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Třebíčská je neprůjezdná
Od konce června do začátku října 
potrápí město a jeho obyvatele 
nevyhnutelná oprava mostu.
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Znáte autora rybářských povídek?
Bohumír Machát s laskavostí 
vypráví o svém vztahu k přírodě  
i  o vydaných knižních publikacích.

Jak se trénovalo za války
Během válečných a poválečných 
let získali házenkáři ve Velkém 
Meziříčí mimo jiné hřiště.

Vedení města vítalo občánky
V červnu se konalo dvakrát vítání 
občánků. Do života ve městě se 
tak uvedlo 35 dětí.
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2 ZPRÁVY

Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,
společně jsme vstoupili do druhé polovi-
ny roku 2021. První polovinu roku z velké 
části poznamenal nouzový stav a opat-
ření z toho vyplývající. Tradiční společen-
ský život se po dlouhou dobu omezil na 
minimum, tradiční kulturní a společen-
ské akce se zcela eliminovaly. Žáci a stu-
denti větší část školního roku absolvovali 
formou distanční výuky, část dospělých 
v produktivním věku pracovala ze svých 
domovů on   ‑line formou či vyřizovala 
touto formou svoje záležitosti. Těm všem 
chyběl sociální kontakt se spolužáky, uči-
teli, kolegy a přáteli. Celá naše společnost 
prožívala něco nového a nestandardního.

V souvislosti s koronavirovou pandemií na 
vás chci apelovat, abyste využili nabídky 
očkování proti covidu. Věřím odborníkům 
a doporučuji nechat se očkovat, a zvýšit 
tak obranyschopnost svého organismu. 
V očkovacím místě ve Velkém Meziříčí 

se již aplikovalo přibližně tři tisíce dávek. 
A jistě jsou vám známa další očkovací 
místa v okolí. Většina z nás stráví dny do-
volené mimo svoje bydliště, kde přijdeme 
do kontaktu s lidmi z jiných regionů. Být 
očkován snižuje riziko nákazy. Berte pro-
sím vážně doporučení odborníků.
Příznivé počasí v uplynulém období dovo-
lilo provést naplánované opravy místních 
komunikací. Firma Metrostav už opravila 
některé z komunikací, které používala při 
rekonstrukci dálnice D1, další úseky na 
opravy ještě čekají. K opraveným patří ko-
munikace z Fajtova kopce do Lhotek, část 
komunikace k Loupežníku, komunikace 
V Potokách po železniční viadukt, ulice 
Lesní (prohloubení příkopu, další provede 
město). V souvislosti s opravou dálnice D1 
v úseku 19 zbývá dokončit úpravy objek-
tů odvádějících vodu z dálničního tělesa 
včetně následné opravy ulice K Rakůvkám 
na pražské straně dálničního mostu. Na 
brněnské straně bude provedeno odvede-
ní vody od krajního mostního pilíře až do 
řeky Oslavy. Ředitelství silnic a dálnic ještě 
nechá provést další úpravy napojení těle-
sa dálnice na ocelovou mostovku na obou 
stranách mostu Vysočina. Tyto úpravy 
mají za cíl další snížení hlukové zátěže.

Zahájily se i opravy dalších komunikací, 
prováděných městem. Jedná se o sou-
běžnou komunikaci s dálnicí nad hřbito-
vem až téměř po silnici II/602 na Karlově 
a také komunikaci procházející nad tratí 
od ulice Nad Gymnáziem směrem ke 
školním pozemkům. Oprava těchto dvou 
komunikací měla skončit k 30. červnu. 
Pravděpodobně je vám známo, že se 
zahájila rekonstrukce inženýrských sítí 
v ulici Nad Gymnáziem a po 15. červenci 

nebude možno po této ulici projet na Faj-
tův kopec z důvodu provádění prací pod 
železničním viaduktem. Proto jsme ter-
míny opravy komunikací nad hřbitovem 
a ze Lhotek sjednali tak, aby tyto komu-
nikace byly funkční při uzavírce ulice Nad 
Gymnáziem.

Období prázdnin a dovolených je tradič-
ně spojeno s velkým množstvím kultur-
ních akcí. Letošní rok nebude výjimkou. 
V našem městě bude v červenci v plném 
proudu Velkomeziříčské kulturní léto, na 
které jste srdečně zváni. Kompletní pro-
gram naleznete na webové stránce Jupi-
ter clubu nebo na poslední stránce toho-
to vydání Velkomeziříčska. V nabídce jsou 
různé koncerty a také venkovní kinema-
tograf. Po několika měsících bude opět 
promítat kino v Jupiter clubu. Mezi větší 
akce patří další ročník Fajtfestu, který se 
uskuteční v první polovině července na 
Fajtově kopci. A z tradičních je možné při-
pomenout už 50. ročník Memoriálu Jaro-
slava Vaňka v požárním útoku, který mů-
žete přijít zhlédnout na Náměstí v druhé 
polovině července. Kompletní seznam 
kulturních akcí naleznete ve Velkomezi-
říčsku v rubrice KAM.

Na závěr mi dovolte vyslovit mé dopo-
ručení. V nadcházejícím období prav-
děpodobně vyjedete na dovolenou či 
prázdniny. Po dlouhém období odříkání 
se na to těšíme. Přesto či právě proto na 
vás apeluji, abyste na sebe byli opatrní 
a ohleduplní vůči svému okolí. Přeji vám 
klidné červencové dny a pěkné počasí na 
vaší dovolené.

Ing. František Smažil, místostarosta

Vedení města rozhodlo o pomoci zdevastovaným obcím na jižní Moravě

Sekretariát hejtmana Jihomoravského kraje však vedení města 
sdělil, že co se týká času zaslání finančních prostředků, opravdu 
není třeba spěchat, protože v tuto chvíli finanční prostředky na 
kraji mají a nejsou momentálně závislí na zaslání darů, nicmé-
ně z dlouhodobého hlediska jsou škody tak obrovské, že k jejich 

odstraňování využijí každou zaslanou korunu.
Odstraňování následků po řádění tornáda a obnova zničených 
obcí bude trvat měsíce (spíše roky). A finanční pomoc bude po-
třeba i nadále – zvláště v období za několik měsíců, kdy pohroma, 
která postihla několik obcí na jižní Moravě, nebude plnit hlavní 
zprávy a bude se na tuto smutnou věc postupně zapomínat. 
Přesně v takovou chvíli ocení postižené obce připomínání stálé 
potřeby pomoci mnohem více. Jinými slovy, není to závod o to, 
kdo poskytne finanční prostředky dříve.
Proto na plánovaném jednání zastupitelstva města dne 
14. 9. 2021 starosta předloží materiál týkající se finanční po-
moci postiženým obcím v Jihomoravském kraji. V rámci diskuze 
o tomto bodu zastupitelstvo rozhodne o výši finanční pomo-
ci postiženým obcím. Navrhovaná částka se bude pohybovat 
v řádu statisíců.

Alexandros Kaminaras, starosta města

Vedení města od minulého týdne intenzivně sbíralo informace o možnostech poskytnutí pomoci po-
stiženým obcím na jižní Moravě a uvažovalo o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města.
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Třebíčská zůstane uzavřená do konce října

Čtyřměsíční uzavírka důležitého tahu z Třebíče do centra Vel-
kého Meziříčí přináší sice značné komplikace v dopravě, ale je 
to i podle odborníků nejpřijatelnější řešení. Provést rekonstrukci 
mostu v částečném omezení provozu experti městu zásadně 

nedoporučili. Razantně by to prodloužilo dobu opravy a dvoj-
násobně navýšilo cenu. Vozidla o hmotnosti do 6 tun do ulice 
Družstevní projíždějí ulicí Nádražní. Vznikla také náhradní trasa 
pro pěší, která vede Nádražní ulicí shora přes koleje.

Oprava mostu přes železnici v ulici Třebíčská odstartovala 29. června a měla by trvat do 26. října. 
Rekonstrukce zlepší stav mostu nad tratí i rozhledové podmínky při výjezdu z ulice Družstevní.

Ulice Nad Gymnáziem se opraví na dvě etapy
V rámci stavby vodovodu, kanalizace a vozovky došlo ve městě 
k úplné uzavírce místní komunikace Nad Gymnáziem. Rekon-
strukce ulice se rozdělí na dvě fáze.

V první etapě, která se realizuje v termínu od 21. června do 
15. července, se rekonstruuje část ulice Nad Gymnáziem ve Vel-
kém Meziříčí od připojení Hasičského záchranného sboru až po 
křižovatku s komunikacemi gen. Jaroše a Na Výsluní.
V rámci druhé etapy od 15. července do 31. října se uzavírka 
dotkne úseku až za podjezd pod železnicí, včetně křižovatky 
s místními komunikacemi Krškova a Čechova, gen. Jaroše, Na 
Výsluní a Kolmá.

Objížďku zhotovitel označí příslušným dopravním značením 
a zařízením v souladu se zákonem o provozu na pozemních ko-
munikacích.

Blíží se odstávka systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
V souvislosti s přijímáním nového zákona 
o občanských průkazech a novely zákona 
o cestovních dokladech upozorňujeme 
na plánovanou odstávku systému slou-
žícího pro podání žádostí o vydání občan-
ského průkazu, cestovního pasu a jejich 
následného převzetí.
Žádost o vydání občanského průka-
zu podle dosavadního zákona lze po-

dat u orgánu příslušného k jeho vydání 
nejpozději do 28. července 2021. Od 
30. července do 1. srpna 2021 není mož-
né převzít občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním elektro-
nickým čipem ani cestovní pas. V ter-
mínu od 29. července do 1. srpna 2021 
může občan požádat o vydání občanské-
ho průkazu bez strojově čitelných údajů 

s dobou platnosti 1 měsíc. Během výše 
zmíněného termínu nelze podat žádost 
o vydání cestovního pasu.
Veškeré aktuální informace týkající se 
plánované odstávky na úseku občan-
ských průkazů a cestovních dokladů 
naleznete na webových stránkách Mi-
nisterstva vnitra České republiky v sekci 
Osobní doklady.
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Z jednání rady města 2. června
• Rada města doporučila zastupitelstvu schválit projekt 

Areál zdraví.
• Radní souhlasili s navrženým ceníkem příspěvkové organi-

zace Sportoviště VM pro Koupaliště Palouky.
• Rada schválila poskytnutí dotací v rámci Grantového pro-

gramu podpory kultury dalším 6 žadatelům.
• Radní schválili uzavření spodní strany náměstí v sobotu 

26. června 2021 v důsledku konání akce Burger Beer Fest 
a v neděli 4. července 2021 v důsledku konání akce Řecký večer.

• Rada města souhlasila se záměrem uspořádání Dne zdraví 
na téma „Zdraví hledej v přírodě“ v úterý 7. září 2021.

• Radní souhlasili s žádostí o povolení uzavření náměstí ve 
Velkém Meziříčí v rámci konání akce „7. ročník Memoriálu 
zasloužilých funkcionářů“.

Z jednání rady města 16. června
• Rada města schválila návrh na uzavření smlouvy o výpůjč-

ce za účelem umístění mobilní zdi na náměstí.
• Radní souhlasili se zapojením účelově určených transferů 

přijatých na účet města v měsíci květnu 2021 do rozpočtu 
města Velké Meziříčí.

• Radní doporučili zastupitelstvu města schválit finance ve 
výši 650 000 korun na dofinancování volnočasové plochy 
Hliniště.

• Rada města schválila finanční prostředky ve výši 55 000 
korun na dofinancování dopravního automobilu pro zása-
hovou jednotku Sbor dobrovolných hasičů Mostiště.

• Radní schválili 80 000 korun na pořízení ojetého doprav-
ního automobilu pro zásahovou jednotku Sboru dobrovol-
ných hasičů Mostiště.

• Rada města souhlasila s konáním akce „Kola pro Afriku 
2021“ v pondělí 21. června.

Schválená rozpočtová opatření:
• Dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů Mostiš-

tě – 55 000 korun
• Pořízení ojetého dopravního automobilu pro zásahovou 

jednotku SDH Mostiště – 80 000 korun

Ze zasedání zastupitelstva města 22. června
• Zastupitelstvo města vzalo na vě-

domí prezentaci k obnově veřejného 
osvětlení v letech 2022 až 2024.

• Zastupitelé schválili účetní závěrku 
města Velké Meziříčí za rok 2020.

• Zastupitelstvo schválilo závěrečný 
účet města Velké Meziříčí za rok 2020.

• Zastupitelé schválili finanční částku 
25 000 korun na dotaci pro spolek 
Junák – český skaut Velké Meziříčí.

• Zastupitelstvo města schválilo do-
taci Ministerstva práce a sociálních 
věcí ve výši 1 333 617 korun pro So-
ciální služby města Velké Meziříčí.

• Zastupitelé schválili přijetí daru 
z Kraje Vysočina ve výši 225 000 ko-
run na podporu obcí při zabezpečo-
vání vzdělávání převodem zřizova-
telských funkcí.

• Zastupitelstvo města schválilo po-
skytnutí daru sportovkyni Sáře Str-
nadové jako odměnu za zisk titulu 
juniorské mistryně světa a za 3. mís-
to v soutěži družstev na Mistrovství 
světa juniorů v akrobatickém lyžování 
a snowboardingu 2021.

• Zastupitelé schválili vratku „Učíme 
se ze života pro život“ ZŠ Sokolovská 
ve výši 106 559 korun.

• Zastupitelstvo schválilo vrácení fi-
nanční částky ve výši 17 277 korun 
ZŠ Sokolovská v rámci Operačního 
programu VVV Šablony I.

• Zastupitelstvo města schválilo fi-
nance ve výši 600 000 korun na 
zavedení jednotného informačního 
systému IS VERA v příspěvkových 
organizacích – I. Etapa.

• Zastupitelé schválili 34 000 korun 
v rámci příspěvků na provoz vyvola-
ných nouzovým stavem pro Mateřskou 
školu Velké Meziříčí a ZŠ Oslavická.

• Zastupitelé schválili dofinancování 
volnočasové plochy na Hliništích ve 
výši 650 000 korun.

• Zastupitelstvo města schválilo úvěr 
na rekonstrukci zimního stadionu ve 
Velkém Meziříčí.

• Zastupitelstvo schválilo úvěr na re-
konstrukci bytového domu pro seni-
ory ve Velkém Meziříčí.

