
Uzavírka potrvá až do konce srpna

aktuálně o dopravě:
velkomeziricsko.cz

Pozor! Okružní křižovatka u Dolních Radslavic bude o víkendu 11. a 12. července zcela uzavřena kvůli pokládce finální asfaltobetonové vrstvy

Rok po  poklepání základního kamene 
nové rozhledny Ski klubu na  Fajtově 
kopci vystoupali první zájemci na  její 
vrchol, lehce se kývající ve větru. 
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NA JDETE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Koncert tří Meziříčí přinesl pop i jazz Rozhlednu zdolaly
tisíce návštěvníků

G ALERIE A V IDE A NA
 W W W.VELKOMEZIRICSKO.CZ

TÉMA MĚSÍCE:
Město má konečně
zpravodajský web

Silnice č. II/602 z Velkého 
Meziříčí do Jabloňova je 
uzavřena nejen kvůli stavbě 
nové okružní křižovatky, 
ale také kvůli celkové 
rekonstrukci vozovky. 

Mladí hudebníci škol Velkého, Valašského a Českého Meziříčí zahájili třetí ročník Velko-
meziříčského kulturního léta. Jejich společný koncert proběhl v neděli na náměstí. Zdejší 
základní umělecká škola si k němu přizvala desítky hostů. Předvedli se sólisté i sboristé, 
orchestry, soubor bicích a další. Na snímku pěvecký sbor Andante z Velkého Meziříčí.

Martina Strnadová
Jak se na portálu Velkomeziříčsko.cz orien-
tovat? Co umíme lépe a více? Co si o novém 
seriózním zpravodajství ve městě a okolí 
myslí odborníci?
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ÚSPĚCH: SÁL 
JUPITER CLUBU 
DOSTAL PRESTIŽNÍ 
OCENĚNÍ STAVBA 
V YSOČINY 2014.

ROZHOVOR: L IBOR 
SME JK AL DOVEDL 
BENFIKU DO KR A J-
SKÉHO PŘEBORU, 
TEĎ ODCHÁ ZÍ.

VELKOMEZIŘÍČSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO: 
DOSUD ZNÁMÝ 
PROGR AM PŘINÁ-
ŠÍME PŘEHLEDNĚ.

MOST V YSOČINY: 
V YSTIHUJE TENTO 
NÁ ZE V TURIS-
TICK Á L ÁK ADL A 
NA ŠEHO MĚSTA?

ANKETAstr.KULTURAstr.SPORTstr.ZPRÁVY str.8163 3
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ZPRÁV Y červenec  2015

Léto nám jasně ukáže, co je 
v našem městě důležité a co ne

Jiří Michlíček, radní

Začalo léto, a to pro mě osobně především znamená Velkomeziříčské kul-
turní léto. Akce, u jejíhož zrodu jsem před několika lety stál, a která dnes 
znamená živé centrum města s množstvím kulturně společenských aktivit 
po celé prázdniny. Léto pro mě ale znamená také to, že se můžeme všichni 
volněji nadechnout a podívat se na dění v našem městě normálníma očima a 
trochu s odstupem. Zkusím to.

Ve Velkém Meziříčí dnes kultura konečně přestala být popelkou – lidé, kteří se 
kulturou zabývají, jsou totiž samostatní a zvyklí se o svoje aktivity postarat a 
někdy se o ně i poprat. 

Jen tři příklady za všechny – Jupiter club stále jaksi pod svá křídla přijímá kul-
turně-společenské spolky a sdružení. Včetně těch, které vznikly jako účelová 
předvolební aktivita a ještě než poprvé duply do parketu, přistála od nich na 
radnici žádost o horentní dotaci. Samozřejmě, že po volbách se zakladatelská 
horlivost vytratila a jen a jen snahou „osiřelých“ členů a spoluprací s Jupiter 
clubem může folklórní sdružení úspěšně pokračovat. Stalo se dnes normálním 
souborem, nikoliv horkou jehlou šitým nástrojem volební kampaně. Paráda, 
folklór jsme potřebovali jako sůl a konečně ho máme! Druhým příkladem je 
grantový program pro rozvoj kultury, pro nějž se nám letos podařilo v rozpočtu 
vyčlenit peníze a který už přijímá první žádosti. Třetím příkladem je to, jak 
spolky či školy a školská zařízení ztratily jakýsi nemístný ostych a umí se dnes 
domluvit s Jupiter clubem na využití prostor. To má tři efekty: děti se učí vystu-
povat v důstojném prostředí velkých sálů, sdružení mají zázemí pro svoji práci 
a ve městě zmizela potřeba neustále stavět (a financovat) další a další sály a 
sálky pro potřeby kultury.   

Nesmíme tedy zapomenout na nový sál Jupiter clubu. Dalo poměrně hodně 
práce tak velkou rekonstrukci prosadit a zaplatit. A dalo ještě více práce vydr-
žet ty řeči nejrůznějších všeználků, odborníků na stavebnictví, právo, dopravní 
inženýrství, historii, památkovou péči a moderní řízení měst v jedné osobě, kte-
ří předem vše nezdvořácky odsoudí a poplivají. Dnes je sál Stavbou Vysočiny, 
získal tedy ocenění, které v našem městě jen tak něco nedostane. Kdo chce 
ještě lepší důkaz kvality práce všech, kdo se na té akci podíleli?

Podle mých zkušeností se ve veřejném životě vyskytují dva typy lidí. Ti, kteří 
něco dělají a moc nežvaní. Pak jsou ti, kdo nejsou schopní žádného reálného vý-
konu, ale o to víc umí psát a vyprávět o tom, jak ti první dělají všechno špatně. 
Ukazuje se ovšem, že špinění ostatních špinitele neudělá čistším. Ukazuje se, že 
v našem městě není oceněný ten, kdo očerňuje konkurenci v obskurním plátku 
či zablácené oslizlé internetové diskusi, ale ten, kdo normálně něco udělá pro 
své okolí. A to je pro mě nejdůležitější zpráva letošního léta (a loňského podzi-
mu, pokud se mám vrátit k volbám). 

Takže chci nahlas a veřejně poděkovat řediteli Jupiter clubu Milanu Dufkovi za 
ten neuvěřitelný objem práce, který pro naše město odvádí, i za jeho osobní 
statečnost, s jakou musí snášet osobní neférové útoky těch kecálků a nefach-
čenků. Chci poděkovat nenápadnému řediteli Základní umělecké školy za to, s 
jakým osobním nasazením udělal ze školy nadprůměrnou instituci. Chci podě-
kovat všem pořadatelům kulturních akcí v našem městě za nezištnost a lásku 
ke kultuře samotné. Chci poděkovat všem zakladatelům a aktivním členům 
kulturně-společenských spolků a sdružení za to, že dělají z Velkého Meziříčí 
výjimečné místo, ve kterém je prima bydlet a žít. Chci poděkovat všem aktiv-
ním a pozitivním lidem, kteří neblbnou z politiky, ale normálně tráví volný čas 
děním v našem městě. 

