, na čem musíme na 
trénincích zapracovat.

M. Krejčí
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NA RYBÁŘSKÝCH ZÁVODECH U ŠEBOROVA DOMINOVALI  NA RYBÁŘSKÝCH ZÁVODECH U ŠEBOROVA DOMINOVALI  
SOUTĚŽÍCÍ Z TŘEBÍČSKASOUTĚŽÍCÍ Z TŘEBÍČSKA

V sobotu 22. srpna se za vesničkou Šeborov poblíž Uhřínova 
uskutečnil druhý ročník pohodových rybářských závodů určených 
pro širokou veřejnost. Jejich organizátory a pořadateli se opět 
stali: vlastník tam situovaného rybníka, totiž místní soukromý 
zemědělec Pavel Uchytil, jeho syn Pavel Uchytil mladší a s nimi 
Stanislav Dočkal, Vladimír Pařil a Ludvík Šimek z Velkého Meziříčí.
Za úmorného vedra ryby braly opravdu jen málo – a pouze na 
hlubině blíže křoviskům a hrázi. Závodilo se od šesti hodin až do 
pravého poledne, a to každý s jedním prutem. Většina chytala na-
těžko, avšak dost bylo i takzvaných „splávkařů“, kteří lovili jak na 
plavanou, tak i na položenou. Na akci dorazili dospělí i děti. Pů-
vodně plánovaná nedělní juniorská soutěž byla totiž zrušena, re-
spektive zahrnuta do společné soboty. Na startu se sešla téměř 
padesátka předem přihlášených rybářů, čímž byla kapacita břehů 
naplněna. Nejvíce zástupců zde mělo Velké Meziříčí, dále Uhřínov, 
Otín, Jaroměřice nad Rokytnou, Velká Bíteš, Pavlínov a Mostiště; 
dostavili se však také zájemci z Kozlova, Větrného Jeníkova, Třebo-
ně, Rudíkova, Dolních Heřmanic, Lhotek a Balin. Nechyběl ani do-
provod a přihlížející divačky s pejsky. Ve startovním poli se objevila 
jedna žena - Jana Novotná z Jaroměřic n. R., a jedna dívka, jíž byla 
Eliška Nedomanská z Otína. Svoje loňské vítězství přijel obhajo-
vat Jaroslav Martinec z Mostišť. Ke konzumaci se nabízelo vítané 
občerstvení - a sice mňamózní dršťkovka, kterou připravil Franti-
šek „Iša“ Krejčí z Velkého Meziříčí, dále také ohřívané uzeniny, pivo, 
káva, čaj, rum, jakož i další dobroty či pochutiny.
Nejúspěšnější rybolovci obdrželi na závěr trofejní kovové pohá-
ry, medaile, barevné diplomy a rozličné věcné ceny, mezi nimiž 
se objevily mj. i některé produkty z farmy. Část cen se losovala 

coby tombola. Děti dostaly sladkosti a drobné dárky. Sponzoři 
cen: zemědělská farma Pavel Uchytil / Šeborov; truhlářská firma 
„Doména“ VM / Stanislav Dočkal & Pavel Dohnal; Město Velké 
Meziříčí - turistické a informační centrum na radnici / Květoslava 
Hladíková; pivnice „Na Lipnici“ VM / Lenka Marková; Dřevo Mě-
řín; Alpa VM; Jaroslav „Zvonda“ Horký z Jívoví; Vlastimil Pól VM; 
Vladimír Pařil VM. Všem mecenášům náleží uznání a poděkování.
Konečné pořadí nejlepších:
1. Stanislav Růžička/Jaroměřice nad Rokytnou
2. Vlastimil Celý/Jaroměřice nad Rokytnou
3. Václav Novotný/Jaroměřice nad Rokytnou
4. Jiří Škorpík/Otín
5. Ivan Hořínek/Kozlov
6. Roman Prokeš/Velká Bíteš
7. Josef Šulc/Velké Meziříčí
Zvlášť vyhodnocená kategorie juniorů do patnácti let:
1. Martin Řezníček/Pavlínov
Soutěž o nejdelší rybu:
1. Vlastimil Celý/Jaroměřice nad Rokytnou – kapr 58 cm
2. - 3. Václav Novotný Jaroměřice nad Rokytnou – kapr 54 cm 
a Martin Řezníček/Pavlínov – kapr 54 cm
Úsekoví rozhodčí: Vladimír Pařil, Ludvík Šimek, Stanislav Do-
čkal (všichni z VM). Nejstarším účastníkem byl Ivan Svoboda 
z Velkého Meziříčí, závodníkem z nejvzdálenějšího místa pak 
Pavel Ouška z Třeboně (kraj Jihočeský). Jako nejúspěšnější ná-
straha se ukázaly rousnice.