• Zastupitelé schválili uzavření veřej-
noprávní smlouvy o výkonu někte-
rých úkonů obecní policie s městy-
sem Křižanov.

• Zastupitelstvo města schválilo projekt 
na rekonstrukci Areálu zdraví.

• Zastupitelé města uložili starostovi 

města Alexandrosovi Kaminarasovi, ať 
ve věci projektové přípravy na rekon-
strukci Náměstí a přilehlých ulic vyzve 
autory oceněných tří architektonických 
studií k podání cenové nabídky na do-
pracování studie a zahájení prací dle za-
dávacích podmínek do 31. 7. 2021, dále 
na každém zasedání zastupitelstva do 
konce roku informovat o průběhu a po-
stupu přípravných a projektových prací.

Schválená rozpočtová opatření:
• Dotace pro spolek Junák – český 

skaut Velké Meziříčí – 25 000 korun
• Dotace pro Sociální služby města 

VM – 1 333 617 korun
• Přijetí daru z Kraje Vysočina – 

225 000 korun
• Dar Sáře Strnadové – 30 000 korun
• Vratka „Učíme se ze života pro život“ 

ZŠ Sokolovská – 106 559 korun
• Vratka Operačního programu VVV 

Šablony I u ZŠ Sokolovská
• IS VERA pro příspěvkové organiza-

ce – 600 000 korun
• Příspěvky na provoz vyvolané nouzo-

vým stavem – 34 000 korun
• Volnočasová plocha Hliniště – 

650 000 korun

Z jednání rady města 23. června
• Rada města schválila finance ve výši 500 000 korun na úhra-

du zpracování rámcového návrhu obnovy veřejného osvětlení 
města s využitím dotační politiky ČR na roky 2022 až 2024.

• Rada města souhlasila se zrušením poplatku za využívá-
ní fotbalového hřiště s umělým povrchem za ZŠ Školní pro 
děti a mládež do 15 let v období hlavních školních prázdnin.

• Radní schválili poskytnutí dotací v rámci Grantového pro-
gramu podpory kultury dalším 6 žadatelům.

• Rada města souhlasila se záměrem uspořádání Dne zá-

chranářů ve čtvrtek 9. září 2021 od 10 do 12 hodin na Ná-
městí Velké Meziříčí.

• Radní schválili zveřejnění záměru prodloužení nájemní 
smlouvy na „Areál zdraví“.

Schválená rozpočtová opatření:
• Obnova veřejného osvětlení – 500 000 korun
• Projektová dokumentace pro opravu rybníku v Kúskách – 

30 000 korun
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Zastupitelé schválili dofinancování 
volnočasové plochy Hliniště

V lokalitě nebude chybět plocha vhodná k odpočinku, hřiště ke 
sportování, paluby pro cvičení pilates a jógy, posezení s ohniš-
těm ani nově vysazená zeleň. V hlavním rozpočtu města se na 
tuto akci v letošním roce vyčlenil 1 milion korun. Po vypraco-
vání návrhu volnočasových ploch, vegetačních úprav městskou 
zahradní architektkou a následně po realizaci zadávacího řízení 
se vysoutěžila cena ve výši necelých 1 650 000 korun. Aby se 
projekt mohl uskutečnit, zastupitelé města jej dofinancovali 
zbývající částkou ve výši 650 000 korun.
V současnosti již nic nebrání realizaci akce. Dle předpokladů bu-
dou práce na projektu hotové ještě letos na podzim.

Na sídlišti Hliniště vznikne nová lokalita vhodná 
pro aktivní trávení volného času. Na její dofinan-
cování zastupitelstvo města schválilo finanční 
částku ve výši 650 000 korun.

Testování na covid-19 se přesouvá ke kinu
Odběrové místo na antigenní a PCR testování pro veřejnost 
změnilo stanoviště. Od 1. července se namísto parkoviště 
u Domu zdraví otestujete na nádvoří kina Jupiter clubu.
Odběry se uskuteční každou středu, čtvrtek a pátek v časovém 
rozmezí od 11 do 16 hodin.

Od 1. června pojištěnci ve veřejném zdravotním pojištění mo-
hou absolvovat zdarma antigenní test čtyřikrát za měsíc a PCR 
test dvakrát za měsíc. Omezení se netýká PCR testu indikova-
ného lékařem.
Na odběr je zapotřebí registrovat se předem prostřednictvím 
oficiálního objednávkového a rezervačního systému Kraje Vy-
sočina.

Spodní patro Areálu zdraví se dočká rozsáhlých 
stavebních úprav. Projekt schválili zastupitelé na 
posledním červnovém zasedání.
Spodní podlaží objektu se nachází v neutěšeném stavu. V rámci 
vybudování důstojného zázemí pro tenisové a volejbalové kurty 
a další sportovní činnosti je zapotřebí kompletní oprava zmíně-
né části budovy.
Zamýšlenou rekonstrukcí areál v budoucnu mnohem lépe po-
slouží jak místnímu tenisovému a volejbalovému oddílu, tak 
i zájemcům o sportovní aktivity ze strany veřejnosti. Budova 
bude mimo jiné disponovat vhodnými prostory pro konání sou-
středění oddílů nejrůznějších sportovních odvětví.

Projekt na rekonstrukci Areálu zdraví dostal zelenou

Třeťáčci ze Základní školy Oslavická podnikli exkurzi na radnici
V úterý 29. června ožily prostory velkomeziříčského úřadu pří-
chodem školáků. Na exkurzi se vydaly třídy 3.A a 3.B ze Základ-
ní školy Oslavická. Dětí se ujali a následně radnicí provedli hlavní 
představitelé města.
Žáci základní školy si prohlédli prostory radnice. Nechyběly mezi 
nimi ani pracovna starosty a kancelář místostarosty, obřadní síň 
nebo zasedací místnost. Návštěvníci zavítali mimo jiné i do kon-
certního sálu Jupiter clubu, místa určeného pro konání zasedání 
zastupitelstva. V průběhu prohlídky se přítomní dovídali o histo-
rii a současnosti staré radnice i o celkovém chodu úřadu. V rámci 
setkání zodpovědělo vedení města také mnoho zvídavých dotazů.
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Podnikatelský potenciál ve městě je na velmi dobré úrovni. 
Potvrdily to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byz-
nys 2020. Analytici agentury Datank ocenili nadprůměrný 
počet místních malých a středních podniků. Meziříčí mimo 
jiné láká podnikatele na v rámci Vysočiny nižší daň z nemo-
vitosti. Velkomeziříčská radnice dostala pochvalu za vysoký 
podíl výdajů věnovaných na vzdělávání a rovněž nadprůměr-
né výdaje věnované na kulturu. „Těší mě, že se naše měs-
to dostalo ve výzkumu mezi tři nejlepší. Úspěch je pro nás 
motivací k aktivní spolupráci města s podnikatelskou sférou 
a k dalšímu rozvoji,“ řekl starosta města Alexandros Kami-
naras.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí podnikatelský 
potenciál měst a obcí v České republice již po 13 let. Důklad-
nému zkoumání se automaticky podrobují všechna města 
a obce s rozšířenou působností. Vyhlašovatelem výzkumu je 
týdeník Ekonom.

Velké Meziříčí je třetím nejlepším městem pro podnikání na Vysočině
Město Velké Meziříčí se umístilo v letošním krajském srovnávacím výzkumu Město pro byznys 
na 3. místě. V celkovém pořadí z 15 posuzovaných měst neobstálo pouze před Humpolcem a Žďárem 
nad Sázavou.

Veřejnost se vyjádřila k novému Integrovanému plánu rozvoje města pro 
období 2021 – 2028
V pondělí 21. června se v kinosále Jupi-
ter clubu uskutečnilo veřejné projedná-
ní návrhu Integrovaného plánu rozvoje 
města pro období 2021 – 2028 (IPRM) 
s odbornou i laickou veřejností. Jedná 
se o nový hlavní strategický dokument 
města, který vyjasňuje priority rozvoje 
na následujících 8 let.

Jednání probíhalo hybridním způso-
bem. Veřejnost se mohla zúčastnit 
projednání prezenčně anebo distančně. 

Sledování kompletního online záznamu 
bylo možné prostřednictvím speciální-
ho odkazu umístěného na webu města.

Účastníci projednání měli možnost vy-
jádřit se k 5 prioritním osám:

• Podnikání
• Udržitelná doprava
• Cestovní ruch
• Město pro život
• Udržitelný rozvoj

Za prioritní osu Udržitelná doprava vy-
stoupil Ing. Petr Macejka, Ph.D., ze spo-
lečnosti UDIMO s.r.o. Ostrava. Ostatní 
prioritní osy představila Ing. arch Bar-
bora Zemanová.
Všem přítomným patří velké poděko-
vání za účast, zároveň také za vyjádření 
cenných podnětů.
Dokument vzešlý z veřejného projed-
nání se předloží ke schválení na za-
sedání zastupitelstva města v úterý 
14. září 2021.

Městská policie hledá strážníka
Do přátelského kolektivu přijme Městská policie Velké Meziříčí nového strážníka. „Uchazeč musí mít 
zájem pomáhat občanům, zabezpečovat veřejný pořádek a podílet se na bezpečnějším městě,“ přeje 
si Jan Klikar, vedoucí městských strážníků.
Stále platí náborový příspěvek 50 000 korun a mnoho dal-
ších benefitů, mezi které patří pět týdnů dovolené, tři dny 
placeného zdravotního volna, příspěvek na stravování, pří-
spěvek na penzijní připojištění aj. Podrobné informace, které 
obsahují vymezení pracovní náplně, požadavky na uchazeče, 
náležitosti písemné přihlášky a adresu pro její doručení, na-
leznete na úřední desce města.

Strážníci sídlí v moderní služebně a jezdí novým vozem znač-
ky Volkswagen Caddy na alternativní pohon. Po zařazení do 
přímého výkonu služby se strážníkův plat pohybuje v rozpětí 
od 22 980 do 30 780 korun. Výše platu se odvíjí od započi-
tatelné praxe, rizikového příplatku, případně příplatku za 
směnnost. Pro více informací mohou zájemci o stabilní za-
městnání kontaktovat vedoucího Městské policie Velké Me-
ziříčí, Jana Klikara.
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V pátek 18. 6. 2021 v dopoledních ho-
dinách vyjeli profesionální hasiči ze sta-
nice Velké Meziříčí a stanice Velká Bíteš 
k ohlášenému požáru kamionu na dálnici 
D1, 154. km, ve směru na Brno.
V době příjezdu jednotky na místo udá-
losti byla požárem zasažena kabina vozi-
dla a začínal hořet návěs.
Při požáru nedošlo ke zranění.
Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik 
vysokotlakých proudů.
Po likvidaci požáru jednotky vozidlo zkontrolovaly pomocí termokamery, předaly řidiči 
a vrátily se zpět na základny.

npor. Jiří Doležal – velitel stanice Velké Meziříčí

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

3. 6. 2021 v 17:15 hodin jsme na 
služebnu městské policie (MP) při-
jali telefonické oznámení, že v ulici 
Bezděkov Velké Meziříčí stojí na-
příč komunikace vozidlo, které brání 
průjezdu. Na místo jsme neprodleně 
vyslali hlídku MP, která zjistila, že 
majitel vozidla jej řádně nezabrzdil a 
vozidlo vyjelo z parkoviště na komu-
nikaci, kde bránilo ostatním řidičům 
projíždět. Strážníci vozidlo zatlačili 
na parkovací místo, kde jej zajistili 
proti dalšímu nežádoucímu pohybu 
a vyrozuměli majitele, aby si vozidlo 
řádně zajistil a situace se neopako-
vala. 

Dne 10. 6. 2021 v 14:05 hodin jsme 
na MP přijali oznámení, že v Radsla-
vicích, místní části Velkého Meziříčí, 
došlo k rozsypání většího množství 
štěrku po komunikaci a hrozilo reál-
né nebezpečí, že by v místě mohlo 
dojít k dopravní nehodě. Na místo 
jsme vyslali hlídku MP, která ozná-
mení prověřila. Vzhledem k tomu, 
že nebylo možné zjistit, kdo komu-
nikaci znečistil štěrkem, vyrozuměla 
správu a údržbu silnic, která násled-
ně zajistila úklid komunikace. 

15. 6. 2021 v 15:20 hodin projíždě-
la hlídka MP ulicí Mírová ve Velkém 
Meziříčí, kde si všimla parkujícího 
vozidla, které narazilo do vozidla 
stojícím za ním. Řidič se pokusil z 
místa ujet, proto jej hlídka MP za-
stavila a provedla veškeré úkony k 
objasnění celé události. U řidiče, kte-
rý dopravní nehodu způsobil, pro-
vedla orientační dechovou zkoušku 
s naměřenou hodnotou převyšující 3 
promile alkoholu v dechu. Vzhledem 
k tomu, že vzniklo podezření ze spá-
chání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky, přivolali jsme 
na místo Policii ČR, která si případ 
převzala k dalším úkonům.

MP řešila za uvedené období 234 
dopravních přestupků, které se tý-
kaly převážně porušení dopravního 
značení ve středu města, kdy řidiči 
nerespektovali dopravní značku IZ 
8a ZONA zákazu stání a IP 13c, kdy 
řidiči neuhradili poplatek za parkov-
né v centru VM.

Z ČINNOSTI HASIČŮMĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Požár traktoru

Požár v Křižanově

V úterý 8. 6. 2021 v odpoledních hodinách 
vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké 
Meziříčí společně s jednotkami SDH Velké 
Meziříčí a SDH Měřín k ohlášenému požáru 
traktoru stojícím v areálu firmy ve Velkém 
Meziříčí na ulici Zahradní.
V době příjezdu jednotky na místo události 
byl požárem zasažen celý traktor a začínala 
hořet budova firmy. Požárem byla také po-
škozena dvě v těsné blízkosti stojící vozidla.

Při požáru nedošlo ke zranění.
Hasiči z budovy evakuovali svařovací sou-
pravu.
Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik 
vysokotlakých proudů a C proudů. Jednotky 
dále provedly rozebrání části požárem po-
škozené střechy.
Po likvidaci požáru jednotky celý prostor 
zkontrolovaly pomocí termokamery, pře-
daly personálu a vrátily se zpět na základny.