Protože už se nám (myslím tím městskou radu a lidi kolem kultury) podaři-
lo dosáhnout toho, aby kultura přestala být pošlapávaným sirotkem na okraji 
zájmu, ale stala se normální součástí života města, mám jako radní do konce 
volebního období už jen jediný cíl: dosáhnout ještě toho, aby důraz na kulturní 
a společenské dění byl v rovnováze s důrazem na sport. Hezké prázdniny! 

Text a foto: Martina Strnadová

Ani sto sedmdesát pět schodů od země 
až na  vyhlídku návštěvníky neodradi-
lo. „Během soboty 20. a  neděle 21. 6. 
vyšlo na  rozhlednu tisíc pět set osob,“ 
sdělil spokojený předseda Ski klubu 
Jiří Novotný. Další téměř čtyři stovky 
pozvaných hostů si nenechaly ujít její 
slavnostní otevření, které proběhlo už 
v  pátek 19. června a  bylo i  poděková-
ním všem, kteří se na  vzniku rozhledny 
podíleli. Veřejná sbírka dosud vynesla 
částku blížící se třem čtvrtinám milionu 
korun. „Je to ob-
rovská částka, my 
za  ni strašně moc 
děkujeme. A  řeknu 
to otevřeně, bez ní 
bychom rozhlednu 
nepostavili,“ ocenil 
Jiří Novotný přínos 
tří set subjektů, ne-
jen zdejších firem, 
obyvatel města, 
ale i  rodáků a  dal-
ších, kteří se rozhodli stavbu podpořit. 
„Na  rozhledny jezdíme docela často 
a  rádi. Nápad na  její stavbu na  Fajto-

vě kopci se nám proto hned zamlouval 
a chtěli jsme se podílet. Výsledek se nám 
moc líbí,“ uvedli jedni z nich, Petra Do-
čkalová a Jiří Bednář z Dolních Heřmanic, 
kteří si zakoupili schod. Finance ze sbírky 
doplní podíl Ski klubu k dotaci z Evrop-
ské unie. Veřejná sbírka ještě neskončila, 
potrvá až do září.
„Rozhledna je otevřena a já věřím tomu, 
že sem budete chodit často se svými dět-
mi, příbuznými, známými, a  že se stane 
dominantou města a jeho okolí,“ uzavřel 

Novotný.
Po  setmění se oce-
lová dvoušroubovice 
rozzářila do dáli ba-
revnými světly, která 
upoutají nejen oby-
vatele v  okolí, ale 
zejména ty, kteří nad 
Velkým Meziříčím 
projíždějí po dálnici. 
Možná nyní budou 
mít o  důvod víc 

město neminout, ale sjet do něj a navštívit 
mimo jiné i jeho nový turistický cíl.

Rok po poklepání základního kamene nové rozhledny Ski klubu na Fajtově kopci 
vystoupali první zájemci na její vrchol, lehce se kývající ve větru. Naskytl se jim 
pohled na Velké Meziříčí a okolí s viadukty i dálničním mostem z výšky dvaatřiceti 
metrů nad zemí a 584 metrů nad mořem.

Na rozhlednu zavítaly tisíce lidí

SlavnoStní zahájení provozu v pátek 
navštívilo bezmála 400 lidí.
o víkendu poté zaznamenala rozhledna 
návštěvnoSt 1500 lidí.

Lákadlem jsou údolí obou řek
Turistickým lákadlem číslo jedna jsou 
v  našem městě Nesměřské a  Balinské 
údolí. Vyplynulo to z  červnové ankety 
Velkomeziříčska.  
Šestadvacet procent hlasujících voli-
lo v  anketě právě tuto možnost. Další 
čtvrtina si myslí, že pro turisty je neja-
traktivnější zámek a  památky v  centru, 
14 procent volilo novou rozhlednu, šest 
procent sjezdovku na Fajťáku. Naopak 29 
procent hlasujících považují za nejatrak-
tivnější v našem městě něco jiného. 
Červencovou anketu věnujeme opět tu-
ristice a  cestovnímu ruchu a  najdete ji 
na protější straně. 

-red-

FOTOGALERII NA JDETE NA 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Něco jiného

Nesměřské a Balinské údolí
Zámek a historické centrum
Nová rozhledna
Sjezdovka

26%

25%14%

6%

29%
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Před školou vyrostl nový parčík

FOTOGALERII NA JDETE NA 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Koruna Vysočiny má za cíl 
zvýšení turistického ruchu

Nový sál Jupiter clubu dostal 
ocenění Stavba Vysočiny 2014

Velké Meziříčí ovládlo letošní ročník Stavby Vysočiny. Prestižní cenu Stavba roku 
Kraje Vysočina 2014 v kategorii Stavby občanské vybavenosti soutěže Stavba Vy-
sočiny získala rekonstrukce velkého sálu Jupiter clubu Velké Meziříčí. Další úspěch 
v této soutěži pak zaznamenala velkomeziříčská protipovodňová opatření, která se 
v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské umístila na druhém mís-
tě s čestným uznáním. V této kategorii přitom první místo uděleno nebylo.
„Samozřejmě, že jde o uznání především práce všech, kdo se na této velké stavbě 
podíleli. Na druhou stranu to vnímám také jako určitou satisfakci, protože samotná 
příprava i průběh této akce byl poznamenán hlasy nejrůznějších škarohlídů, kterým 
je dnes samozřejmě už konec. Velké Meziříčí má nejhezčí a nejfunkčnější sál na Mo-
ravě,“ řekl ředitel Jupiter clubu Milan Dufek.    -red-

Jako nová je nyní základní škola na Soko-
lovské ve Velkém Meziříčí. Má vyměněná 
okna, zateplenou fasádu i  plochou část 
střechy, upravené nádvoří a  park před 
hlavním vstupem, který je osázen novou 
zelení. Opravená je i budova na Poštovní, 
kde je školní jídelna.
„Podařilo se nám skloubit tři věci – za-
teplit objekt, vybudovat nádvoří a spojit 
to s  regenerací zeleně. Bylo to docela 
hektické,“ podotkl starosta Radovan 
Necid.
Zateplení a  novou fasádu na  budovách 
na Sokolovské i Poštovní provedla firma 
Building centrum. Město na akci získalo 
dotaci ve výši 1.228.000 korun na budo-

vu Poštovní a 6.110.000 korun na objek-
ty na  Sokolovské. Celkem opravy vyšly 
na 12 milionů korun z městské pokladny.
Budovy školy nyní zvenčí září novotou. 
A jak ocenil ředitel školy Petr Hladík, bě-
hem horkých dnů už žáci i jejich učitelé 
pocítili vliv zateplení střechy ve třídách 
přímo pod ní. Ředitel mimo jiné vyzdvihl 
i kompletní regeneraci parku před budo-
vou na Sokolovské. „Původní stromy byly 
značně přerostlé a již neplnily svoji funk-
ci. Proto došlo k  jejich vykácení. Nový 
parčík je koncipován jako zelená plocha 
určená současně k relaxaci dětí a již nyní 
ji naši žáci hojně využívají,“ dodal Hladík.