Na shledanou napřesrok!
Vladimír Pařil
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Čtvrtek 3. 9., výstavní síň
VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Otevřeno: po – čt 8 – 16, pá 8 – 14 hodin.
Potrvá do 24. 9. 2020

Čtvrtek 3. 9., koncertní sál, 19 hodin
6. závěrečný koncert KPH 2019/2020
Klavírní recitál MAGDALENY HRUDOVÉ
Platí abonentní předplatné, jednotlivé 
vstupné.

Úterý 8. 9. – úterý 15. 9., prostory JC
14. ročník EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE
HROZBY & PŘÍLEŽITOST
Přednášející A. Gebrian, T. Sedláček, 
M. Vašáryová, V. Hořejší, F. Pertold,  
Z. Hostomský, F. Barák, P. Dvořák, J. Hvo-
recký, J. Krob, A. Šándor a mnoho dalších.
Více informací na www.festivalfilozofie.cz

Sobota 12. 9. a 19. 9., malá scéna, 15 hod.
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Vstupné: 40 Kč (vstupenka s místenkou), 20 
Kč dítě bez nároku na místo (sedí na klíně)
Rezervace vstupenek nejpozději do 
čtvrtka (včetně) před termínem loutko-
vého divadla. Nevyzvednuté rezervované 
vstupenky budou v pátek 11. 9. a 16. 9. 
dány do volného prodeje.

Neděle 13. 9., náměstí Velké Meziříčí, 
15.30 hodin
BENEFICE „LOUTKY MAJÍ ZVUK“
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
Velké Meziříčí uvede tak trochu netra-
dičně loutkovou pohádku HONZA, ČERT 
A KAŠPÁREK

Neděle 13. 9., náměstí VM, 18 hodin
Koncert PETR BENDE S KAPELOU
Vstupné dobrovolné! Výtěžek je věnován 
na technické dovybavení loutkové scény 
Jupiter clubu s.r.o.

Pondělí 14. 9., velký sál, 18 hodin
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ – zahájení
Výuka: STARLET Taneční škola manž. Bu-
rianových Brno

Pondělí 14. 9., velký sál, 20 hodin
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (začátečníci, 

mírně pokročilí) – zahájení

Úterý 15. 9., velký sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá 
SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY JUDr. ZDEN-
KY ČECHOVÉ

Středa 16. 9., velký sál, 19 hodin
HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK  
A BOOM! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
Platí vstupenky – původní termín 25. 5. 

Pátek 18. 9., velký sál, 17.30 a 20 hodin
PARTIČKA NA VZDUCHU
Skvělá improvizační show tak, jak ji 
všichni známe. Platí vstupenky – původ-
ní termín 15. 4. 2020

Neděle 20. 9., zámek, jídelna VM, 19 hod.
XXV. ročník festivalu 
CONCENTUS MORAVIAE
Jan Ostrý – flétna, Petra Machková Ča-
dová – violoncello, Barbara Maria Wi-
lli – cembalo. Program: J.F. Boleslavský, 
J.F.N. Seger, J.C. Vodňanský, J.S. Bach, H. 
Schütz. Vstupné: 200/100 Kč. Do 10. 9. 
2020 snížené vstupné 150 Kč.

Pondělí 21. 9., velký sál, 18 hodin
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ
Výuka: STARLET Taneční škola manž. Bu-
rianových Brno

Pondělí 21. 9., velký sál, 20 hodin
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (začátečníci, 
mírně pokročilí) 

Úterý 22. 9., koncertní sál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
PŘÍRODNÍ KRÁSY V NAŠEM OKOLÍ
Přednáší Luděk Špaček

Středa 23. 9., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní sezona jaro 2020/3. představení
STUDIO DVA DIVADLO 
VYSAVAČ náhradní představení za KDO-
KOLI MŮŽE DĚLAT COKOLI
One man show. Režie P. Hartl. V hlavní 
roli B. Klepl. Platí permanentky – diva-
delní sezona jaro 2020! Vyprodáno!