V neděli 13. 6. 2021 v odpoledních ho-
dinách vyjeli profesionální hasiči ze sta-
nice Velké Meziříčí společně s jednotka-
mi SDH Křižanov a SDH Velké Meziříčí 
k ohlášenému požáru řadového domu do 
Křižanova na ulici Meziříčská.
Při požáru nedošlo ke zranění.
Na likvidaci požáru nasadili hasiči několik 
vodních proudů. Jednotky dále provedly 
přirozené odvětrání zakouřených prostor.
Po likvidaci požáru jednotky objekt zkon-
trolovaly pomocí termokamery, předaly 
majiteli a vrátily se zpět na základny.

Požár kamionu
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Místostarosta poprvé ve své funkci přivítal nové občánky
Obřadní síň na radnici v pátek 18. června zaplnili noví občánci z Velkého Meziříčí a jeho místních částí. Vlivem koronavirové pan-
demie se slavnostní uvedení do života ve městě odkládalo o více než rok. Poprvé ve své funkci tak občánky přivítal místostarosta 
města František Smažil, který rodičům předal finanční i věcný dar od města včetně květiny. Vzhledem k neustálené epidemické si-
tuaci nevystoupily děti z mateřské školy, jak tomu bývalo zvykem. O hudební doprovod se postarala Pavla Kamanová hrou na klavír.

Přivítaní občánci:
Elen Slabá 

Stela Štěpánková 

Gabriela Kotačková

Tereza Kučerová 

Adéla Sofie Michálková 

Nela Novotná 

Emílie Vaňková 

Vilém Cejnek 

Robin Hort 

Michael Chytka

Lukáš Hugo 

Matyas Juračka 

Štěpán Běhal

Dominik Hladík 

Karel Nováček 

Adam Paul

Jakub Pecina
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Starosta přivítal občánky narozené před rokem
Poslední červnovou sobotu patřila obřadní síň občánkům z Velkého Meziříčí a jeho místních částí. Starosta města Alexandros 
Kaminaras přivítal do života ve městě děti narozené na přelomu jara a léta loňského roku. Ve svém slavnostním projevu se věnoval 
zejména rodičům, ale poslední slova patřila novým občánkům. „Přeji dětem, aby šťastně vkročily do života, který mají ještě celý 
před sebou,“ uvedl v závěru ceremoniálu Kaminaras. Rodiče kromě gratulací obdrželi od města finanční i věcný dar včetně květiny 
pro maminky. Příští vítání občánků, pokud to situace dovolí, se bude konat v srpnu.

Přivítaní občánci:
Richard Dufek 

Adam Marek

Julie Stodolová 

Matyáš Běhounek 

Štěpán Dufek 

Klára Jašková 

Rozárie Marková 

Filip Novák 

Elena Pešková 

Stela Procházková

Erik Trojan 

Emma Vávrová 

Eduard Benáček 

Ondřej Cejnek 

Viktorie Jourová 

Adriana Chalupová 

Nelly Kolouchová 

Jonáš Mátl
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Náměstí ožilo díky Burger Beer Festu

Prodejní stánky zaplnily burgery z trhaného vepřového i hově-
zího masa, neobyčejné lososové i tradiční kuřecí nebo vegetari-
ánské burgery s kozím sýrem. Organizátoři z restaurace Jupiter 
pozvali malé i velké pivovary, takže návštěvníci kromě velkého 
výběru jídla mohli degustovat různé pivní speciály. Mezi pivo-
vary se představil například Ostravar s nefiltrovaným i extra 
chmeleným mokem. Odpoledne a večer se o živou hudbu po-
staraly tři kapely, které se na pódiu vystřídaly, a to Renovace 
Rock, Four Covers a Accort.

Zdařilý druhý ročník festivalu bude mít podle pořadatele Tomá-
še Hrabálka pro svůj úspěch pokračování i v dalších letech.

Stovky lidí přilákal Velkomeziříčský Burger Beer Fest v sobotu 26. června odpoledne do centra města. 
Ověřené spojení hamburgerů s pivovary a rockovou hudbou nezklamalo.

Na věž kostela vystoupalo 239 podporovatelů Světového dne bez tabáku
Celkem 153 schodů absolvovali příznivci akce s protikuřáckou 
tematikou Vzhůru za čistým vzduchem, která se uskutečnila 
ve dnech 25. až 27. června. Věž kostela sv. Mikuláše zapojili 
do kampaně Světový den bez tabáku organizátoři ze Zdravého 
města Velké Meziříčí. Vystoupat na ochoz věže kostela sv. Mi-
kuláše přišlo 239 zájemců. Nejvíc účastníků dorazilo v sobotu, 
a to 124. Poprvé se na věži mohli návštěvníci zúčastnit inter-
aktivní hry zvané Záhada prvního hodináře a také se podívat na 
novou instalaci zabývající se samotnou věží i dalšími zajíma-
vostmi z Meziříčí.

Věž kostela je možné za jednotné vstupné 20 korun navštívit až 
do 12. září, vždy od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin a v ne-
děli od 12 do 18 hodin.
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Hasiči oslavili výročí a přizvali i kolegy

Odpolední dynamické ukázky přilákaly davy. Pozornost upou-
tala celní správa se svými psy vycvičenými na hledání drog, 
simulace zásahu u vážné dopravní nehody či profesionálové, 
kteří slaňovali z kostelní věže s osobou v nosítkách. Při hasič-
ském výročí nechyběly plameny ani požární útok. Z hořícího 

domu zachránili dobrovolní hasiči dvě ohrožené osoby a oheň 
dostali pod kontrolu. Děti si vyzkoušely, jak se hasí, a všichni až 
do odpoledních hodin detailně zkoumali vystavenou techniku. 
Vysoká návštěvnost, i přes tropické teploty, byla pořadatelům 
odměnou.

Hlavní část z plánovaných oslav významného výročí sboru dobrovolných hasičů proběhla v sobotu 
19. června. Náměstí od ranních hodin zaplnila nejmodernější i historická technika dobrovolných ha-
sičů, ale i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Záchranného útvaru HZS rota Jihlava. 
Nechybělo ani občerstvení či skákací hrad pro menší návštěvníky.

Do Meziříčí míří Legiovlak
Projekt Československé obce legionářské si předsevzal ob-
novit povědomí veřejnosti a především mládeže o zásluhách 
československých legií na vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Právě proto posílá Legiovlak po českých 
městech. Do meziříčské železniční stanice dorazí 6. července 
a zdrží se až do 11. července. Vstup je zdarma a otevřeno 
bude ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 
19 hodin.

Co vlastně Legiovlak přiveze?
Podstatou je unikátní expozice replik čtrnácti legionářských 
vagonů z let 1918 – 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli 
Sibiř.

Přijďte si připomenout historii.
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Kulturní léto nabízí bohatý program

První červencovou sobotu vystoupila 
irská skupina Amarylis. Do konce prázd-
nin návštěvníky čeká pestrý program 
v podobě kapel i kinematografu. Letos 
navíc můžete v rámci kulturního léta 
navštívit i výstavu papírových modelů 
nebo se zúčastnit slavnostního zahájení 
České ceny za architekturu.

Mezi promítané filmy se na konci čer-
vence zařadí Dolittle, Havel, Meky nebo 
3Bobule. Na pódiu vystoupí pro místní 
publikum známé i méně známé kapely 
hrající různé žánry. Objeví se zástup-
ci country, folku, dechovky i swingu. 
Poslední kapela vystoupí v neděli  
29. srpna.

Různé skladby, mnoho nadaných mladých umělců, nepřeberné 
množství hudebních nástrojů, tak letos odstartovali žáci Základní 
umělecké školy Velké Meziříčí devátý ročník kulturního léta.

Ve Velkém Meziříčí proběhla tradiční pouť

Druhou červnovou neděli se opět usku-
tečnily řemeslné trhy a velkomeziříč-
ské náměstí zaplnily pouťové atrakce 
všeho druhu. Příchozí si mohli vyzkou-
šet kupříkladu zběsilé jízdy na horské 
dráze, adrenalinové atrakce jako Extre-

me a lavici nebo tradiční létající labutě 
a autodrom.
I přes chladné počasí se na náměstí do-
stavilo plno příznivců řemeslných trhů, 
a všichni si tak užili příjemnou pouťo-
vou atmosféru.

Na koupališti čekají 
novinky

Zvyšující se teploty dovolily otevřít 
městské koupaliště. Ředitel příspěvkové 
organizace Sportoviště VM, Michal Ho-
řínek, povolil otevření letního koupaliště 
na Paloukách od úterý 15. června a dále 
dle aktuálních teplot.
„Těšit se můžete na foodtruck s občer-
stvením, na zesílený internetový signál, 
vyzkoušíme občasná ranní plavání nebo 
živou hudbu, pokud to vládní nařízení 
umožní. Těšíme se na vás,“ uvádí Hořínek. 
Od 8. července si na své přijdou milovníci 
ranního plavání. Zaplavat si mohou kaž-
dý čtvrtek od 6:30 do 8 hodin.

Umělka se zpřístupní 
veřejnosti

Příspěvková organizace Sportoviště VM by 
ráda přispěla k návratu dětí ke sportování 
a k jejich motivaci trávit aktivně volný čas 
během letních prázdnin.
V rámci této iniciativy se od 2. července zpří-
stupnil areál s atletickým oválem a umělým 
povrchem za Základní školou Školní. Zá-
jemci ze strany veřejnosti si mohou zdarma 
zaběhat na tartanu každou středu od 18 do 
20 hodin a v pátek od 15 do 17 hodin.
V době letních prázdnin budou mít vstup 
zdarma na fotbalové hřiště děti a mládež 
do 15 let, a to vždy ve středu a pátek v čase 
od 9 do 12 hodin.

Více podrobných
informací naleznete 
na webových 
stránkách 
sportoviště.
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„Lidé se letos budou moci setkat například s Jiřím Grygarem, Tomášem Ji-
ránkem či Milošem Štědroněm v diskusích na vážná i populární společenská 
témata,“ slibuje ředitel festivalu Milan Dufek.

Festival tradičně doplní doprovodné kulturní a společenské akce. Letos 
bude asi nejvýznamnější vernisáž České ceny za architekturu. Ve výstavní 
galerie muzea pak představí své dílo malíř Borek Vytlačil. Zámecké nádvoří 
nabídne své prostory pro koncert legendární skupiny Rangers - Plavci a vy-
stoupení Českého vokálního kvinteta se zpěvačkou Janou Vondrů.

„Pro nejmenší má festival hranou pohádku O chytrém Honzovi a krásné 
Madlence. Loutkovou pohádku O pyšné base aneb Kašpárek vaří živou vodu 
zahraje Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu. Slávek Rabušic představí 
svou floristickou show. Osobně se těším na módní přehlídku Procházka mi-
nulým stoletím,“ láká Milan Dufek.

Programový výbor Evropského festivalu filozofie určil téma-
tem jeho patnáctého ročníku vědu a umění. Zhruba dvacítka 
letošních přednášejících tak má letos připravené své příspěvky 
do osmi programových bloků. Festival bude od 29. srpna do 
12. září.

PříPravy 15. ročníku 
FEstivalu FiloZoFiE 
vrcholí

VESMÍR A UMĚNÍ
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Petr Horálek
VĚDA A HUDBA
prof. Miloš Štědroň, PhDr., MgA., CSc.
prof. PhDr. Bc. a. Jiří Raclavský, Ph.D.
MATEMATIKA A UMĚNÍ
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Prostor mezi geometrií a malířstvím
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph. D.
Proč je v umění pravda?
VĚDA A ARCHITEKTURA
Ing. arch. MgA. Petr Janda 
Ing. arch. Štěpán Valouch
Akad. arch. Tomáš Jiránek
pRoTI popUlARIzACI fIloSofIE
doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.
Mgr. Tereza Matějíčková, Ph.D.
oBČANSKÁ VÝCHoVA JINAK?
PhDr. Ondřej Lánský PhD.
Mgr. Alena Štruncová
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA
fIlozofIE A UMĚNÍ V ANTICE
Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. 
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
SoUČASNÉ pRoMĚNY UMĚNÍ
Mgr. et Mgr, Ph.D. Václav Janoščík
Mgr. Tomáš Hříbek, PhD.
Pavel Sterec
HUDEBNÍ KoMpozICE–RACIoNÁlNÍ pRVKY
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
Mgr. Viktor Pantůček, PhD.

15. ročník

VĚDA A UMĚNÍ
29. 8.–12. 9. 2021

Předprázdninové zasedání programového 
výboru festivalu. Foto Jiří Michlíček
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Concentus Moraviae představil skladby od světoznámých autorů, jako 
jsou W. A. Mozart a Thomas Morley

Na úvod řekl pár přívětivých slov ředitel Ju-
piter clubu Milan Dufek společně se staros-
tou, panem Alexandrosem Kaminarasem. 
Samozřejmostí je, že tuto duchaplnou akci 
si nenechal ujít ani pan hrabě a spolumaji-
tel zámku Jan Podstatzky ‑Lichtenstein.
Anna Fusek je známá především jako 
flétnistka, ovšem již od raného dětství 
hraje na housle, zobcovou flétnu, klavír 
i varhany. Jako sólistka vystupovala na 
koncertech v renomovaných koncert-
ních domech. Mimo jiné spolupracovala 
i s Magdalenou Koženou – operní pěvky-
ně, a Sandrine Piau – francouzská sopra-

nistka. Dokonce se spojila i s orchestry, 
jako je Benátský barokní orchestr.

Mayah Kadish je, jak již bylo zmíněno, tem-
peramentní houslistkou. Tato mezinárodně 
uznávaná umělkyně se věnuje staré hud-
bě stejně intenzivně jako té soudobé. Jako 
sólistka i jako komorní hráčka vystupovala 
v sálech, jako je Barbican Hall či Royal Al-
bert Hall. Je koncertním mistrem berlínské-
ho žánrově fluidního souboru „stargaze“ 
založeného dirigentem André de Ridderem 
a první houslistkou londýnského ansámblu 
soudobé hudby Ensemble x.y.

Opět po roce se v zámecké jídelně uskutečnil již 26. ročník festivalu Concentus Moraviae. Festival se 
konal 2. června a jeho hlavním tématem byla Hudba jako na dlani. Vystoupily zde velmi významné 
osobnosti. Jednou z nich je rezidenční umělkyně a flétnistka Anna Fusek a dále energická houslistka 
Mayah Kadish.