Martina Strnadová

Velké Meziříčí se stává zakládajícím členem turistické destinace Koruna Vyso-
činy. Je to krok k větší propagaci města i regionu a podpoře turistického ruchu.
Korunu Vysočiny zakládá sedm měst a  obcí kraje a  Velké Meziříčí je jedním 
z nich. Velkomeziříčští zastupitelé již vstup do spolku schválili a spolu s ním 
i členský příspěvek ve výši sto padesát tisíc korun. Kladně už hlasovali i zastu-
pitelé Nedvědice, Žďáru nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Bíteše a 
Nového Města na Moravě. 
„Cílem destinace je pospojovat mezi našimi městy rozhledny, pivovary a další 
turistická místa,“ uvedl starosta Radovan Necid s  tím, že díky propojení nej-
zajímavější nabídky měst celého regionu mají větší šanci více se zviditelnit 
i jednotlivé subjekty.
„Nejde o to navzájem si konkurovat, ale spojit síly tak, aby vznikla dostatečně 
atraktivní oblast pro delší než jednodenní pobyt návštěvníků, neboť čím déle 
se návštěvník zdrží, tím více ekonomického profitu pocítí region z jeho návště-
vy,“ potvrdil smysl založení spolku Vladimír Vecheta, člen pracovní skupiny. 
Jednotlivá místa Koruny Vysočiny se mají mimo jiné odlišit i  zvláštními ná-
zvy - slogany, který na první pohled pojmenují jejich největší přednosti. Pro 
Velké Meziříčí je navrženo pojmenování Most Vysočiny a uvnitr sdružení i mezi 
vedením města se na toto téma vede debata. „Chtěli bychom, aby se k něčemu 
takévému mohli vyjádřit i obyvatelé našeho města,“ řekl starosta Necid. (Anke-
tu přinášíme pod článkem)
Ne všichni zastupitelé Velkého Meziříčí sdílí názor, že je nutno kvůli výše uve-
deným důvodům zakládat další spolek. „Město Velké Meziříčí je již v  deseti 
různých spolcích a organizacích,“ argumentoval například zastupitel František 
Komínek a dodal, že v podstatě totéž, co Koruna Vysočiny, má zajišťovat třeba 
konkrétně Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko či Sdružení obcí Vysočiny. 
Zastupitelé podrobili kritice i výši platu budoucího pracovníka spolku, atrak-
tivnost nabídky turistických cílů či vytváření dalšího turistického portálu, jichž 
ve Velkém Meziříčí i na Vysočině funguje několik. Ani finanční výbor nedoporu-
čil schválit členský příspěvek. 
Dvanácti hlasy pro nakonec zastupitelé vstup města do spolku Koruna Vysoči-
ny podpořili, přičemž proti jich bylo šest a tři se zdrželi.

Martina Strnadová

ANKETA

Vystihuje podle vašeho názoru název MOST VYSOČINY největší turistické 
přednosti našeho města a jeho okolí?

Napadá vás něco jiného?

Vyplněný anketní lístek přineste nebo 
zašlete do redakce Velkomeziříčska, 
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

NEANO

HL A SUJTE I NA WEBU 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

do 1. 8. 2015

Centrum robotické chirurgie Vysočina 
– největší pracoviště tohoto druhu 
v  České republice, které je součástí 
Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích, 
má k dispozici nový robotický systém 
daVinci. 

Přístroj je v současnosti nejmoderněj-
ším operačním robotickým systémem 
na  světě a  Centrum robotické chi-
rurgie Vysočina se tak zařadilo mezi 
špičková evropská centra nabízející 
specializované operace. 

Mostiště pořídily modernější
robotický systém pro operace
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Meziříčí má konečně zpravodajský web

Dufek: Portál Velkome-
ziříčsko poskytuje infor-

mace každému internetovému 
čtenáři. Je provázán s měsíčníkem 
Velkomeziříčsko, který shrnuje ty 
nejdůležitější události do  tištěné 
podoby zdarma do schránky všem 
občanům města a  místních částí. 
Spuštěním nové podoby webu 
jsme naplnili požadavek města 
na  zlepšení komunikace radnice 
s občany.

Velkomeziříčsko.cz. Na této adrese najdou lidé nově nejen seriózní zpravodajství o svém městě, 
ale také řadu dalších vychytávek. Postupně přibudou kalendář kulturních a společenských akcí, 
řádková inzerce, hlasování o záměrech města či připravované menu obědů v místních restauracích 
a propojení s turistickým portálem. 

Místo pro vaši inzerci

Kalendárium, odkaz 
na Facebook a YouTube  

Redakční menu

Hlavní menu  
zde najdete články 

roztříděné do kategorií

Kulturní a společenské 
akce pro dnešní den

Hlavní zpráva

Aktuální zprávy

Aktuální zprávy 
kategorií

Ankety a hlasování

Místo pro vaši inzerci

Kontakty

Web Velkomeziříčska má od  června 
zcela novou podobu. Stal se společen-
sko-informačním portálem pro občany 
Velkého Meziříčí a  okolí. Denně přináší 
aktuální zpravodajství slovem a obrazem 
ze všech oblastí života nejen města, ale 
celého regionu.
Portál Velkomeziříčsko poskytuje infor-
mace každému internetovému čtenáři. Je 
provázán s měsíčníkem Velkomeziříčsko, 
který shrnuje ty nejdůležitější události 
do  tištěné podoby zdarma do  schránky 
všem občanům města a místních částí. 
„Spuštěním nové podoby webu jsme 
naplnili požadavek města na  zlepše-
ní komunikace radnice s  občany,“ říká 
za  vydavatele Velkomeziříčska Milan 
Dufek, jednatel Jupiter clubu a předseda 
redakční rady Velkomeziříčska. Současná 
podoba portálu Velkomeziříčsko, který 
najdete i na Facebooku a Youtube, proto 
nabízí nejen čerstvé informace formou 
textu, fotografií a  videí, ale i  možnost 
zapojit se, vyjádřit názor, přidat námět, 
hlasovat v anketě…
Kompletního přepracování interneto-
vých stránek se zhostila společnost 
XART, neboť byla tvůrcem i těch původ-
ních. Vypracovala čistý moderní portál, 
v němž se lze snadno orientovat, rychle 
vyhledávat. 
Informace jsou uspořádány do  jednot-
livých kategorií: zprávy, sport, kultura, 
krimi, rozhovory, úřednické okénko, dět-
ské Meziříčí a  všehochuť. Kalendář akcí 
upozorní na aktuální událost dne – kul-
turní, sportovní či společenskou. Na  vi-
ditelném místě je vyčleněn prostor pro 
inzerci firem.
Již brzy přibydou další užitečné rubriky. 
Řádková inzerce, kam si budete moci 
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TÉMA MĚSÍCE