Pátek 25. 9., velký sál JC, 18 hodin
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ  
A KOLEKTIVŮ VEL. MEZIŘÍČÍ ZA ROK 2019

Neděle 27. 9., velký sál, 19 hodin
ŠLÁGR PARTA
Platí vstupenky – původní termín 27. 3. 
2020. Prodej vstupenek na program. od-
dělení Jupiter clubu

Středa 30. 9., velký sál, 19.30 hodin

Divadlo Ungelt Praha
SKLENĚNÝ STROP
Hrají T. Dyková, J. Langmajer. Vstupenky 
v prodeji.

Sobota 5. 9. v 19.30 hodin
TENET
Špionážní sci-fi thriller Christophera No-
lana je hlavní událostí roku 2020 Hrají J. 
D. Washington, R. Pattison, K. Branagh, M. 
Caine, E. Debicki. Sci-fi, akční thriller USA 
2020, české titulky. Vstupné: 140 Kč, 150 
minut, mládeži přístupný od 12 let.

Neděle 6. 9. v 18.30 hodin
HAVEL
Co byste obětovali pro pravdu a lásku?
Režie S. Horák. Hrají V. Dvořák, A. Geisle-
rová, M. Hofmann, B. Seidlová, S. Majer, 
J. Bartoška, A. Jastraban a další. Drama 
Česko 2020. Vstupné: 120 Kč, 100 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

Středa 9. 9. v 19.30 hodin
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Dokáže láska překonat minulost?
Hrají J. Langford, H. F. Tiffin, S. Blair, Ch. We-
ber, D. Sprouse, R. Estes. Romantické dra-
ma USA 2020, české titulky. Vstupné: 130 
Kč, 106 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Doprovodný program EFF!
Pátek 11. 9. ve 20 hodin
NÁKAZA
Film Nákaza sleduje rychlé šíření smrtící-
ho vzduchem přenosného viru, který ne-
mocné zabíjí během několika dnů. Režie: 
S. Sodenberg. Akční, sci-fi drama USA, 
Spojené arabské emiráty, 2011, české ti-
tulky. Vstupné: 50 Kč, 106 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Čtvrtek 17. 9. v 19.30 hodin
NOVÍ MUTANTI
Po vzoru Deadpoola a Logana, FOX spo-
lečně s Marvelem opět mění žánr su-
perhrdinů – tentokrát do hororového 
hávu. Hrají M. Williams, A. Taylor-Joy, Ch. 
Heaton, H. Zaga, A. Braga, B. Hunt. Fan-
tasy, akční, sci-fi thriller USA 2020, český 
dabing. Vstupné: 120 Kč, 95 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.
 
Sobota 19. 9. v 18.30 hodin
MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden 
muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky 
ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera 
ctěného bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. Dobrodružné, rodinné 
drama USA 2020, český dabing. Vstupné: 

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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130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 106 minut, 
mládeži přístupný.

Neděle 20. 9. v 16 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází 
příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla 
čarodějnice Murien. Hrají N. Germani, E. 
Křenková, M. Lambora, M. Pisařík, M. De-
jdar, R. Zach, J. Révai. Dobrodružná, fan-
tasy pohádka, Česko 2020. Vstupné: 130 
Kč, 100 minut, mládeži přístupná.

Neděle 20. 9. v 18.30 hodin
KRAJINA VE STÍNU
Krajina ve stínu režiséra B. Slámy je kro-
nikou lidí a jedné malé vesnice v pohrani-
čí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých 
a padesátých let minulého století. Hrají: 
M. Borová, S. Majer, B. Poláková, C. Ka-
ssai, P. Špalková, Z. Kronerová, P. Nový, 
M. Taclík a další.  Historické drama Česko, 
2020. Vstupné: 130 Kč, 135 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.

Čtvrtek 24. 9. v 19.30 hodin
ŠARLATÁN
Odvěký boj dobra a zla, lásky a nenávisti, 
víry a zrady. Režie A. Holland, scénář M. 
Epstein. Hrají I. Trojan, J. Trojan, M. Myš-
ička,M. Hanuš, J. Budař, V kopta a další... 
Životopisné drama Česko, Polsko, Irsko, 
Slovensko, 2020. Vstupné: 130 Kč, mlá-
deži přístupný od 12 let, 118 minut.