Program:

• Mozartova schůzka s Morleyem
• Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta 

pro housle e moll KV 304
• Thomas Morley: La Sampogna – La 

Girandola
• Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta 

pro flétnu a housle B dur KV 292
• Thomas Morley: La Sirena – Il La-

mento
• Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta 

pro housle Es dur KV 481

Soutěžte s Déčkem, jedno ze stanovišť najdete na radnici
Turistické informační centrum sídlící v hale radnice se zapojilo 
do soutěže s Déčkem – Zastav nečas! Přírodní moudrost z listů 
Stromděda Počase se rozletěla do všech stran, úkolem soutě-
žících je listí sbírat. Pro úspěšnou účast by měly děti absolvovat 
nejméně tři výlety, z nichž jeden může být právě do Turistického 
informačního centra Velké Meziříčí (TIC). Získat je třeba 3 hesla, 
jedno ze stanoviště červeného a dvě ze zeleného nebo naopak. 
Červené stanoviště může být v muzeu, TIC, hradu. Zelené mís-
to se nachází v přírodě a k tomu musíte znát GPS souřadnice 
nebo alespoň slovní popis, kde schránku s heslem nalézt. Jedna 
keška se bude nacházet v lokalitě Balinského údolí.
Výletujte, pobavte se a u toho vyhrávejte. Soutěž startuje se 
začátkem letních prázdnin, tedy 1. července. Více informací zís-
káte na adrese zastavnecas.cz Rodiče mají svoji soutěž na soci-
álních sítích s užitím hashtagu #ZASTAVNECAS.
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Studenti velkomeziříčského gymnázia úspěšně odmaturovali
Ve středu 16. června se v aule Gymnázia Velké Meziříčí usku-
tečnilo slavnostní předávání maturitního vysvědčení abiturien-
tům. Mnozí z nich složili zkoušku dospělosti a zároveň získali 
prospěchové stipendium za výjimečné studijní výsledky. V rám-
ci ceremoniálu se úvodního slova zhostili místostarosta města 
František Smažil, předseda pro Výbor sdružení rodičů Vladimír 

Duchtík a ředitel školy Aleš Trojánek. Za účasti nejbližší rodiny, 
příbuzných a dalších známých převzali svá maturitní vysvědče-
ní nejprve absolventi čtyřletého a následně i osmiletého oboru 
vzdělání. Akci doplnil kulturní program v podobě hudebního vy-
stoupení studentů. Absolventům gratulujeme a přejeme mno-
ho zdaru do další etapy života.

V rámci charitativní sbírky Kola pro Afriku se vybralo 69 jízdních kol
Zdravé město Velké Meziříčí se v letoš-
ním roce podruhé zapojilo do projektu 
Kola pro Afriku, a zorganizovalo tak dob-
ročinnou sbírku pro děti v Gambii. Celkem 
se vybralo 69 kol.
Své vyřazené bicykly mohli lidé darovat 
v pondělí 21. června v areálu sběrného 
dvora Technických služeb Velké Meziříčí 
v čase od 8 do 16 hodin. Odevzdávala se 
kola v jakémkoliv stavu, klidně i nepojízd-
ná. Odtud následuje přeprava do centrál-
ního skladu v Ostravě, kde je mechanici 
opraví nebo z nich využijí náhradní díly. 
Poté už poputují do Afriky, kde poslouží 
dětem při cestách do škol.
Cílem desetiletého projektu Kola pro Afriku 
je podpořit gramotnost dětí a usnadnit jim 
cestu ke vzdělání. Cesta bicyklu od českého 
dárce po gambijské dítě trvá půl roku.
Děkujeme, že pomáháte potřebným.

Pomůžete nám vyřešit problém s doručováním zpravodaje? 
Staňte se brigádníkem České pošty
Dlouhodobě řešíme problémy s doručováním tištěného zpravo-
daje Velkomeziříčsko, na vině je zejména nestabilita personální 
kapacity České pošty. Častá fluktuace brigádníků a následné za-
učování nových je stěžejním problémem celého doručování letá-
ků, mezi něž je od loňského roku zařazené i Velkomeziříčsko.
 
Roznos letáků je práce z mnoha důvodů vhodná jako přivýdělek 
k důchodu, studiu i mateřské. Brigádníci dostanou určitý počet 
výtisků a adres včetně nejzazšího termínu doručení, výhodou 
tedy je, že konkrétní rozvrh doručování si organizují libovolně 
vzhledem k vlastním možnostem. Finanční ohodnocení se od-
víjí od počtu doručených letáků. Pro více informací kontaktujte 
vedoucího pobočky České pošty ve Velkém Meziříčí, Martina 
Wollmutha, na telefonním čísle 734 877 472, nebo jej navštivte 
přímo v kanceláři v ulici Poštovní.
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23. června 1944 byl u Netína zavražděn 
gestapem velitel skupiny Calcium, št. ka-
pitán Jaroslav Odstrčil. Připomeňme si 
jeho osudy. Narodil se 6. listopadu 1912 
v Brníčku na Šumpersku. Pocházel ze 
skromných poměrů, v pěti letech přišel 
o otce. V roce 1933 maturoval na gym-
náziu v Zábřehu, roku 1938 promoval na 
Právnické fakultě v Brně. Záhy prožil ži-
votní otřes, když jeho rodná obec byla za-
hrnuta do Sudet a brzy nato vznikl Pro-
tektorát Čechy – Morava. Jak v rodině, tak 
ve školách byl vychováván k vlastenectví, 
proto se rozhodl k odvážnému kroku: 
ukryt v železničním vagoně s uhlím opus-
til rodnou obec a přes Polsko se dostal do 
Francie, kde byla jediná možnost zapoje-
ní do boje se zbraní za Československo – 
vstup do Francouzské cizinecké legie. 
V září 1939 byla vyhlášena válka mezi 
Francií a Německem. Jaroslav Odstrčil byl 
v Alžíru uvolněn z Francouzské cizinecké 
legie a transportován do Francie. V tábo-
ře ve městě Agde byl zařazen do vytvá-
řené československé vojenské jednotky 
ve Francii. V červnu 1940 Německo útočí 
na Francii. Jaroslav Odstrčil s českoslo-
venským pěším plukem se snaží pomoci. 
Za 3 týdny od zahájení útoku Německem 
představitelé Francie podepisují kapi-
tulaci. Jaroslav Odstrčil a 2371 vojáků, 
dobrovolníků odhodlaných dále se zbra-
ní bojovat za Československo, odplou-
vá okolo Gibraltaru do Anglie. Jaroslav 
Odstrčil se hlásí ke zvláštnímu určení 
a k nasazení v protektorátu. V roce 1942 
úspěšně ukončil speciální výcvik. Hod-
nocení: inteligentní, snaživý, energický, 
iniciativní, spolehlivý, výtečně připravený 

pro úkoly v zázemí nepřítele. Na dobu, 
než bude nasazen v protektorátu, je při-
dělen do vyčkávací stanice. Zúčastňuje 
se zdokonalovacích kurzů. Roku 1943 je 
zřízena skupina Calcium, jejímž velitelem 
se stává podporučík Jaroslav Odstrčil. 
Členové: zástupce velitele rotmistr Josef 
Gemrot, rotný František Široký, radista 
rotný Karel Niemczyk. Skupina je přepra-
vena z Anglie přes Maltu do Alžíru. V led-
nu 1944 je skupina Calcium přepravena 
z Alžíru do Itálie (Brindisi) a v dubnu do 
protektorátu: skupina Calcium je vysa-
zena po 5 hodinách letu 4. dubna 1944 
v 00:50 hod. u Čejkovic v okrese Chru-
dim. K plnění úkolů ve dvojicích a v zá-
jmu nahraditelnosti je skupina vybavena 
dvěma soupravami radiostanic. Jeden 
balík s materiálem, včetně radiostani-
ce, po shozu z letadla skupina nenašla. 
Materiál se poté dostává ke gestapu 
a stává se jednou z důležitých informa-
cí o parašutistech. První pokusy skupiny 
Calcium o radiové spojení s Londýnem 
z východních Čech byly neúspěšné. Po-
moc skupině byla odmítnuta na dvou, 
v Anglii doporučených, domácích adre-
sách. Další pomoc byla nalezena podle 
dřívější znalosti Jaroslava Odstrčila v ob-
lasti Žďár nad Sázavou – Březí. V květ-
nu 1944 je další pokus o radiové spojení 
s Londýnem úspěšný. Skupina se roz-
děluje na dvě dvojice, od sebe oddělené. 
Dvojice Jaroslav Odstrčil a Josef Gemrot 
přechází k obci Netín. Pomoc jim posky-
tuje hajný Josef Pavlas. V červnu 1944 je 
gestapo v Brně informováno svou tajnou 
spolupracovnicí o pohybu podezřelých 
osob v lese u Netína. 23. června 1944 jde 
gestapo do akce. Jaroslav Odstrčil je při 
přestřelce v obklíčení a po fyzickém zá-
pase s příslušníkem gestapa zastřelen. 
Josef Gemrot je zraněn, ale gestapu uni-
ká. Tělo Jaroslava Odstrčila je odvezeno 
do Velkého Meziříčí k identifikaci a poté 
do Brna ke spálení. Popel je v Brně rozhá-
zen u bočního vchodu do právnické fakul-
ty, kde za války sídlil úřad gestapa a kde 
Jaroslav Odstrčil před válkou studoval. 
Po jeho smrti skupina Calcium pracova-
la až do konce války. Podařilo se navázat 
nové spojení s Londýnem a udržovat je. 
Skupina Calcium se spojila s významnou 
domácí odbojovou skupinou – „Rada tří“. 
Skupina Calcium v protektorátu praco-
vala nejdéle ze všech 37 výsadků, které 
byly z Anglie vysazeny. Jaroslav Odstrčil 
byl v roce 1945 in memoriam povýšen 
do hodnosti štábního kapitána Česko-
slovenské armády. Je nositelem řady 
československých i britských vojenských 
medailí a vyznamenání. Na znamení úcty 

byl vybudován pomník v Netíně na místě 
zastřelení, památník v Brníčku a Hraby-
ni, pamětní deska na gymnáziu v Zábře-
hu. Úctu je možné vyjádřit i na rodinném 
hrobě na hřbitově v Brníčku. Nad životem 
Jaroslava Odstrčila je možné si položit 
znepokojivé otázky a hledat odpovědi. 
Např.: Co by se z jeho života mělo opa-
kovat v 21. století? Jaký vztah k České 
republice máme dnes?

členové Československé obce 
legionářské ze Šumperka a okolí

Památku Leonharda 
Smrčka uctili v rodném 
Budišově

V letní podvečer 23. června se u pomníku 
padlých ve světových válkách uskutečnila 
pietní vzpomínka na budišovského rodá-
ka Leonharda Smrčka. Bylo tomu právě 
osmdesát let od chvíle, kdy utichl signál 
„jeho“ letounu. Hold mu vzdala rodina ‑ 
synovci MUDr. Leonard Smrček z Třebíče 
a Mgr. Zdeněk Smrček z Budišova s man-
želkou Janou, dcerou Zdeňkou a synem 
Janem. Starosta obce Petr Piňos přednesl 
krátký projev a spolu s radní Hanou Klí-
movou položil k pomníku padlých kytici 
s trikolórou. Z Brna přijeli Arnošt Šebela 
‑předseda RAF klubu v Brně a Tomáš Jam-
bor. Zdeněk Smrček v emotivním projevu 
vzpomněl tragických událostí při sestře-
lení letounu nad pobřežím Nizozemska 
a ocenil úsilí všech, kteří se v současné 
době podílejí na vyzvedávání ostatků. 
O dalším vývoji vás budeme informovat.

Výbor VGS

Vzpomínka na št. kapitána JUDr. Jaroslava Odstrčila
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V pátek 4. června 2021 oznámilo české 
velvyslanectví v Nizozemsku, že velvy-
slankyně Kateřina Sequensová 3. červ-
na 2021 navštívila nizozemský Nie-
uwe Niedorp, v jehož blízkosti začaly 
25. května práce na vyzvednutí trosek 
bombardéru Vickers Wellington Mk.IC 
ser. č. T2990 britského královského le-
tectva (RAF).
Tento typ bombardéru se používal hlavně 
při nočních náletech na území 3. německé 
říše. V noci z 22. na 23. června 1941, tedy 
právě před 80 lety, vzlétla v tomto letou-
nu k náletu na německé Brémy šestičlen-
ná československá osádka ‑ Vilém Bufka, 
Jan Hejna, Vilém Konštatský, Alois Rozum, 
Leonhard Smrček a Karel Valach. Při zpá-
teční cestě na svou domovskou základnu 
v Anglii byl letoun sestřelen německým 
nočním stíhačem u Nieuwe Niedorp. Pouze 
jeden ze šesti členů osádky, Vilém Bufka, 
havárii přežil a byl zajat Němci. Po ostat-
ních členech nebyla nalezena žádná stopa. 
S největší pravděpodobností všichni zahy-
nuli v hořícím letounu, který se po dopadu 
zaryl několik metrů do země. Osmdesát 
let pak pod několika metry hlíny zůstaly 
nejen trosky samotného letounu, ale také 
těla členů osádky letadla. Vyzvednutí vraku 
tohoto letadla je součástí nizozemského 
„Národního programu vyzvednutí vraků le-
tadel“, který byl zahájen v roce 2019. Jeho 
cílem je umožnit uložení ostatků pohřešo-
vaných letců a dát jejich příbuzným jistotu 
o osudu jejich rodinných příslušníků.
Nizozemské ministerstvo obrany uvedlo, 
že na místě dopadu se v troskách letou-
nu našly ostatky zahynulých letců. Doda-
lo, že experti se je nyní snaží přiřadit jed-
notlivým členům osádky. Analýza bude 

trvat několik týdnů.
Geert Jonker ze záchranné a identifikační 
služby prohlásil: „Nizozemsko teď zahájilo 
akci, při které zbytky bombardéru vyzved-
ne ze země. Chce tím zároveň uctít pa-
mátku československých vojáků. Nikdy se 
nevrátili domů, takže to poslední, co pro 
ně můžeme alespoň udělat, je umožnit jim 
řádný pohřeb a pořádný hrob.“

Člen Nizozemského letectva Bart Aalberts 
uvedl: „Posbíráme každý jednotlivý kus 
letadla, výzbroje či výstroje, který najde-
me. A budeme se bavit s okolními obcemi, 
jestli nechtějí něco do svých muzeí.“
Dá se předpokládat, že přirozeně o tyto 
památky bude velký zájem i v České re-
publice. A mezi nimi by rozhodně nemělo 
chybět ani naše město, jeho gymnázium 
a muzeum. Zaslouží si to tito padlí bojov-
níci, potřebujeme to my i naše děti a vnuci.
Ptáte se proč?
Jeden z členů této osádky, Leonhard Smr-
ček, se narodil 29. prosince 1915 v ne-
dalekém Budišově a osm let studoval na 
velkomeziříčském reformním reálném 
gymnáziu. Maturoval v roce 1936. Dne 
7. června 1936 byl jako dobrovolník odve-
den a 1. října nastoupil k letecké posádce 
v Prostějově, kde po roce získal první hod-
nost svobodníka aspiranta a odbornost 
letce ‑pozorovatele. V říjnu 1939 opustil 
okupovanou vlast a přes Slovensko, Ma-
ďarsko, Jugoslávii, Řecko, Francii dorazil 
v červenci 1940 do Anglie. Stal se letec-
kým radiotelegrafistou u 311. čs. bombar-
dovací perutě RAF (Royal Air Force) a záhy 
dosáhl hodnosti nadporučíka. K osudo-
vému letu nastoupil dne 22. června 1941 
jako náhradník radiotelegrafisty, který 

toho dne potřeboval volno. In memoriam 
by vyznamenán medailí za chrabrost, 
Československým válečným křížem 1939, 
posmrtně byl v 1946 povýšen na štábního 
kapitána a roku 1991 na podplukovníka.