Moderní portál tvořilo 15 lidí
Příležitost přepracovat několik let starý web Vel-
komeziříčska nás jako patrioty nadchla. 
Díky zkušenostem se zakázkami podobného 
typu a  rozsahu, například v  regionu Velkobí-
tešska, máme vyvinuté modulární řešení jehož 
základ tvoří redakční systém xartCMS a  ně-
kolik multikomponent, které jsme použili 
jako základní prvky nového webu. Redakční 
systém s osvědčeným WYSIWYG editorem 
pomáhá týmu redaktorů s  každodenní, 
efektivní „online novinařinou“. Takzvaný 
„tenký klient“ umožňuje autorizované-
mu redaktorovi VM na  kterémkoliv PC 
s  běžným typem internetového prohlí-
žeče a  konektivitou k  internetu spra-
vovat aktuální i  archivní články, včetně 
možnosti využívat integrovanou foto 
a video galerii, pracovat se strukturou 
webu, aktualizovat akce kalendáře, 
přidělovat individuální oprávnění 
zájemcům o  správu vlastního profilu 
na webových stránkách Velkomeziříčska z řad institucí, klubů a spolků, využívat 
inzertní komponentu pro osobní i komerční inzerci i systém pro správu reklam-
ních bannerů, který inzerentovi tištěné verze měsíčníku pomůže jeho reklamu 
šířit i na internetu.
Na návrhu a realizaci webu se podílelo asi 15 lidí z týmu XARTu a naším cílem 
bylo vytvořit moderní elektronický zpravodajský web s minimalistickou grafikou, 
s využitím aktuálních technologií a především „na míru“, což je oblast na kterou 
už téměř 15 let specializujeme. Jsme pyšní na několik „vychytávek“ které nový 
web obsahuje. Především je důsledně tzv. „responsivní“, což znamená, že má jiný 
vzhled na stolním počítači s velkým monitorem, než na tabletu, dotykovém mo-
bilu nebo jiném mobilním zařízení. Vzhled se tak vždy chytře přizpůsobí možnos-
tem a velikosti obrazovky chytrého zařízení, což je trend, který podporují velcí 
hráči v oboru, technologičtí giganti Google, nebo český Seznam. 
Architektura webu je navržená tak, aby data (veškerý obsah a související média) 
byla důsledně oddělena od vzhledu (designu) webu prostřednictvím třetí verze 
technologie tzv. kaskádových stylů. Klíčové komponenty, kterou je například ka-
lendář akcí, jsou připravené sdílet svoje údaje prostřednictvím tzv. XML feedů 
dalším partnerským webům. Velkomeziříčská akce publikovaná v kalendáři se tak 
může automaticky objevit například na stránkách Kraje Vysočina.
Vzhledem k šibeničnímu termínu, který jsme na spuštění webu měli, máme stá-
le v  rukávu několik dalších překvapení, která budeme návštěvníkům postupně 
servírovat.  Nenechte si je ujít!

Aleš Janoušek, jednatel firmy XART

velkomeziříčsko.cz ma jako jediný zpravodajský 
portál ve městě i svoji verzi pro mobilní 
telefony a tablety. teď už vám neunikne 
vůbec nic.

FACEBOOK.COM/VELKOMEZIRICSKO
JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ, JEŠTĚ ZÁBAVNĚJŠÍ!

sami vkládat svoji nabídku a  poptávku 
„prodám-koupím-vyměním“. Denní menu 
zdejších restaurací vám pomůže zvolit 
kam vyrazit o  polední pauze na  oběd. 
Velkomeziříčským spolkům nabídneme 
volný prostor, který si budou moci sami 
spravovat a vkládat vlastní informace. 

Starší zprávy a fotogalerie z našeho pů-
vodního webu nezmizely. Odkaz na  ně 
najdete zcela dole na  webové stránce, 
stejně jako archiv tištěného týdeníku 
i měsíčníku Velkomeziříčsko ve  formátu 
pdf ke stažení do vašeho počítače. 

Martina Strnadová

VELKOMEZIŘÍČSKO SE SPR ÁVNĚ ZAMĚŘILO NA LOK ÁLNÍ ZPR ÁV Y
Velkomeziricsko.cz je informační portál jihu Žďárska. Dle mého názoru je velmi 
dobře, že takové weby vznikají a že se najdou peníze na  jejich kvalitní správu 
a hlavně obsah. Lidé totiž velmi rádi čtou zprávy ze svého blízkého okolí. Vzdále-
nější jsou jim naopak informace celostátního charakteru, které je navíc obklopují 
ze všech stran (televize, deníky, celoplošná rádia apod.).
Vzhled, design webu i uživatelský komfort jsou dobré. Rozhodně bych se zaměřil 
na co nejvíce fotografií z míst událostí na úkor fotografií ilustračních. Nebál bych 
se přidat videa. U titulků článků bych volil volnější styl se zachováním pravidel 
pro online medium.
Je rozhodně dobře, že existuje i paralelní profil na Facebooku. Sociální sítě bý-
vají významným pomocníkem při akvizici čtenářů na webu. Exkluzivní a aktuál-
ní články, články o  lokálních neštěstích, články s příběhy lidí (např. sportovců, 
úspěšných manažerů atd.) rozhodně ihned patří jako link na Facebook.
Přeji webu Velkomeziricsko.cz mnoho spokojených čtenářů.

Milan Kopecký, webeditor, Český rozhlas Region

Nové stránky portálu Velkomeziříčsko mají jednoduchý moderní vzhled bez zbyteč-
ných módních výstřelků. Právě tak by měl vypadat web určený širokému publiku 
napříč generacemi. Obsah příjemně překvapí jak profesionálním zpracováním, tak 
politickou neutralitou a důslednou věcností. Jako bychom ani nebyli v ČR.

Petr Koubský, analytik a publicista v oblasti IT, 
pedagog na VŠE, vydavatel webového magazínu 067.cz

Kde najdu redakci Velkomeziříčska?
Redakce sídlí v budově Jupiter clubu, 
tedy na Náměstí č. 17. 
Je možné podat prostřednictvím Velko-
meziříčska soukromý inzerát?
Samozřejmě. Soukromou inzerci otiskne-
me nejen v měsíčníku Velkomeziříčsko, 
který roznášíme do 5000 schránek ve 
městě a jeho místních částech, ale po-
stupně přidáme i samoobslužnou sekci 
soukromé inzerce na web. Mimochodem, 

takto vysoký garantovaný náklad s takto 
rozsáhlou distribucí vám nikdo jiný v na-
šem městě nenabídne. 
Jak mohu prostřednictvím Velkomeziříč-
ska dát vědět o své akci?
Úplně jednoduše. Zašlete nám informa-
ce na redakční e-mail velkomeziricsko@
velkomeziricsko.cz a my už se o zbytek 
rádi postaráme. Pokud jde o kulturně-
-společenskou akci, budete mít dokonce 
zveřejnění zdarma.