Pátek 25. 9. v 19.30
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů  
a geniálních zločinců připravuje rozpou-
tat válku, jež má zahubit miliony lidí, 
jeden muž musí vyhrát závod s časem 
a zastavit je. Hrají R. Fiennes, D. Houn-
sou, H. Dickinson, R. Ifans, G. Arteron. 
Akční, dobrodružná, sci-fi komedie, Velké 
Británie, USA 2020, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 131 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

Sobota 26. 9. v 19.30 hodin, pondělí  
28. 9. v 18.30 hodin
BÁBOVKY
Film natočený podle knižního bestselleru 
spisovatelky R. Třeštíkové vypráví o tom, 
že všichni jsme propojení a díky tomu i 
malé věci dokážou někdy otřást světem.
Hrají O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, 
M. Taclík, B. Poláková, T. Pauhofová, R. 
Novák ml., J. Langmajer, K. Podzimková a 
další. Komediální drama, Česko 2020.
Vstupné: 130 Kč, 97 minut, mládeži pří-
stupný od 12 let.

Neděle 27. 9. v 16 hodin
MÁŠA A MEDVĚD: MÍŠINY PÍSNIČKY

Okouzlující animované příběhy nerozlučné 
dvojice, která si získala srdce dětí i dospě-
lých na celém světě. A tentokrát s pořád-
nou porcí písniček! Animovaná, rodinný 
film, Rusko 2020, český dabing. Vstupné: 
120 Kč, 78 minut, mládeži přístupný.

Změna programu vyhrazena!!!

Čtvrtek 1. 10., velký sál, 19.30 hodin
CAVEWOMAN
Platí vstupenky – původní termín 22. 4.

Pátek 2. 10., velký sál, 19 hodin
Koncert skupiny KATAPULT
ANDY • OLDA • ONDŘEJ • PRESENT THE 
TOUR NOSTALGIA. Platí vstupenky – pů-
vodní termín 28. 3. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!
Od 1. září 2020 povinnost nošení roušek 
nad 100 osob ve vnitřních prostorách 
Jupiter clubu na všech kulturních akcích  
a filmových představeních. 

Společenský život hmyzu
Od 4. 9. do 25. 10., Muzeum VM

Historické slavnosti
4. a 5. 9., náměstí a zámek VM

Setkání a soutěž hasičských stříkaček 
v Heřmanově
5. 9., 13:00, náves Heřmanov

Blešák za soko v Křižanově
5. 9., 14:00 – 17:00, 
Prodej i nákup čehokoli bez poplatků.

Ahoj Země - nedělní odpoledne pro 
malé i velké
6. 9., 14:00, Luteránské gymnázium, 
Náměstí VM
Třetí ročník ekologického dne pro děti i 
dospělé.

Farní den v Mostištích
6. 9., 15:00, výletiště Mostiště

Podvečer s hostem Jiřím Padevětem
8. 9., 16:30, Husův dům VM

Jak na látkové plenky - přednáška
10. 9., 10:00, Kopretina VM

Bezplatné vození dětí na koni
12. 9., 14:00 – 16:00, jezdecká stáj Gra-
nus Stránecká Zhoř

Zdravý životní styl: Co bere mou vůli se 

hýbat – přednáška
14. 9., 10:00, Kopretina VM

Dej si FOOD 
17. – 19. 9., náměstí VM
Food festival, který spojuje kombinaci 
klasického street foodu od foodmakerů, 
ale i regionální producenty a nabídku od 
lokálních podniků.

O líném cvrčkovi Edovi - zážitkový workshop 
17. 9., 10:00, Kopretina VM

100. výročí narození Ladislava Dvořáka
18. 9., Krásněves

Charitativní sekáč vol. 2
18. a 19. 9., od 13:00, nádvoří kina Jupiter 

Dny otevřených ateliérů
3. a 4. 10., Velké Meziříčí
Své prostory zdarma pro veřejnost opět 
otevřou galerie, výtvarníci, řemeslníci a 
nadšenci z celého kraje.

Rock Depo, Novosady 36, VM
12. 9. – Rock Depo restart, koncert na 
podporu klubu
18. 9. - Aqua Silentia a Kůrovec
26. 9. – MUCHA, Michaela Šedivá acoustic
3. 10. - FAJTFEST rumela party vol.17

Vlasta Zahrádka v Jack´s American Pubu
19. 9., 19:30, nám. VM, akustický koncert

Měřínský kapr
5. a 6. 9., rybářské závody pro děti a dospělé

NKT MTB RACE 2020
5. 9., start 14:00 v Areálu zdraví VM
Již 6. ročník oblíbeného závodu na hor-
ských kolech tentokrát na 25 km trati, 
která se v případě hobby kategorie a žen 
jede jednokolově a profi mužů dvoukolo-
vě členitým terénem.
 