Jen pro zajímavost uvádím, že u 311. česko-
slovenské bombardovací peruti RAF se sešli 
tři absolventi velkomeziříčského gymnázia: 
spolužák Leonharda Smrčka František Dole-
žal z Horních Heřmanic a o dva roky mladší 
Karel Novotný z Hrbova a byli jedněmi z prv-
ních příslušníků této perutě. Jména všech 
tří také najdete na pamětní desce v GVM. 
Připomenuti byli i krátkými medailonky v al-
manachu gymnázia, vydaném v roce 1969 
k 70. výročí školy. Válku přežil a domů se 
však vrátil pouze jeden z nich. Získání a trva-
lé vystavení artefaktu z vyzvednutých trosek 
Wellingtonu T2990 by bylo jistě důstojnou 
vzpomínkou na odvážné mladé muže, kteří 
nemohli zestárnout, když položili svůj život 
v boji za osvobození své vlasti.

Z dostupných materiálů sestavila
Jiřina Kácalová

V Nizozemsku našli při vykopávkách bombardér RAF ostatky 
československých letců

(Fotografie pochází z knihy S Royal Air 
Force nad Evropou autorů   Jiřího Rajlicha 
a Karla Černého)
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V tomto roce 
slavíme vý-
znamné jubi-
leum! Jsme 
s t ře d i s ke m 
se stoletou 

tradicí. Proto 
pojďme projít 

  dalším kouskem 
naší historie. Minule jsme si povídali 
o letech válečných. O době plné bolest-
ných rozhodnutí a tragédií, ale i době, 
ve které vyrostli opravdoví hrdinové. 
Například se na počátku válečných 
let prof. Bedřich Krejčí hrdinsky sna-
žil místo propagace fašismu propa-
govat českou kulturu. Tak vzniklo pět 
večerů besed se známými literáty té 
doby – Janem Zahradníčkem, Jakubem 
Demlem, Janem Kárníkem, Janem Do-
kulilem a poezií Petra Křičky a potažmo 
byl vydán sborník Večery básníků Ho-
rácka. Řada našich skautů byla totálně 
nasazena v německých továrnách a je-
den z nich se dostal až do Anglie k Čs. 
obrněné brigádě, kde pomáhal s dobý-
váním přístavu na kanále La Manche. 
Skauti ve VM byli také odvážní. Snaži-
li se ve skautské činnosti pokračovat 
i přes nacistický zákaz, a jejich rodiče 
je v ilegálních schůzkách podporovali. 
Snaha však nakonec vyšuměla.

Dnes se vrátíme na úplný konec války, 
který byl zejména pro naše město tra-
gický. A také nás čekají povzbudivé roky 
poválečné.

Část 4. Velkomeziříčská tragédie

Jen lehce nastíníme tragické momenty, 
jež se odehrály ve třech po sobě jdou-
cích květnových dnech, konkrétně 7. – 
9. května 1945, a uzavřely tak válečnou 
kapitolu našeho města. V noci po 6. 
květnu přepadlo a pozatýkalo němec-
ké Jagdkomando na radnici zástupce 
revolučního národního výboru. V úte-
rý 8. května visel uprostřed náměstí, 
s cedulí „Zrádce“ na prsou, komunista 
z první republiky a majitel stolařství, 
který se celou válku tajně skrýval. Ve 
středu 9. května, když opouštěla město 
poslední německá obrněná auta, se nad 
městem objevily ruské bombardéry… 
Chcete vědět, jak to s těmi tragickými 
příběhy našeho města vlastně bylo? 
Přijďte kdykoliv na komentovanou vy-
cházku po VM. Více najdete na strán-
kách skautvm.cz. Obětí posledních dní 
války bylo bezpočet, o tom také vypoví-
dá zřízení nového hřbitova.

Část 5. A bylo po válce

Na konci protektorátu už bylo jasné, že 
se skauti, ale i další spolky, budou snažit 
o obnovu svojí činnosti. Naštěstí nacis-
tický zákaz nebyl tak dlouhý, a tak jsme 
při obnově mohli čerpat ze vzpomínek 
a dovedností zkušených skautů. Olivo-
vě zelená látka na krojích se u mnoha 
skautů skvěla novotou, když se mamin-
kám podařilo ušít nové skautské košile. 
Pro Junáky našeho okresu jsme začali 
vydávat časopis BIG ‑BEN.

Také jsme pomáhali nově vznikajícímu 
skautskému oddílu v Jabloňově. Spolu-
pracovali jsme spolu a vzájemně oboha-
covali svoji činnost.
Obnova skautingu ve Velkém Mezi-
říčí byla úspěšná. Ihned po válce zde 
byly podle vzpomínek našich skautů tři 
junácké oddíly a dva oddíly děvčat. Byli 
tzv. svazoví a katoličtí skauti. Oddíly se 
rychle plnily, a tak koncem roku 1946 už 
bylo ve Velkém Meziříčí pět chlapeckých 
oddílů a tři dívčí. Nově vznikl oddíl kato-
lických děvčat.

Po osvobození byl problém najít vhod-
né místnosti pro klubovny. Junák už 
měl tolik oddílů a družin, že máloco vy-
hovovalo novým podmínkám. Katoličtí 
skauti se scházeli v prostorách Charity. 
Po osvobození medřičstí vysokoškolá-
ci požádali o vrácení klubovny AKVEMu 
zpět do majetku akademiků. A protože 
vysokoškoláků ‑junáků bylo ve VM hodně, 
vznikla rozumná domluva o užívání toho-
to prostoru i pro skautskou činnost – za 
úklid, údržbu a hrazení elektřiny.

V klubovně se konaly schůzky, oddílo-
vé rady, ale také se zde připravovala 
i další činnost Junáka, která byla v po-
válečných letech různorodá, dynamická 
a velkolepá. Nacvičoval se zde skaut-
ský večer, který byl pořádán k 10. vý-
ročí vzniku Junáka ve VM. Uskutečnil 
se 2. května 1946 ve zdejší Sokolovně. 
Nosným programem bylo hudebně reci-
tační pásmo. Zazněly texty o skautingu 
a osvobození v kombinaci s výběrem 
hudby našich klasiků a vzpomínka na A. 
B. Svojsíka. Skautský večer měl úspěch, 
a tak se jeho repríza, s parodickým ba-
letním výstupem Šmudla + Bublina, 
opakovala i v Jihlavě. K slavnostnímu 
večeru byl vytištěn desetistránkový 
program s texty všech písní a stručným 
popisem jak lokálních, tak republiko-
vých dějin skautingu. Povězme si něco 
o jeho přípravě. Skauti zdvořile požádali 

hudebního skladatele Jaroslava Křičku 
o zhudebnění Jitřní písně Jiřího Wolkera. 
K velkému údivu a radosti všech naše-
mu středisku Mistr Křička zaslal notový 
zápis této písně. Takže se u nás konala 
premiéra. Skautský večer se stal pod-
mětem pro vznik další dramatické čin-
nosti medřičského Junáka.

Tábor 1946

Dokážete si představit, jak u táborového 
stožáru starší skauti recitují básně mo-
derních básníků? Halase, Seiferta, Hola-
na či Wolkera? Na Oslavě, kde tábořilo 
více jak 60 skautů, to bylo zvykem. Další 
tábor byl společně s brněnskými skau-
ty u Manova stavu u Krásněvsi. A také 
30 vlčat mělo samostatný tábor na Slu-
neční pasece u Oslavy. Děvčata v roce 
1946 vedla dva turnusy letních táborů 
na Sklenském rybníku a pak ještě něko-
lik dnů stanovali na Vanči, aby se sezná-
mili s místní krajinou, neboť zde chtěli 
stanovat v dalším roce. A také v údolí 
Pekla, kde je dnes Mostišťská přehra-
da. Z těchto táborů je dodnes dochován 
Junácký zpěvník.

Činnost skautů byla v tomto období 
opravdu rozmanitá. Skauti se jako spo-
lek zúčastňovali různých poválečných 
akcí a slavností. Mezi ně patřila např. 
pieta velkomeziříčské tragédie, oslavy 
výročí 28. října či návštěva prezidenta E. 
Beneše, kdy jej 2. července 1946 na za-
plněném náměstí vítalo v slavnostních 
krojích celé meziříčské středisko – přes 
dvě stě skautek, skautů, vlčat a světlu-
šek. Skauti prožili ale i komornější udá-
losti, například loučení se s vedoucím 
střediska nebo první zdejší skautskou 
svatbu. Ta proběhla v děkanském kos-
tele. Vladimír Vítek si tehdy bral vedou-
cí dívčích oddílů Boženu Plachetskou. 
A tak pro ně skauti připravili svateb-
ní překvapení v krojích. Když se vůdce 
střediska Vladimír Vítek loučil s medřič-
skými skauty, řekl: „Ať slyším o meziříč-
ských junácích.“ A tak se i stalo. O med-
řičském junáku bylo ještě hodně slyšet. 
O tom zas příště.

Nazdar!
Skauti VM

Uplynulo 100 let od začátku skautingu v Meziříčí
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Jak se u nás žije a co se v našem domu s pečovatelskou službou děje
Výlet na zámek
Počasí se nám už umoudřilo. Sluníčko 
a teplíčko se objevilo. Hned jsme toho vy-
užili a vydali se na malý výlet do zámecké 
zahrady. Prošli jsme nádvoří a také park. 
Dlouho jsme se dívali na rybníček, kde se 
vyhřívalo celé hejno červených rybiček 
a kačena se chlubila svými malými káčátky. 
Bylo to opravdu vydařené dopoledne, které 
jsme zakončili posezením v cukrárně.

Soutěžíme o mobilní zahrádku
V květnu jsme se zapojili do soutě-
že o mobilní zahrádku. Podmínkou pro 
přihlášení bylo složení básničky, která 
měla být zaměřena na zahrádku. A jak to 
všechno dopadlo?
Básničku jsme složili a poslali, ale bohu-
žel jsme nebyli vylosováni. Protože jsme 
si mobilní zahrádku moc přáli, rozhodli 
jsme se, že si ji vyrobíme sami. S dopo-
mocí se nám to podařilo a teď už v ní 
rostou jahody. Mobilní zahrádku jsme 
umístili ze zadní strany DPS u vchodu 
z budovy. Většina seniorů se o ni pečlivě 
stará a těší se, až budou sbírat úrodu.

Básnička, se kterou jsme soutěžili
V okolí domu (DPS) na zahrádce děláme.
O trávu i kytičky se staráme.
Máme z toho radost.
Je to velká rychlost.
Když se do práce pustíme
a víme, že všechno, co si vymyslíme, spl-
níme.
Tak bychom rádi zahrádku, říká se jí mo-
bilní a každý si ji oblíbí.
Je naprosto bez chyby, s ní už nám nic 
nechybí.
Vezmeme semínka, za chvíli je bylinka.
Svačinu s ní ochutíme, a tak se na další 
práci posilníme.

Jarní květiny z papíru
Vyrábění nás baví. Proto jsme se rozhod-
li vyzdobit si všechna patra barevnými 
květinovými zápichy. A jak se nám to po-
vedlo? Můžete posoudit sami.

Jitka Tlustáková,
sociálně aktivizační služba

V domě s pečovatelskou službou vznikl nový kroužek
Když jsem se v lednu poprvé rozhlížela po 
svém novém bydlišti, zdálo se mi to ne-
možné. Vysoký věk obyvatel domu s pe-
čovatelskou službou, které všechny trápí 
různé nemoci stáří, z nichž velmi častými 
jsou např. potíže se sluchem a pohybová 
omezení – to je zdejší realita.
Přesto jsme jako kroužek vznikli. Schá-
zíme se každé pondělí dopoledne, poví-
dáme si o literatuře a především čteme 
ukázky z děl různých autorů. Jako vedoucí 
tohoto kroužku se snažím nedělat z na-
šich setkání při dobré kávě školu. Těší mě, 

když si některé posluchačky po skončení 
naší akce půjčí knížku, z níž jsme si četli. 
Není nás mnoho, je to jen sedmičlenná 
skupinka. Převládají v ní ženy, stejně jako 
je tomu v celém DPS. Z menšiny zdejších 
mužů tu s námi bývá pouze jeden odváž-
ný člen kroužku.

A náš program? Například Erbenova Kyti-
ce, Babička Boženy Němcové, Borovské-
ho Křest svatého Vladimíra, Anderseno-
vy Pohádky, Defoe je tu zastoupen svým 
dílem Robinson Crusoe. 1. a 2. světovou 

válku jsme si připomněli známými příbě-
hy Na západní frontě klid a Osud člověka. 
Je to pro mne někdy až dojemné, jak po-
sluchači citlivě reagují.

Tak nám držte palce, ať vydržíme. Ještě 
máme před sebou díla Jakuba Demla, Ja-
roslava Haška a sborník Český rok ‑ jaro 
a léto. V dalších měsících se zaměříme 
na evropskou literaturu. Společný zájem 
o literaturu nás sbližuje. Vedení DPS dě-
kujeme za podporu.