Často kladené otázky:

FIREMNÍ 

INZERCE
VE VELKOMEZIŘÍČSKU

ZDARMA
více na

velkomeziricsko.cz

ANKETA Chcete na webu Velkomeziříčsko.cz pod články 
diskuse?

Vyplněný anketní lístek přineste nebo 
zašlete do redakce Velkomeziříčska, 
Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

NEANO

HL A SUJTE I NA WEBU 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

do 1. 8. 2015

ANO, ale...
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PUBLICISTIK A červenec 2015

Blanka Přibylová, zastupitelka

Nová turistická destinace Koruna Vy-
sočiny vzbudila kupodivu poměrně 
rozsáhlou diskusi v  městském zastu-
pitelstvu. Na  druhou stranu se není 
co divit - město se vstupem do tohoto 
sdružení či spolku zavazuje k pravidel-
nému finančnímu příspěvku. Ovšem 
důvodem, proč jsem tuto myšlenku 
podpořila je to, že jde o  další nástroj 
k postupnému rozvoji turistického ru-
chu v našem městě a okolí.
Jsem majitelkou hotelu s  restaurací 
a do jisté míry jsem na příjmech od ná-
vštěvníků zvenčí závislá. Stejně tak 
na  těchto příjmech závisí i  existence 
mých zaměstnanců. Takovýchto lidí, jako 
jsem já, tedy těch, kdo se příjmy z turisti-
ky nějakým způsobem živí, je samozřej-
mě hodně a navíc nás přibývá. 
Proto vítáme každý způsob, jak naše 
město učinit v očích návštěvníků z jiných 
koutů naší vlasti i z ciziny atraktivnější.
Koruna Vysočiny sdružuje města z vý-
chodu Vysočiny a západu Jižní Moravy 
do jednoho turistického regionu a sna-
ží se tento specifický region propojit 
nejen společnou propagací, ale zejmé-
na postupným propojováním služeb 
- od  nabídky pro volný čas právě pro 
ubytování a stravování. 
Podle mých zkušeností jde o  jeden 
z  nejúčinnějších nástrojů pro zvyšo-
vání turistické atraktivity. Naše město 
přitom má co nabídnout. Já osobně po-
važuji (v  porovnání s  ostatními místy 
Koruny Vysočiny) za  těžiště naší na-
bídky pro turisty naše kouzelné okolí. 
A  říkají mi to i  hosté našeho hotelu. 
Vždyť lyžování je lepší v Novém Měs-
tě, historické centrum mají svým způ-
sobem všechna města, Pernštejn je 
atraktivnější, vzhledem k  jeho historii 
a  v  současném využití ve  filmovém 
zpracování, než naše církevní památky, 
kostely a synagogy. Ale naše Nesměř-
ské a Balinské údolí, jejich přívětivost 
pro rodiny s  dětmi, klidné procházky 
s  poučením o  přírodě v  okolí vodních 
toků, s  možností využití cyklostezek, 
které snad budou v  budoucnosti na-
vazovat na  cyklostezky v  Rakousku 
(Mlynářská stezka), ta se nedají s ničím 
porovnat, a  v  nich vidím náš potenci-
ál zvyšování přitažlivosti pro turisty 
a potažmo i pro rozvoj města, který je 
naším společným cílem.
To jsou moje zkušenosti a důvody, proč 
jsem v zastupitelstvu turistickou desti-
naci Koruna Vysočiny podpořila a proč 
tento záměr skutečně vítám. 

Přibylo zájemců z jiných regionů
Červnový festivalový týden poskytl li-
dem možnost diskutovat se dvěma desít-
kami osobností, jako jsou Miloš Mendel, 
Ramiro Villapadierna a  Michal Kubal, 
Michael Hauser, Pavel Barša, Ivanka 
Mariposa Čonková, Yasar Abu Ghosh, 
Zora Hesová, Olga Lomová, Josef Šmajs, 
Stanislav Komárek, Petr Dvořák, Juraj 
Hvorecký, Vladimír Smékal, Josef Krob, 
Luboš Bělka, Dalibor Papoušek či Miloš 
Štědroň.
„Festivalové téma vyvolalo celou řadu 
diskuzí a polemik, ať již v průběhu před-
nášek či v  kuloárech. Průběh festivalu 
potvrdil, že díky své specifičnosti a jedi-
nečnosti zapustil ve Velkém Meziříčí své 
kořeny.  Zájem o něj ze strany veřejnosti 
odpovídá charakteru akce.  Zazname-
nali jsme větší zájem účastníků mimo 
region Vysočiny a  výrazné zastoupení 
měla mladá generace,“ zhodnotil ředitel 
festivalu Milan Dufek s  tím, že letošní 
festivalové akce navštívilo tři a půl tisíce 
zájemců. 
Vedle přednášek mohli zhlédnout téměř 
dvacítku kulturních akcí – koncerty, vý-
stavy, divadelní představení, floristickou 

show, filmové projekce amatérského 
dokumentu i  profesionálních filmů či 
třeba fenomén dnešní poezie v  podání 
slamerů.

Na  desátý ročník se vrátí i  hosté z  let 
předchozích 
Desáté výročí festivalu filozofie ve  Vel-
kém Meziříčí chce jeho ředitel oslavit 
spolu s některými osobnostmi, které vy-
stoupily v  předchozích ročnících. Objevit 
se ale mají i nová jména. „Desátý ročník 
začneme spolu s programovým výborem 
připravovat v září,“ říká Milan Dufek s tím, 
že nejprve vymyslí nové téma a na  jeho 
základě pak padají jména možných kon-
krétních hostů. „Rád bych znovu pozval 
Tomáše Sedláčka. Budeme pokračovat 
v  jednání s  Dominikem Dukou, kterého 
jsme chtěli uvítat již letos,“ vyjmenoval 
Dufek a  dodal, že není jednoduché hle-
dat po deseti letech nové téma festivalu. 
„I  pro jubilejní ročník chceme zachovat 
kontrast dvou filozofických pojmů,“ po-
dotkl. Podle něj je však ještě těžší skloubit 
téma s osobnostmi a najít v  jejich větši-
nou nabitém programu volný termín. 