Dny zdraví s pohybem a chůzí s holemi 
Nordic walking
9. 9., start na Fajtově kopci v 10:00

HHK, A mužstvo
So 19. 9., HHK VM - HK Nový Jičín
St 23. 9., HHK VM - SKLH Žďár n. S.
So 26. 9., HC Kopřivnice - HHK VM
St 30. 9., HHK VM - HC Orli Znojmo 
So 3. 10., HC Slezan Opava - HHK VM

FCVM, fotbalový stadion U Tržiště
Ne 13. 9., 10:15, FCVM – Vrchovina
Ne 27. 9., 10:15, FCVM – Dolní Benešov

VÝSTAVY

RŮZNÉ

SPORT

HUDBA
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Oblíbené historické slavnosti se letos po-
nesou v duchu třicetileté války.
Program letos velkomeziříčské muze-
um zahájí netradičně již v pátek 4. září 
na náměstí, pokračovat bude v průběhu 
celé soboty v zámeckém areálu. Sobotní 
program zpestří také (1. tajenka) s celou 
jeho družinou.
Páteční program odstartuje v půl osmé 
večer, kdy bude verbovaná domobrana. 
Následovat bude pochodňový průvod na 
zámek, potrestání zběhů a na závěr (2. 
tajenka).
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 přestave-

ní, dobovou kapelu, ukázky historických 
tanců či scénický šerm. U stánků si zase 
budou moci prohlédnout zručnou práci 
řemeslníků.
Na své si přijdou i příznivci zbraní 
a vojska, chybět nebude ani vojenská  
(3. tajenka) v zámeckém parku.

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 25. září.

Výherci z minulého čísla jsou: Jiří Dvořák 
z Vídně, Romana Vrbová a Jana Vaculová 
z Velkého Meziříčí

Řešení z minulého čísla: Čeho červenec 
a srpen neusmaží, toho září nedopeče.

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Matka Vysočiny
Díl 46: Socha, pomník

Text: Marie Ripperová
Foto: Pavel Stupka

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

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

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

Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodikum 
územního samosprávného celku. Vydává 
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13, 
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v nákladu 5 500 výtisků pro Velké Meziříčí  
a místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, 
Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou, 
zdarma.
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Předtisková příprava: Michal Číhal
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Telefon: 566 781 034-038, 778 113 368
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Redakční rada:
Mgr. Dagmar Handová Navrátilová
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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.

Socha vznikla jako připomínka 
statečných žen z Vysočiny.

V roce 1988 byla nad městem odhalena 
socha ženy jako symbol bezejmenných 
žen z Vysočiny, které se podílely na pro-
tifašistickém odboji. Akademický sochař 
Jan Habarta navrhl nejdříve ženu držící 
jedno dítě v náručí a druhé za ruku, pro-

to byla socha nazvána „Matka z Vyso-
činy“. V konečném provedení žena drží 
v ruce kytičku, a tak by se správně měla 
jmenovat Žena z Vysočiny. Většina lidí ji 
však stále nazývá Matka Vysočiny, nebo 
familiárně „Mamina“. Na vybudování pa-
mátníku, jehož je součástí, se podílely 
tři okresy Vysočiny – Žďár nad Sázavou, 
Třebíč a Jihlava.

MĚSTO POD LUPOU



út
8. 9.
17:00

Adam Gebrian
HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI   
VÝZVA PRO ARCHITEKTURU

19:00 Tomáš Sedláček
HROZBA, HROZNĚ HODNĚ 
PŘÍLEŽITOSTÍ

st
9. 9.
17:00

Magdaléna Vášáryová 
Lukáš Kintr
VÝZVY A HROZBY

čT
10. 9.
17:00

Václav Hořejší 
Daniel D. Novotný  
Zdeněk Hostomský
ZAOSTŘENO NA KORONAVIRUS

pá
11. 9.
17:00

Peter Sýkora 
Jiří Doškař 
Petr Svoboda 
Juraj Hvorecký
CESTA K DOKONALOSTI

so
12. 9.
16:00

Jiří Paul 
František Barák 
Zdeněk Žalud
BOJ SE SUCHEM

ne
13. 9.
15:00

Petr Dvořák 
Juraj Hvorecký
DUCH VE STROJI

po
14. 9.
17:00

Ondřej Santolík  
Jiří Svoboda 
Josef Krob 
VESMÍR: ZDROJ POZNATKŮ  
NEBO EXISTENČNÍ HROZBA?

út
15. 9.
18:00

Andor Šándor
JAK BEZPEČNÝ JE SVĚT,  
VE KTERÉM ŽIJEME?

14. rOčNíK