Alena Parkanová
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Slevy
LZE sčítat!

na brýlové obruby

na sluneční brýle

na všechna brýlová skla

na světové značky

Akce platí od 1. 7. 2021 do odvolání. Kompletní podmínky této i našich dalších akcí naleznete na www. orangeoptik.cz/akce

Novosady 2254/58, Velké Meziříčí, tel.: 775 898 592
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Sběratel převede/koupí na sebe zbraně v rámci probíhající 
zbraňové amnestie. V případě, že o zbraň není z Vaší strany 
zájem, nemáte ZP a měla by propadnout státu. Vše legální 
cestou. více na tel.732 400 672

Nabízím vývoz dřeva vyvážečkou a traktorem. Cena dohodou. 
Tel.: 721 928 249

Chalupaření to nás baví ‑ koupíme dům/chalupu. Nabídněte, 
volejte, sms na tel. 704 923 775

Koupíme statek s pozemky ‑ pro koně. Tel. 732 344 841

BYTY MĚŘÍN – nabízíme k pronájmu více než 10 nových bytů 
1+kk, 2+kk,3+kk o výměře 25 m2 až 80 m2. www ‑bytymerin.
cz, bytymerin@seznam.cz, tel.: 704 903 900

Přijmeme řidiče na nákladní auto sklápěč 8x4, HPP, brigádně, 
důchodce nebo na živnost. Tel.: 602 842 706

Přijmeme strojníka na pásový bagr 8 t, HPP, brigádně, dů-
chodce nebo na živnost. Tel.: 602 842 706

Prodám starší elektrickou málo používanou pánev ETA za 
400 Kč. Úplné novou pánvičku na sporák za 400 Kč. Obraz 
od pana Vysockého rozměr 97x68 cm pěkný za 5 000 Kč. 
Tel.: 724 851 044

Prodám nový tlačítkový mobil Nokia cena 1 100 korun, pů-
vodní cena 1 500 korun. Telefon je v záruce. tel. 724 851 044.

Prodám kulaté balíky sena 130 cm, cena 650 korun za kus, 
dále domácí vajíčka. Telefon 737 477 773.

Sečeme všem, přijmu brigádníka. Tel.: 777 700 901

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

Prodám zateplenou chatu 4+1 k celoročnímu bydlení na 
Fajtově kopci, nad dálnicí, voda, elektřina, septik, bazén. 
Cena 3 500 000 Kč. Tel.: 731 457 371

Vykupuji kůrovcovou kulatinu jakékoliv množství, odvoz zajištěn. 
Tel.: 731 457 371

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

Prodám palivové dřevo (štípané). Tel.: 605 054 470

Prodám suché palivové dřevo, smrkové cena od 390 Kč za 
metr, celý klaďák 74 m ‑ cena 28 900 Kč. Nabízíme i přepravu 
dlouhé kulatiny. Tel.: 605 054 470

Půjčím štípací a řezací automat. Tel.: 731 457 371

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

Prodám štípané dřevo – dub, buk, smrk, borovice. Doprava 
zajištěna. Tel.: 731 457 371.

Vykupuji kulatinu i dřevo „na stojáka“, které pokácíme, odvoz 
zajištěn. Tel.: 731 457 371

Koupím stavební pozemek ve VM a okolí. Tel.: 731 457 371

Prodám rodinný dům v Měříně, stavební pozemek u Polné. 
Tel.: 731 457 371

Autoškola, EFECTA CZ s.r.o., Velké Meziříčí, Podhradí 57/1 
oznamuje, že provádí výcvik a výuku. Tel.: 777 700 901

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

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

Koupím československé dukáty a jiné zlaté mince.
Tel.: 778 080 060

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

Čalounictví Votava & Václavek – opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného čalounění dveří, zhotovení 
matrací na přání, čištění sedacích souprav a koberců, výroba 
krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny pergol i prů-
hledné. Odvoz, dovoz. Tel.: 721 123 595, 607 607 924, e ‑mail: 
pavel.votava@centrum.cz

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

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: 1. 9. 2021
bližší informace podá

Mgr. Marta Muchová, tel.: 566 781 010
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ZUBNÍ POHOTOVOST

10.  7.
MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, 

Velká Bíteš 607 785 326

11. 7.
B Smile s.r.o., Osová Bítýška 303

566 536 712

17. 7.
MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., 

Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou 566 643 012

18. 7.
MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., 

Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou 566 643 012

24. 7.
MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, 

Bystřice nad Pernštejnem 735 047 388

25. 7.
MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201

605 151 774

31. 7.
MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 

Bystřice nad Pernštejnem 566 688 231

1. 8.
MUDr. Eva Vorlíčková, Studentská 4, 

Žďár nad Sázavou 566 690 138

ZMĚNY 
ORDINAČNÍCH HODIN

Dovolená
UROLOGIE

7. 7. – 31. 7. – MUDr. Václav Peňáz
1. 7. – MUDr. Martin Drábek 
8. 7. – MUDr. Martin Drábek 

ORTOPEDIE
7. 7. – MUDr. Aleš Pařízek 
8. 7. – MUDr. Miroslav Lisý

9. 7. – MUDr. Jiří Šajnar 
13. 7. – MUDr. Rostislav Konečný 

14. 7. – MUDr. Aleš Pařízek 
15. 7. – MUDr. Miroslav Lisý 
19. 7. – MUDr. Leoš Novotný 
26. 7. – MUDr. Leoš Novotný 

CHIRURGIE
7. 7. – MUDr. Jana Smékalová 
16. 7. – MUDr. Radim Krejčí

INTERNA
15. 7. – MUDr. Klára Snášelová 
29. 7. – MUDr. Klára Snášelová 

RTG + SONO
12. 7. – 25. 7. MUDr. Ladislav Novotný 

GYNEKOLOGIE
26. 7. – 31. 7. – MUDr. Ivana Ryšanová

OBVODNÍ LÉKAŘI
7. 7. – 11. 7. – MUDr. Zdeněk Doležal

7. 7. – 18. 7. – MUDr. Dan Blaha 
22. 7. – MUDr. Dan Blaha – neordinuje

ALERGOLOGIE
26. 7. – MUDr. Renata Svobodová 

NEUROLOGIE
7. 7. – 11. 7. – MUDr. Jitka Bednářová

26. 7. – 31. 7. – MUDr. Jitka Bednářová 
PSYCHIATRIE

13. 7. – MUDr. Hana Nohelová 
20. 7. – MUDr. Hana Nohelová

26. 7. – MUDr. Hana Nohelová – ordinace 
do 12.30 hodin

29. 7. – MUDr. Hana Nohelová 
ORL

7. 7. – MUDr. Ivana Horáková 
7. 7. – MUDr. Petr Dvořák 

14. 7. – MUDr. Ivana Horáková 
14. 7. – MUDr. Petr Dvořák

21. 7. – MUDr. Jana Urbánková 
26. 7. – MUDr. Přemysl Mráz 

28. 7. – MUDr. Jana Urbánková 

Upozorňujeme členky svazu žen
Členská schůze se bude konat dne 30. srpna 2021 
v 17:00 hodin v Jupiter clubu.
Účast členek na schůzi nutná!
Krásné, pohodové a prosluněné léto prožité 
ve zdraví vám všem přeje

výbor ČSŽ Velké Meziříčí

ZO ČSŽ Velké Meziříčí pořádá  

tématický zájezd 
 

  

 

 
 

v sobotu 11. září 2021 
 

Program zájezdu: 
 

-  renesanční zámek (památka UNESCO)  - 
interiéry + Zámecký areál 

-  Klášterní zahrady, dům u Rytířů  - 
-  rodný byt Bedřicha Smetany  - 

-  prohlídka města  - 
-  individuální program dle zájmu a doporučení průvodce  -

 

 

¨ 

 

 

 

 
 

Odjezd autobusu bude od Domusu v 7 hodin. 

Předpokládaný návrat do 19 hodin. 

V případě zájmu o zájezd volejte na tel. 731 495 876, p. Marie Štouračová. 



VZPOMÍNÁME

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

„Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích 
je stále stejně hluboká...“

Dne 12. 7. 2021 uplyne již pátý smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná dcera, sestra a vnučka Vilma 
Běhalová, DiS.

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

Odešel jsi tiše, jak si osud přál, ale v našich 
srdcích žiješ stále dál.

Dne 9. 7. 2021 uplyne 1 rok od úmrtí 
pana Roberta Kučery.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Jarmila Batelková, Velké Meziříčí, 64 let, 8. 6. 2021

Rudolf Horák, Velké Meziříčí, nedožitých 78 let, 11. 6. 2021

Jarmila Tomanová, Brno, 87 let, 12. 6. 2021

Marie Nožičková, Lavičky, 93 let, 16. 6. 2021
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 21. 6. 
2021 s paní Marií Nožičkovou z Laviček.

Zarmoucená rodina

Václav Plachý, Velké Meziříčí, 80 let, 17. 6. 2021
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 28. 6. 
2021 s panem Václavem Plachým z Velkého Meziříčí.

Zarmoucená rodina

Marie Sedláková, Kúsky, 84 let, 18. 6. 2021
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 24. 6. 
2021 s paní Marií Sedlákovou z Kúsek.

Zarmoucená rodina

Ing. Vladimír Sysel, Velké Meziříčí, 67 let, 18. 6. 2021

Dne 16. 7. uplyne 5 let, kdy nás opustil 
pan Antonín Dvořák z Velkého Meziříčí. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.

Stále s láskou vzpomíná rodina.

Dne 16. 7. 2021 uplyne 20 let od úmrtí 
naší drahé maminky, paní Marie Švomové 
z Velkého Meziříčí. 

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou 
vzpomínají děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá ...

Dne 19. června 2021 by se dožil 85 let pan 
Vladimír Krejčí, dlouholetý vedoucí polesí 
Sklené nad Oslavou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Děkují syn a dcera s rodinami a přítelkyně 
Věra.

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

Dne 27. července 2021 uplyne 5 let od 
smrti naší maminky Zdeňky Hladíkové 
z Velkého Meziříčí.

Vzpomínají dcery s rodinami.

„Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích 
je stále stejně hluboká…“

Dne 27. 6. 2021 jsme si připomněli druhé 
smutné výročí úmrtí paní Lenky Pacalové 
z Hrbova.

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



O  PUKLÉM  SRDCI
Díl 6   |  Text: Hynek Jurman   |  Kniha je k zakoupení v Turistickém informačním centru Velké Meziříčí

Znáte to také? Cítili jste tu 
tíhu nespravedlnosti, když 
se vám vůbec nic nedaří 
a sousedovi naopak vyjde 
všechno? Když mu děti nosí 
samé jedničky a ty vaše 
jenom vybíjejí okna, když 
mu manželka jenom kvete 
a s tou vaší už nic není, když 
jeho firma prosperuje a vy 
naopak krachujete a o co jste 
nepřišel, to odnesou zloději, 
kteří si museli vybrat zrovna 
vaše dveře a ne ty sousední? 
Copak to je nějaká spravedl-

nost? To je k uzoufání! Tak tohle přesně se stalo kdysi i v Petrávči 
a ta tíha zoufání dokázala usmrtit.
Žili zde dva sedláci, Janek a Jíra. Vyrůstali kdysi spolu, dobře se 
znali a teď hospodařili na sousedních gruntech. Viděli si do ku-
chyně i na hnojiště a mohli především sledovat, jak jde komu 
úroda. A šla jim rozdílně, ač se oba snažili z plných sil. Jírovi rostlo 
všechno samo, počasí mu vždycky přálo, při práci si jen prozpě-
voval a nikdy si na nic nestěžoval.
Jankovi se naopak nic nedařilo. Když nakoupil dobytek, hned uho-
dila taková sucha, že musel všechna dobytčata pozabíjet. Když 
přišlo krupobití, vzalo za své Jankovo žito, ale vedlejší Jírovy lány 
zůstaly pravidelně netknuty. Když obzor zčernal kobylkami, bylo 
jisté, že se usadí na Jankovo a nikam jinam. Když posekl louku 
Jíra, uhodila sucha, takže seno jenom praštělo a do týdne bylo 
všechno pod střechou. Pokud zahájil senoseč Janek, přihlásil se 
o vládu Medard, měsíc lilo a tráva skončila v hnoji nebo ji musela 
Jankova žena zapálit. Pokud pršelo, Jíra se usmíval, že je potřeba 
zavlažit brambory. Janek klel, že mu lije do panáků. Když uhodi-
la sucha, Jíra se zase smál a vozil domů obilí, zato Janek klel, že 
slunko všechno spálí.
Oba sedláky pozoroval celé dny Vojtěch. Sám nedělal nic a liboval 
si. Platil za obecního blázna.
„Za čím se to honíš?“ smál se Jankovi. „K ničemu to nevede, na-
táhni se radši se mnou do trávy. Copak chceš dokázat, když i při 
setí obilí sprostě kleješ? Jak zaseješ, tak i sklidíš!“
„Stačí, když se pořád směje soused Jiřík! Ten má podplaceného 
i svatého Petra,“ vztekal se Janek a Vojtu zahnal holí.
A tak se jen pořád užíral a vedlo se mu čím dál hůře. Jeho jedinou 
radostí byla hodná žena, u níž nacházel útěchu a sílu do nových 
rán. Vůbec si to však neuvědomoval. Jíra žil naopak sám a snad 
ani ženu nepotřeboval. Že by se mu proto tak dařilo, napadlo 
v jednu slabou chvilku Janka a poslal svou ženu k sousedovi, ať 
zjistí, jaké čáry se to za jeho úspěchy skrývají.
„Nenápadně to z něj vytáhni! To by v tom byl rohatej, abych na 
to nepřišel!“
Vendulka tedy šla, vrátila se až za dlouhou chvíli celá zamyšlená, 
mužovi nic pořádného neřekla a šla spát. Ale od toho dne chodila 
na výzvědy častěji a nakonec se k Jírovi přestěhovala.
„Táhni si třeba k čertu!“ rouhal se Janek. „Stejně jen hudrovala, 
hlavu jsem z ní měl jako škopek a tu smůlu mi přinesla jenom ona. 
Teď se nalepila na souseda a karta se jistě obrátí!“
Jenže to nebylo tak jednoduché. Doma neměl kdo uklidit, doby-
tek nakrmit, oběd uvařit, rozpálenou hlavu pohladit. Janek to brzy 
pochopil, ve vzteku rozmlátil nádobí a Vendulu i s Jírou proklel. 