Díky vám všem...
Filozofický festival nelze konat bez pa-
třičné podpory. Dík patří hlavnímu po-
řadateli a finančnímu garantu EFF, jímž 
je Město Velké Meziříčí. Organizačně 
celou akci zajišťuje kulturně-společen-
ská organizace města, JUPITER club. 
Odbornou garanci festivalu poskytuje 
Filosofický ústav AV ČR a  Filozofická 
fakulta MU v  Brně. Finančně festival 
podpořil Kraj Vysočina a Akademie věd 
ČR.
Největší poděkování však patří našim 
posluchačům a  návštěvníkům. Jejich 
pozitivní ohlasy i náměty nás zavazují 
připravit divácky zajímavý a atraktivní, 
jubilejní desátý ročník.
V Evropě je celá řada míst, především 
univerzit, které pořádají jednodenní 
filozofické festivaly.  Podobný projekt 
v  Evropě, který má charakter pravi-
delně se opakující akce, krom Velkého 
Meziříčí pořádají ještě v Modeně, fran-
couzském Saint Emilionu a německém 
Hannoveru. Mým malým přáním je, 
abychom se při konání 10. ročníku 
všichni společně ve  Velmezu na  FIL-
FESTU 2016 potkali.

Milan Dufek, ředitel festivalu

Téma příštího festivalu filozofie 
se rodí, přijet by mohl Duka

Konflikt a  soulad v  politice, kultuře, náboženství, přírodě a  civilizaci jako téma 
devátého ročníku festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí je za námi. Desátý se zatím 
jeví daleko, ale jeho příprava začne už po prázdninách.

Martina Strnadová

zahájení festivalu v novém velkém sále jupiter clubu. 

miloš mendel ramiro villapadierna michal kubal pavel barša ivanka čonková olga lomová

Turistický ruch
je průmysl dneška

FOTOGR AFIE Z FESTIVALU 
NA VELKOMEZIRICSKO.CZ
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INZERCE

PRODEJNÍ VÝSTAVA
TRVALEK 

A OKRASNÝCH TRAV

1. 7.–3. 7. 2015

TRADIČNÍ

Zahradní centrum
Budišov 348

www.zahradnictvi-molnar.cz
736 484 435

DOUČÍM fyziku 
a matematiku

prima–kvarta, 
GYM. tel: 774 621 703

6.–9. tř. ZŠ, 

MASÁŽE U PÁJI
Velké Meziříčí

KlasicKé a relaxační masáže
pavla dohnalová

Novosady 4
světel. křižov. u náměstí

736 661 748

HLEDÁME ŘIDIČE
»  pro vnitrostátní 
 kamionovou dopravu
»  C+E podmínkou 
»  více info:
 604 860 686

NABÍZÍ K PRODEJI

KOHOUTY A SLEPICE 
PO PRVNÍM ROCE SNÁŠKY

Prodej bude probíhat na hale ve Vanči 
od 20. do 23. 7. 2015. 

Prodejní doba od 7 do 14 hodin. 
Cena 30 Kč za kus.

INFORMACE NA TEL.: 568 627 918.

LÍHEŇ STUDENEC, s. r. o.LETNÍ ŠKOL A SENIORŮ 2015
Velké Meziříčí, loutkový sál Jupiter 

clubu, s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí 
čas zahájení: 14.00 

Vstupné je pro seniory zdarma.
14. 7. Ochrana života, zdraví 
a majetku
Antonín Křoustek, Petr Czebe
28. 7. Internetová bezpečnost
prof. Milan Taláček
rezervace:
Josef Pokorný 564 602 164
pokorny.josef@kr-vysocina.cz 
Táňa Křížová 724 650 136
krizova.t@kr-vysocina.cz

MĚSTSKÝ PSÍ ÚTULEK 

daruje

Volejte po 14. hodině na tel. 

723 778 248

▪ fenku německého ovčáka,  
 rok a půl starou, černé   
 barvy
▪  2 jezevčíky

Darujeme kocourka a kočičku. Stáří 10 
týdnů. Oba jsou ochočení a zvyklí na psa. 
Tel: 605182943
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pro sklad ve Velkém Meziříčí:

■ ■ ■   SKLADNÍKA  ■ ■ ■  
Požadujeme: zodpovědnost, 

dobré fyzické 
a zdravotní předpoklady.

kontakt: obchod@sanimat.cz 
tel. 737 288 629

H L E D Á M E
Velké Meziříčí

Firma se sídlem ve VM přijme 

OBCHODNÍ REFERENTKU 
s dobrou znalostí německého jazyka
vítáme zkušenost s administrativou, 

požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost, samostatnost, 

odolnost proti stresu,
práce na plný úvazek, angličtina 

a slovenština výhodou.
Životopis posílejte na:

marek.david@mtdproducts.com

11. 7. 
20:00

DIRTY WAY
koncert rockové kapely z Litomyšle

12. 7. 
19:00

JAROSLAV HUTKA 
koncert folkového zpěváka

17. 7. 
19:00

PAVLÍNA JÍŠOVÁ 
koncert folkové zpěvačky

17. 7. 
22:00

LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ  

VEJŠKA  
český film

18. 7. 
22:00

LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ  

TŘI BRATŘI  
česká pohádka

19. 7. 
22:00

LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ  
HODINOVÝ MANŽEL  
česká komedie

20. 7. 
22:00

LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ  
FOTOGRAF  
český film

25. 7. 
18:00

VESELÁCI
koncert dechové kapely z Nového Veselí

26. 7. 
16:00

FOUR COVERS 
koncert velkomeziříčské akustické kapely

31. 7. 
19:00

PEPA ŠTROS  
A KAPELA KNEZAPLACENÍ

1. 8. 
19:00

STRÁNÍCI 
koncert folkové skupiny

8. 8. 
19:00

ACCORD A RENOVACE
vícegenerační zábava pod lipami

9. 8.
19:00

DIXIELAND 
koncert oblíbené vojenské kapely z Olomouce

15. 8.
19:00

STETSON COUNTRY MUSIC 
koncert velkomeziříčské kapely

16. 8.
17:00

MISTŘÍŇANKA 
koncert známé dechové kapely

21. 8.
19:00

KONCERT FRANTIŠEK KASL A BAND 
bývalý kytarista Jakuba Smolíka František Kasl 
přijede se svojí novou kapelou

22. 8. 
18:00

KUSPOKON
koncert místní hudební skupiny

28. 8. 
16:00

HUDEBNÍ VEČER 
hudební vystoupení v rámci kulturního léta

30. 8.
18:00

ŽALOZPĚV 
koncert akustické kapely z Vysočiny

5. 9. 
19:30

4 KLÍČE  
K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ  
tradiční soutěž družstev Křižanova, Měřína,  
Velké Bíteše a Velkého Meziříčí

2015
Objednáváme

737 477 773KVALITNÍ NOSNICE A. Novotný, Hrbov 42

stáří 17 - 19 týdnů | prodej září

Jsme úspěšná, moderní a stabilní tech-
nologická společnost se 160 zaměstnan-
ci. Vyvíjíme a vyrábíme díly pro meziná-
rodní automobilový a elektroprůmysl. 
Nyní hledáme nové kolegy!