Jestli prý je nějaká spravedlnost na nebi, tak oba špatně skončí. 
Usínal s nadějí, že se zítra pustí do pšenice. Klasy jsou jako cepy, 
konečně bude úroda, jakou si zaslouží!
V noci se přihnala bouře, kroupy jako pěsti potloukly všechna 
pole kolem Petrávče, jenom Jírovo obilí se ráno klátilo ve vánku 
netknuté. Janek zalomil rukou nad zničenou úrodou, vyčinil sva-
tému Petrovi, Bohu Otci na nebesích, Jírovi, Vendule, obecnímu 
bláznovi a každému, koho potkal. Zavřel se mezi haraburdím 
v kuchyni, ale začal se tam dusit. Vyběhl na náves a pořád nemohl 
popadnout dech. Znaveně se vybelhal ze vsi, usedl na mez a pla-
kal nad svým osudem. Vtom uviděl nedaleko Jíru a svoji bývalou 
ženou. Drželi se za ruce, hlasitě se smáli a na něj ani nepohlédli.
Janek věděl, že už nemůže žít. Na co sáhl, to mu odpadlo od ruky, 
nic se nepovedlo, nikdo ho neutěšil, nepovzbudil, na nic už neměl 
sílu. Seděl na mezi, zalykal se vztekem a záplavou nespravedl-
nosti. Všichni kolem, úplně všichni na tomto světě, se mají lépe 
než on, nešťastný Janek. A na mezi mu od toho žalu puklo srdce.
Památník mu přitesal obecní blázen. Vojta nebyl kameníkem, ale 
uctít památku nešťastného druha se pokusil. Vybral si nepravi-
delný kámen a opracovával jej tak dlouho, až zůstal uprostřed 
úzký kříž. Kámen pak zasadil na místo, kde Jankovo srdce pře-
stalo bít.
Dlouhá léta o něm nikdo nevěděl, až jednou vzal pan Dobrovol-
ný motyku a dovedl mě na to správné místo. Kámen jsme očis-
tili a zpřístupnili případnému zájemci. Ležel si u silnice na Velké 
Meziříčí, asi sto metrů za vsí pod jabloní. Byl vysoký 68, silný 20 
a v nejširším místě 38 cm široký. Když v těch místech později bu-
dovali zastávku autobusů, umístili Petrávští kámen dočasně za 
hřiště. Tam jej dneska najdete.
Zarůstal mechem stejně rychle, jako zarostl do zapomnění příběh 
o konci nešťastného sedláka. Že se vám často zdá, že jste také 
takovými prokletými Janky? To je opravdu jen sen pro slabochy. 
Třikrát se zhluboka nadechněte a smějte se jako Jíra…



Poslední prodej

Velkomeziříčský zámek se od roku 1735, kdy jej 
zakoupil vévoda Leopold Schleswig ‑Holstein, 
pouze dědí. Vévoda Leopold, tedy poslední ku-
pující, se narodil v roce 1674 v polském Břehu. 
V roce 1713 se ve Vídni oženil s Marií Alžbětou 
z Lichtenštejna, s níž měl pět dcer (dospělosti 
se ovšem dožily jenom čtyři). Oba manžele na 
zámku připomínají jak jejich obrazy, tak také 
erb, kde je zdokumentován jejich sňatek.
Ve své poslední vůli ze 7. září 1738 odkázal 
majetek svým čtyřem dcerám: Marii Gabriele 
provdané kněžně Fürstenberg ‑Mösskirch, Marii 
Eleonoře provdané vévodkyni z Quastally, Marii 
Terezii provdané kněžně Oettingen ‑Spielberg 
a Marii Charlottě provdané kněžně Löwenstein‑
‑Wertheim. Po Leopoldově smrti se dědičkou 
velkomeziříčského panství, které bylo oceněné 
na 492 000 zlatých, stala druhorozená dcera 
Marie Eleonora.

Šperkovnice jako svatební dar

Marie Eleonora se narodila v roce 1715 ve 
Vídni. Provdala se za Josefa Gonzagu, vévo-
du z Quastally a Sabionetty, knížete z Pozzola. 
Právě od tří italských měst Parmy, Piacenzy 
a Quastally dostala jako svatební dar vzácnou 
šperkovnici vyrobenou z želvoviny. Tuto krás-
nou italskou práci ze 17. století si návštěvníci 
zámku mohou prohlédnout spolu s obrazem 
Eleonory v pánském salonku.
Nutno ovšem podotknout, že šperkovnice není 
jediným exponátem z želvoviny, který se na 
zámku nachází. Tímto vzácným materiálem 
jsou vykládány i rámy dvou zrcadel a modlitební 
kříž.

Bílá paní a obraz koně

Ačkoli se vévodkyně na zdejším panství příliš 
nezdržovala, lidová pověst říká, že ráda vyjíždě-
la na koni na kopec Ke třem křížům. Právě jedna 
z jejích vyjížděk se jí stala osudnou. Kůň se z ne-
známých příčin splašil, vévodkyně nešťastně 
spadla a o několik dní později na následky pádu 
zemřela. Pochována byla v hrobce v netínském 
kostele a podle pověsti je právě ona bílou paní 
velkomeziříčského zámku. Jelikož měla zdejší 
kraj v oblibě, za úplňku prý vstane, vyjde z hrob-
ky a přes pole se vznáší k meziříčskému zámku.
Do dnešních časů se dochoval obraz Eleonořina 
koně, kterého drží malý černoušek. Obraz byl 
v posledních letech uložen v depozitáři, od le-
tošní sezony opět zdobí schodiště do druhého 
patra.

Díl 6   |  Text: Lucie Pavelcová
  Foto: archiv muzea
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Břehy Balinky a Oslavy mě přitáhly na celý život, říká Bohumír Machát
Bohumír Machát je dlouholetý rybář a milovník přírody. U pobočného spolku Moravského rybář-
ského svazu ve Velkém Meziříčí plní úlohu tiskového, kulturně‑propagačního pracovníka a kronikáře. 
Napsal pět knih s vodní tématikou. Zajímavostí je, že drží prvenství v počtu rybářských povídek v naší 
zemi. Předběhl i Otu Pavla.
Můžete nám povědět o svých rybář-
ských začátcích?
Měl jsem veliké štěstí, že coby rybář jsem 
se narodil do příznivé doby. Toho času 
oplývala rybami Mostišťská i Vírská pře-
hrada. Vrcholem všeho byla vyrovnávací 
přehrada na Víru, kde bývali daleko větší 
pstruzi, než za kterými se dnes jezdí do 
Skandinávie nebo Kanady. Současně se 
otevřela i Dalešická přehrada. Každá pře-
hrada, když se otevře, probíhají v ní první 
roky exploze dravců. Já a moji kamarádi 
jsme byli taková ustálená partie kluků 
a společně jsme všechny revíry obráželi. 
Byla to krásná doba. Ve svých 18 letech 
jsem se začal věnovat trofejnímu rybaře-
ní. Každý rok jsem se upnul na jeden druh 
ryb, ať už to byli candáti, štiky, okouni 
nebo sumci. Členem spolku sportovních 
rybářů jsem od roku 1964.

Jaký máte vztah k literatuře?
Odmalička shromažďuji knížky o přírodě. 
V době, kdy jsem vyrůstal, strašně chy-
běla rybářská literatura. Mým nejoblíbe-

nějším autorem byl celoevropsky uzná-
vaný spisovatel Zdeněk Šimek, který 
napsal několik knih o rybách a rybaření. 
Dokonce jsem se s ním seznámil a jezdili 
jsme spolu chytat pstruhy na vyrovná-
vací přehradu. Když mi bylo 27 let, seděli 
jsme spolu zase jednou takhle u ohýnku 
a on mi najednou říká: „Já tě tak poslou-
chám, proč něco nenapíšeš?“

Byl to tedy právě pan Zdeněk Šimek, 
který vás přivedl k vlastní tvorbě?
Tenkrát mě polil ruměnec, protože pro 
mě a moje kamarády byl pan Šimek něco 
jako Bůh. K psaní jsem se ale dostal až 
o mnoho let později. Seděl jsem tehdy 
s kamarády na rybách na Mostišťské 
přehradě a jeden z nich negativně hod-
notil úroveň povídek v časopise Český ry-
bář. „To bych napsal lepší,“ chvástal jsem 
se. A tak jsem jednoho dne napsal povíd-
ku Konec hlavatek na Oslavě a poslal ji 
do redakce zmíněného časopisu. Povídka 
skutečně vyšla a nejenom, že vyšla, ale 
dokonce mě dostala do výboru nejlepších 

povídek, kde na jedné straně bylo moje 
jméno a na druhé Ota Pavel. To mi zvedlo 
sebevědomí.

Co následovalo po vydání vaší první po-
vídky?
Během 14 dnů mě oslovilo pražské na-
kladatelství s dotazem, zda bych v tomto 
duchu nedokázal napsat knížku. Nevě-
řil jsem si, a jejich nabídku proto odmítl. 
Uplynulo ovšem pět let a mně se stal 
těžký úraz, který mne upoutal na lůžko. 
Přemýšlel jsem, jak si ukrátit čas a za-
volal panu nakladateli, abych zjistil, jestli 
jeho nabídka stále platí. A platila.

Jaké knihy si od vás čtenáři mohou pře-
číst?
Na svém kontě mám čtyři povídkové 
knížky s rybářskou tématikou. Mojí pr-
votinou se stala kniha Ministerští pstruzi 
a jiné rybářské příběhy, která vyšla v roce 
2008. Následovaly sbírky povídek Jak se 
krotí sumec (2010), Kouzelný úhoř (2012) 
a O rybářích a rybách (2013). Všechny 
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příběhy, které ve svých knihách uvádím, 
se zakládají na pravdě. Pro město jsme 
společně s fotografem Antonínem Ha-
vlátem vytvořili informační publikaci Vel-
komeziříčské řeky.

Které ze svých knih si nejvíce považuje-
te?
Radost jsem měl ze své první knížky, že 
se mi ji podařilo napsat. Kniha měla navíc 
úspěch. Mou láskou je ovšem kniha Vel-
komeziříčské řeky.

Jak tato kniha vznikla?
Cítil jsem dluh vůči Balince, Oslavě a pře-
devším Mostišťské přehradě. Na březích 
těchto řek jsem prožil celé své dětství. 
Dopřály mi neuvěřitelné zážitky a při-
táhly mne na celý život. Chtěl jsem jim to 
nějakým způsobem oplatit. A tak jsme se 
jednou sešli s Tondou Havlátem a bavili 
se, že v Medříči se píšou knížky o všem 
možném, ale o řekách, které daly městu 
jméno, člověk žádnou publikaci nenajde. 
Rozhodli jsme se, že s tím něco uděláme, 
a když jsme dostali souhlas od města, 
dali jsme se do práce. Tuto knížku mám 
strašně rád a nejvíce si jí považuji.

Čím je kniha Velkomeziříčské řeky výji-
mečná?
Její kouzlo spočívá v tom, že se nám po-
dařilo zachytit nádhernou zdejší přírodu 
ještě před pustošením kůrovce. Navíc se 
ta kniha stala pro mne ohromným pří-
nosem, jelikož jsem takzvaně „na stará 
kolena“ získal bezvadného kamaráda. 
Tonda Havlát je nejenom mezinárodně 
uznávaný fotograf, ale také neuvěřitelně 
dobrý chlap. Ví hodně o přírodě a já na 
spolupráci s ním v životě nezapomenu.

Jako tiskový a kulturně ‑propagační 
pracovník jste u příležitosti 120. výro-
čí místních sportovních rybářů vytvořil 
propagační brožurku.
Ano, ačkoliv se to na první pohled ne-
musí zdát, práce na brožuře byla pro mě 
tím nejpracnějším, co jsem kdy dělal. 
Celé dějiny sportovního rybářství upadly 
v zapomnění. Strávil jsem hodiny a hodi-
ny času, než jsem ze sutin archivu získal 
všechny potřebné informace a poskládal 
je dohromady.

Jak je na tom zdejší spolek Moravského 
rybářského svazu s kronikami?
První kronika se založila roku 1896. Je-
likož jsme nejstarší česká organizace na 
Moravě, tak si ji v 50. letech vyžádal Mo-
ravský zemský archiv v Brně a v součas-
nosti je nedohledatelná. Z toho důvodu 
se vytvořila kronika náhradní. Nejprve 
ji začal psát český umělecký knihvazač 

a spisovatel Stanislav Vodička. Následo-
vali pánové Brýša a Žďárský. Když jsem 
ji přebíral já, události v ní pojednávaly 
o době mezi lety 1896 a 1957. V sou-
časnosti už je kompletní. Krasopisu se 
ujal bývalý zaměstnanec Franta Dostál 
a vlastnoručními ilustracemi dílo doplnila 
akademická malířka Lidmila Dohnalová. 
Spolupráce s ní mě velmi potěšila, pro-
tože paní Dohnalová je dcerou spisova-
tele Stanislava Vodičky. Je symbolické, že 
první práce na kronice dělal její otec a ona 
učinila ty poslední.

Na čem v současné době pracujete?
Aby toho nebylo málo, pracujeme nyní 
s kolegy v rybářském spolku na fotogra-
fické kronice. Téměř hotovou mám i další 
povídkovou knihu. Co mě ovšem ze vše-
ho nejvíce aktuálně zaměstnává, to jsou 
práce na filmu, který vzniká u příležitosti 
125. výročí rybářů.

Proč jste se rozhodli natočit film?
Jako sběratel rybářské literatury se všu-
de o Velkém Meziříčí dočítám, že se jedná 
o rybářskou baštu se starobylou tradicí. 
Byla by proto škoda nezdokumento-
vat v tomto ohledu místní historii, když 
k tomu máme podklady. Je to ovšem těž-
ká práce, která obnáší organizování, pře-
pisování scénáře, vybírání záběrů. Obdi-
vuji vitalitu našeho kameramana, pana 
Smejkala, který na snímku pracuje. Pů-
vodně se mělo jednat o čistě dokumen-
tární film, nakonec bude spíše umělecky 
zaměřený a s důrazem na historii. Uvidíte 
v něm například začátky pstruhařství ve 
Velkém Meziříčí, lov elektrickým agregá-
tem nebo záběry ze stavby přehrady.