Máš „jiskru v oku“? Máš technické myšlení?
Nebojíš se nových výzev a učení? Pak hledáme právě Tebe!

PROJEKTOVÝ MANAŽER - JUNIOR / SENIOR
Požadavky:  VŠ/SŠ technického smě-
ru + komunikativní znalost angličtiny 
+ tech. myšlení + komunikativnost, 
přesnost, spolehlivost + pozice junior 
je vhodná i pro absolventy!

Náplň práce: podpora pro projektové 
manažery / vedení projektů + řízení 
zakázek + zpracování poptávek
a  nabídek + komunikace a péče 
o stávající a nové zákazníky 

TECHNIK 3D MĚŘENÍ (ve 2směnném provozu)
Požadavky: min. SŠ technického 
směru  +  znalost programování  
na 3D měřicím přístroji (praxe min. 2 
r.) + zkušenost s měřením plastových  
výlisků + čtení technických výkresů 
+ skvělá prostorová představivost + 
praxe na stroji Wenzel výhodou  

Náplň práce: programování a měření 
na 3D měřicích přístrojích + analýza 
a prezentace výsledků měření + 
práce v konstrukčních programech 
+ práce ve dvousměnném provozu 
(pondělí-pátek) 

PRACOVNÍK ÚDRŽBY
Požadavky: SOU/SŠ v oboru elektro 
(vyhl. 50/1978 Sb. § 6,7) + pokročilá 
znalost strojů a zařízení + manuelní 
zručnost a přesnost + samostatnost 
a spolehlivost + praxe v oboru vítána 

Náplň práce: provádění preventivní 
údržby strojů + opravy strojů + opra-
vy hydraulických a pneumatických 
mechanismů + opravy elektrosoučás-
tí strojů a zařízení + vedení záznamů 
a statistik 

NÁSTROJAŘ (ve 2směnném provozu)
Náplň práce: opravy a údržba forem 
a nástrojů + zajištění plynulého toku 
výroby + provádění záznamů 

Požadavky: vyučení v oboru nástro-
jař či jiném příbuzném oboru  + praxe 
v oboru podmínkou  + manuelní 
zručnost, přesnost, přemýšlivost

Nabízíme:
Velmi dobré mzdové podmínky + 13. a 14. plat + podíly na zisku fir-
my + 5–6 týdnů dovolené + příspěvek na stravování + další zaměst-
nanecké výhody (masáže, posilovna, kulturní akce)
V případě Vašeho zájmu se těšíme na Vaši písemnou nabídku se strukturo-
vaným životopisem na katerina.novakova@lisovnavm.cz,  tel. 566 502 566 
nebo poštou na Lisovna plastů, spol.  s r.o , Karlov 139, 594 01 Velké Meziříčí 
Bližší informace o jednotlivých pozicích najdete  na webových stránkách 
společnosti www.lisovnavm.cz

OBSLUHA LISU/MONTÁŽNÍ PRACOVNICE (v nepřetržitém provozu)
Náplň práce: práce v nepřetržitém 
provozu (12hodinové směny) + ob-
sluha vstřikovacích lisů + provádění 
montáží + provádění záznamů  

Požadavky: výuční list + pečlivost, 
zodpovědnost + manuelní zručnost + 
schopnost provádět záznamy + praxe 
ve výrobní firmě výhodou
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Základní a  Praktická škola Velké Meziříčí má novou moder-
ní techniku pro výuku. V  rámci projektu Moderní škola tamní 
pedagogové vytvořili 264 digitálních učebních materiálů z ob-
lasti českého jazyka, matematiky, fyziky, informatiky a přírodní 
vědy. „Všechny vytvořené materiály prošly kontrolou MŠMT 
a po ukončení projektu budou k dispozici na společném úložišti,“ 
řekl ředitel školy Josef Prokop. 
Vytvoření digitálních učebních materiálů navázalo na minulý pro-
jekt, díky kterému škola získala interaktivní tabuli, dataprojektor, 
notebooky a  interaktivní výukové programy. V  rámci projektu 
Moderní škola si pedagogové také osvojili využívání dotykových 
zařízení při výuce. Škola dnes disponuje 16 tablety pro žáky a do-
tykovými notebooky pro učitele. „Tyto nové technologie a postu-
py se staly výborným doplňkem současné výuky, neměly by ji však 
nahradit v plné míře. Osobní práce a přístup učitele a bezvadné 
zvládnutí elementárních požadavků žáky by mělo zůstat základ-
ním prvkem tradiční české školy,“ uzavřel Josef Prokop. 

Školáci využívají tablety
KOMPLETNÍ INFORMACE O PROJEKTU 
NA W W W.VELKOMEZIRICSKO.CZ

PROVÁDÍME:
●  Montáž všech druhů plechových střech.
● 	Komplexní dodávku střech z tašek v celém sortimentu s montáží, včetně laťování 
	 a pokládky parotěsné folie.
● 	Dodávku a montáž živičných střech.
● 	Dodávku a montáž hydroizolace Fatrafol s příslušenstvím.
● 	Dodávky zabezpečujeme s dopravou a skládáním hydraulickou rukou.

Milan Špaček - majitel - 603 766 888, tel/fax 566 521 663
Milan Špaček ml. - vedoucí provozu - 731 882 188
Petr Špaček - kamionová doprava - 732 443 078

Vyrábíme a dodáváme celý sortiment žlabů, háků, 
kolen, svodů s příslušenstvím, velký sortiment 
střešních vikýřů a komínových výlezů, ventilační 
kohouty, komínové stříšky, kouřové výměníky, 
kotlové kartáče, komínové štětky s lany.

Milan Špaček
Františky Stránecké 11 
Velké Meziříčí

Klempířství a pokrývačství

info@klempirstvispacek.cz
www.klempirstvispacek.cz

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

přijme od 1. 9. 2015 na poloviční úvazek

učitele odborného výcviku 
PRO OBOR ELEKTRIKÁŘ

Kvalifikační předpoklady: minimálně 
střední vzdělání s výučním listem (či jiné 
vyšší vzdělání) odpovídající charakteru 
vyučovaného předmětu doplněné studiem 
v oblasti pedagogiky.  