Jaký úlovek vám v současnosti udělá 
největší radost?
Už se nehoním za trofejním rybařením, 
kterému jsem se dlouhá léta věnoval. 
Obrovskou radost jsem měl, když jsem 
nedávno chytil mníka, který je takovým 
detektorem čistoty vody. Úžasné také 
bylo po letech znovu chytat ostroretky 
v řece, kde původně bývaly doma. Uží-
vám si na břehu těchto řek a mám ra-
dost, že se do nich opět vrací život.

Poděkování
Vedle psaní knih mne naplňuje práce ve ve-
dení rybářského spolku. V současnosti je to 
kolektiv, jaký tu dlouho nebyl. A jsem moc 
rád, že mi bylo dopřáno s ním pracovat.

Publikaci Velkomeziříčské řeky s tex-
ty Bohumíra Macháta a fotografiemi 
Antonína Havláta, která dokumen-
tuje přirozené prostředí řek Balinky 
a Oslavy, si můžete zakoupit v Turi-
stickém informačním centru Velké 
Meziříčí v budově staré radnice.
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KONCERTY
10. 7., 19:00 hodin, Náměstí, VM
Stetson

11. 7., 19:00 hodin, Náměstí, VM
Geneze

16. 7., 20:00 hodin, Náměstí, VM
Poutníci

17. 7., 20:00 hodin, Náměstí, VM
Koňaboj

18. 7., 19:00 hodin, Náměstí, VM
Listověj

23. 7., 20:00 hodin, Náměstí, VM
Cirkus Láskohrad

24. 7., 20:00 hodin, Náměstí, VM
The People

25. 7., 18:00 hodin, Náměstí, VM
Zahrajem

KINEMATOGRAF
25. 7., 21:30 hodin, Náměstí, VM
Dolittle
Americký rodinný dobrodružný film

26. 7., 21:30 hodin, Náměstí, VM
Havel
Český film o jedné z nejvýznamnějších 
osob naší historie

27. 7., 21:30 hodin, Náměstí, VM
Meky
Životopisný dokument o oblíbeném slo-
venském umělci

28. 7., 21:30 hodin, Náměstí, VM
3Bobule
Pokračování oblíbené české komedie

KINO
8. 7., 20:00 hod., kino JC, Náměstí 17, VM
Matky

9. 7., 18:30 hodin a 14. 7., 18:30 hodin, 
kino JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí
Black widow

10. 7., 20:00 hodin, kino JC, Náměstí 17, VM
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ.

11. 7. a 18. 7., 20:00 hodin, kino JC, Ná-
městí 17, VM
UBAL A ZMIZ

15. 7., 17:30 hodin, kino JC, Náměstí 17, VM
MAXINOŽKA 2

15. 7., 20:00 hod., kino JC, Náměstí 17, VM
Anny

20. 7., 20:00 hodin, kino JC, Náměstí 17, VM
ZEMĚ NOMÁDŮ
 
21. 7., 20:00 hodin, kino JC, Náměstí 17, VM
CHYBY

22. 7., v 17:00 hodin, 23. 7. a 24. 7.  
v 18:00 hodin, kino JC, Náměstí 17, VM
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

Změna programu vyhrazena!

VÝSTAVY
1. 6. – 12. 9., Náměstí, Velké Meziříčí
Věž kostela sv. Mikuláše
Prostory věže skýtají novou expozici  
o městě a farnosti včetně hry pro děti.

14. 6. – 16. 7., Výstavní síň JC
Kutilové
Výstava dřevěných výrobků dětí

1. 7. – 31. 8., knihovna VM, Výstavní sál
Něžná krása
Výstava fotografií Míry a Stanky Čarko-
vých doplněné paličkovanou krajkou

31. 7. – 1. 8., Výstavní síň Jupiter clubu
Modelářský svět 2021

POUTĚ
11. 7., 8:00 hodin, Stránecká Zhoř, Měřín
Pouť ve Stránecké Zhoři

18. 7., 8:00 hodin, Otín, Velké Meziříčí
Pouť v Otíně

18. 7., 8:00 hodin, Vídeň, Velké Meziříčí
Pouť ve Vídni

18. 7., 8:00 hodin, Lhotky, Velké Meziříčí
Pouť ve Lhotkách

25. 7., 8:00 hodin, Jersín, Velké Meziříčí
Pouť v Jersíně

25. 7., 8:00 hodin, Kúsky, Velké Meziříčí
Pouť ve Kúskách

25. 7., 8:00 hodin, Osová, Velké Meziříčí
Pouť v Osové

RŮZNÉ
21. 6. – 3. 9. 2021, Knihovní zahrada, VM
Prázdninová míčovaná
Městská knihovna Velké Meziříčí zve 
všechny holky a kluky k boji o ovocné na-
nuky a sportovní míče.

6. 7. ‑ 11. 7., Železniční stanice, K Nové-
mu nádraží, Velké Meziříčí 
Legiovlak
Unikátní expozice legionářských vagonů 
z let 1918–1920, kdy českoslovenští le-
gionáři ovládli Sibiř.

8. 7. ‑ 10. 7., Fajtův kopec, Velké Meziříčí
FAJTFEST 2021
Metal Open Air festival

13. 7., 14:00 hodin, Kopretina centrum 
pro rodiče s dětmi, Ostrůvek 2, VM
Kurz Macramé
Naučíte se základní techniku macramé. 
Rezervace míst na kurz je do 12. 7. 2021.

15. 7., 19:00, Rock Depo
Jaké je doplout po Dunaji z Bratislavy do 
Černého moře na nafukovacím člunu?
Promítání fotografií a povídání o cestě.

16. 7., 16:00, Beauty and Beast, 
Pod Strání 2279, VM
Posezení s cimbálem

17. 7., Školní, Velké Meziříčí
50. ročník Memoriálu Jaroslava Vaňka  
v požárním útoku

24. 7., 8:30, fotbalové hřiště Křižanov
CYKLO CUP Křižanov 2021
TJ SOKOL Křižanov zve všechny příznivce 
cyklistiky. 

31. 7., 15:00 hodin, Náměstí, VM
Loutkyvm – Perníková chaloupka
Loutkové přestavení pro děti. Akce se 
koná pouze za příznivého počasí.

PŘIPRAVUJEME
7. 8., 13:00 hodin, Dolní Heřmanice
Heřmanická dechovka
Obec Dolní Heřmanice pořádá XIII. ročník 
Heřmanické dechovky. Vstupné 200 Kč

14. 8., Dolní mlýn Baliny, Baliny 17
Balinka Fest 2021

20. 8., 19:00, areál bývalého Svitu, VM
INEKAFE a POLETÍME?
Open air koncert dvou oblíbených skupin 
Inekafe a Poletíme?. Vstupenky k zakou-
pení v síti Ticketportal.

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE
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VELKOMEZIŘÍČŠTÍ HÁZENKÁŘI SLAVÍ 100 LET! aneb válečná a poválečná léta
Z historie velkomeziříčské házené jsme vám již představili prvních dvacet let. Tentokrát se podíváme, 
jak se trénovalo za války a co přinesla poválečná léta. A věřte, že pro velkomeziříčské házenkáře to 
bylo velice důležité období, neboť získali vlastní hřiště.
Družstvo žen i ve čtyřicátých letech přinášelo příznivcům toho-
to sportu samou radost. Hned v roce 1940 získaly ženy vítězství 
v župním poháru se skóre 43:0, a staly se tak prvními držitel-
kami umělecké ceny akademického malíře Lásky. Následoval ti-
tul v západomoravské župě (1942), vítězství na turnaji O Pohár 
Českomoravské Vysočiny pořádaném ve Velkém Meziříčí a také 
vítězství na podzimních hrách Horácka. V nové Moravské lize 
z deseti týmů obsadily třetí místo.

Dorostenky hrály I. třídu a podařilo se jim stejně jako ženám vy-
hrát turnaj O Pohár Českomoravské Vysočiny. Muži postoupili do 
I.A třídy, dorostenci ze II. třídy si užili postup do I.B třídy.
Zajímavostí jistě je, že při mistrovství Českého svazu házené do-
rostenců řídil finálové utkání Eduard Klapal.

Velký zlom pro velkomeziříčské házenkáře přinesl rok 1945. SK 
Velké Meziříčí se konečně dočkalo vlastního hřiště. Již několik let 
Sportovní klub hledal místo, kde by mohlo být hřiště vybudová-
no. V dobovém tisku bylo uveřejněno několik článků na toto téma. 
Tehdejší zástupci navrhovali například prostor za gymnáziem. Jako 
další možnost nabízeli soustředit všechna hřiště při projektování 
koupaliště v údolí Ameriky, kde by mohlo vzniknout celé sportovní 
středisko. Ovšem ani jedna z těchto možností nebyla realizována.

Hrabě Podstatzký, kterému patřil Rudolfův park, se v roce 1945 
rozhodl tento pozemek věnovat Sportovnímu klubu. A ten hned 
začal budovat hřiště. Práce to byla velmi náročná. Park byl zcela 
porostlý statnými stromy. Hřiště bylo budováno za spolupráce 
všech členů klubu. Na výstavbě se velkou měrou podílel i tehdejší 
národní výbor, který podpořil oddíl finanční pomocí. Odměnou za 
tvrdou práci při budování byly výborné výsledky všech družstev.
V roce 1945 měl oddíl SK Velké Meziříčí celkem pět družstev – 
dvě družstva žen, jedno mužů, jedno dorostenek a jedno do-
rostenců. Sehráno bylo celkem 43 zápasů, v nichž se vystřídalo  
21 hráček a 20 hráčů.
Na podzim 1946 přešel celý oddíl v rámci sjednocení tělovýchovy 
do Sokola Velké Meziříčí. Dorostenky své snažení přetavily v zisk 
mistrovského titulu Horácké župy a následující rok se to povedlo 
i našim dorostencům.

Různých soutěží, turnajů a zápasů všechna naše družstva ode-
hrála veliké množství a v tomto článku na to místo není. Ne-
musíte smutnit, protože chystáme celou publikaci, která vás 
s velkomeziříčskou házenou dopodrobna seznámí. A než se pu-
blikace objeví, tak se můžete těšit na další informace, které pro 
mnohé budou jistě překvapivé…

Jana Šidlová, Házená Velké Meziříčí

Pro zajímavost:
Je nutné říci, že zrádné okupaci odpovídal i sportovní život. S kaž-
dým utkáním se utužovaly vztahy a charaktery jednotlivců a kolek-
tivů. Na utkání jezdila družstva zpravidla vlakem v časných ranních 
hodinách. Byla to doba příkladné obětavosti hráčů, trenérů i orga-
nizátorů.
Ve čtyřicátých letech byli čtenáři Velkomeziříčska velice pečlivě 
informováni o všem, co se v oddílu házené děje. Kromě výsledků 
a plánovaných zápasů byly zveřejňovány i krátké zprávy, které se 
zmiňovaly, kdy bude mít které družstvo první trénink, či zda nastou-
pí daná hráčka k zápasu. Oddíl také informoval o možné reorga-
nizaci celé soutěže, kterou svazu házené aktivně navrhoval, nebo 
o možnosti zřízení nového hřiště.
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Viz tajenka
V dřívějších dobách vypadaly poutě jinak, 
než je známe dnes. Sešel se průvod poutní-
ků, který společně cestoval na poutní mís-
to. Tím místem býval obvykle kostel nebo 
klášter. Mnohdy vyčerpávající cesta krásnou 
krajinou měla smysl v tom, že se člověk díky 
fyzickému strádání takzvaně obětoval, což 
ho činilo vnímavějším pro duchovní prožitky 
a souznění s Bohem. Možná i proto se dnes 
lidé k tomuto původnímu významu rádi vra-
cí a na poutě chodí. Poutními místy bývají jak 
velká města, tak menší vesnice, ale i opuš-
těná místa v krajině (hora, studna, pramen, 
jeskyně nebo svatyně).
Poutě byly skvělou příležitostí pro sezná-
mení s novými lidmi, navázání kontaktu se 
vzdálenými sousedy nebo navštívení sta-
rých známých. Za doby nevolnické to byl 

jeden ze způsobů, jak se alespoň na chvíli 
dostat z místa svého bydliště, protože rol-
níci byli připoutáni k půdě, kterou museli pro 
svého pána obdělávat.
Na poutním místě čekali na příchozí kra-
máři s nejrůznějším zbožím. Bylo dobrým 
zvykem nakupovat pro nejbližší různé dary. 
Tátovi se sháněl tabák do fajfky nebo nový 
brousek, mámě svatý obrázek nebo cukroví. 
Dívky pořizovaly svým mládencům nový šá-
tek na krk a mládenci dívkám zase marcipán 
nebo perník z lásky.
Není tomu tak dávno, co lidé sklízeli úrodu 
na polích pomocí srpů a kos. Dnes už mají 
práci díky technice ulehčenou. Se žněmi 
se začínalo zpravidla kolem svaté Markéty 
(13. července). Na pole se spěchalo co nej-
dříve za ranního úsvitu. A končilo se až se 
západem slunce. Aby práce lépe ubíhala, lidé 

si zpívali a rýmovali. Když se veškerá úro-
da sklidila a do dvora zajel poslední valník, 
uspořádala se velkolepá slavnost Dožínky.

Správné znění tajenky zašlete do
23. července 2021 e‑mailem na adresu:
velkomeziricsko@velkemezirici.cz nebo
poštou či doručte osobně do redakce
(Radnická 29/1, budova radnice, přízemí,
dveře č. 104, 594 13 Velké Meziříčí).
Tajenka z minulého 
čísla: Letnice jsou vy-
vrcholením Velikonoc
Výherci: Anežka 
Vávrová z Mostišť, 
Milada Špačková 
z Dobré Vody, Jana 
Rovenská z Velké 
Bíteše

Autor křížovky: Jaromír KvíčalaKŘÍŽOVKA O CENY
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Díl 55: Sládkův kříž

Text: Marie Ripperová
Foto: Lucie Málková

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku přijímáme:
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Kříž obnovil v 18. století panský 
sládek.
Tam, kde z Čechových sadů vybí-
há k jihu údolí sadů Riegrových, stojí 

starý kříž. Kdysi tudy vedla cesta do 
Oslavice. Sešlý kříž obnovil v 18. sto-
letí panský sládek Matěj Bloudek a od 
té doby se mu říká Sládkův kříž. V roce 
1773 se město zavázalo jej udržovat.

MĚSTO POD LUPOU

Pondělí:  13.00  – 17.00
Středa:  10.00  – 12.00
Pátek:     8.00 – 12.00