Bližší informace na tel. číslech: 

566 521 456, 566 523 561

v hotovosti na nákup nemovitostí 
ve Velkém Meziříčí a okolí. 
Nabízíme nejvyšší možnou cenu. 
Zástavy a exekuce vyřešíme 
a vyplatíme. Bližší informace na: 

724 100 161
Odměna až 10.000 Kč za tip 
na prodej nemovitosti. Více 

na 724 100 161

STING, investiční fond
(garantovaný ČNB) 
má k dispozici

10.000.000 Kč

GRANTOVÝ PROGRAM 
ZDRAVÉ MĚSTO 2015

●  Projekty podpory zdraví
●  Ekologická výchova  
	 a	vzdělávání
●  Rozvoj pohybové výchovy
●  Prevence	soc-patolog.	jevů	dětí		
	 a	mládeže
●  Sociální	problematika
●  Aktivní	stárnutí

Maximální	výše	podpory	 
v	jednotlivém	případě	je	7.000	Kč.	
Požadovaná	spoluúčast	min.	40%.	
V rámci jednoho kola může 
organizace podat pouze jeden 
projekt.

více	na 
mestovm.cz		>	O	měste

PRODÁM
● Fiat Seicento, objem motoru 1,1, výkon 
40 kW, červené barvy, zakoupeno v  ČR, 
najeto 70000 km. Auto bylo pravidelně 
udržované a servisované. Vůz je bez koroze 
ve velice zachovalém stavu, sloužilo jako 
druhé vozidlo v  rodině na  jízdy do  prá-
ce a  po  městě. Dále přidám sady letních 
a zimních kol (zimní jeté 1 sezonu). Cena 
25.000 Kč. Tel.: 603 305 373.

● Dvoukolovou nápravu + hever na sklá-
pěcí káru. Dále prodám míchačku na 3 ko-
lečka, cena 5.000 Kč. 
KOUPÍM
● Auto, jakoukoliv značku a stav, do 30.000 
nebo dohodou. Tel.: 720 565 756 i SMS.
● Malotraktor domácí nebo tovární vý-
roby. Sestavu Tera/Vari. Tel.: 605 884 826.
● Sekačku MF – 70. Tel.: 603 175 774.

● Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
● Srovnávačku s protahem KDR nebo Ro-
jek. Tel.: 603 165 320.
● Sběratel koupí půdní nálezy. Koupím 
a dobře zaplatím za staré pivní lahve s ná-
pisem, vojenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, kožená pouzdra 
na  pistole, plechové – dřevěné muniční 
bedýnky, zásobníky do  zbrání, nábojnice, 
vojenské uniformy (i potrhané), maskovací 
celty, maskovací oblečení, vatované kabá-
ty, vyznamenání, vojenské nášivky, masky, 
vojenské čepice, brigadýrky, bodáky, dýky, 
šavle a pochvy k nim, staré fotografie vo-
jáků, staré žehličky, hmoždíře atd. z  vaší 
půdy, stodoly, pozůstalosti. Za  nabídky 
předem děkuji. Tel.: 776 776 007.
NEMOVITOSTI
● Prodám chatku se zahradou podskle-
penou zděnou (pod lyžařským vlekem). 
V  osobním vlastnictvím, RK nevolat. Tel.: 
604 721 821.
● Prodáváme ve  Velkém Meziříčí: rod. 
dům v Nesměři; řadový dům na ul. Druž-
stevní; rod. dům na  ul. U  Vody; atriový 
dům na ul. E. Zachardové; rod. dům na ul. 

Třebíčská; dům na  ul. Novosady; chalupu 
v  Kochánově; zeměd. usedlost v  Jersíně; 
rod. dům v Měříně; rozest. dům v Uhříno-
vě; chatu u Budišova. Reality Vysočina, tel.: 
777 636 157. 
● Poptáváme pro své klienty ke  koupi 
byty 2+1 ve  Velkém Meziříčí; chaty a  za-
hrady ve  Velkém Meziříčí; rodinné domy 
a chalupy ve Velkém Meziříčí a okolí. Reali-
ty Vysočina, tel.: 777 636 157.
● Prodám dvou-
generační RD 6+2 
v Borech, s garáží, 
2 balkony a  za-
hradou 1000 m2. 
Cena dohodou. 
Tel.: 605 054 470.
● Prodám stavební pozemek v Oslavici, 
klidná část 880 m2, kompletní sítě, k tomu 
dalších 400 m2 zdarma. Tel. : 731 457 371.
● Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši, kom-
pletní rekonstrukce, klidná část, cena do-
hodou. Tel.: 605 054 470.
● Prodám byt 3+1 ve VM, 72 m2, cena 
1.390.000 Kč. Dále stavební pozemek ve 
VM, klidná část, kompletní sítě, cena 790 

Kč/m2. Tel.: 731 457 371.
● Koupím byt ve Velkém Meziříčí. Děkuji 
předem za nabídky. Tel.: 734 487 509.
● Koupím RD ve Velkém Meziříčí, pe-
níze mám přichystané. SPĚCHÁ! Tel.: 
724 100 161.
PRONÁJEM
● Nabízím k  dlouhodobému pronájmu 
samostatně stojící rodinný dům 3+1 (100 
m2) se zahradou o rozloze 1.300 m2 v Mar-
tinicích (klidná lokalita 3 km od  Velkého 
Meziříčí). Dům je podsklepený, ústřední 
topení s  vlastním kotlem na  tuhá paliva 
a na plyn, voda obecní a z vlastní studny, 
kombinovaný elektrický bojler. Parkování 
na  vlastním pozemku, k  dispozici garáž 
a  dílny. Vhodný pro rodinu s  dětmi. Tel.: 
737 250 195.
SEZNÁMENÍ
● Štíhlá nekuřačka, důchodkyně se sezná-
mí s mužem vyšším postavy, ne obézním, 
abstinentem. Z  Křižanova nebo blízkého 
okolí. Tel.: 604 571 367.
● Muž z venkova 39/170 hledá hodnou 
a  sympatickou ženu z  venkova a okolí, 1 
dítě nevadí. Tel.: 607 655 350.

Prodám čerstvá domácí vajíčka z  vol-
ného chovu, cena od  2,50 Kč/ks, dle 
velikosti. Včetně dopravy k vám. 
Tel.: 724 711 423. 

DROBNÁ INZERCE

jp
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Léto je čas, kdy opouštíme své domovy 
na delší dobu. Nevítaní hosté jsou vždy 
nemilým překvapením. Proto je dobré 
zloděje předejít a učinit opatření, které 
vám zajistí, že se do vašeho bytu jen tak 
lehce nedostanou. V dnešní době již není 
dobré zabezpečení jen doménou boha-
tých, ale může si jej dovolit opravdu kaž-
dý. Naše firma A-DRO, spol. s r. o., nabízí 
širokou škálu zabezpečovacích systémů, 
včetně instalace a servisu. A vy můžete 
klidně odjet na dovolenou s vědomím, že 
jste udělali maximum pro ochranu svého 
domova a majetku.
Bezpečnostní dveře a zámek jsou zá-
sadním opatřením pro ochranu vašeho 
majetku. Bezpečnost dveří i zámků se 
rozděluje na tzv. třídy bezpečnosti a 
platí, že čím vyšší třída, tím je produkt 
bezpečnější. Součástí kvalitního zámku 
musí být i bezpečnostní karta, informace 
o výrobě náhradních klíčů a doporučení, 
jak zámek udržovat.
Pro firmy a bytové domy máme řešení v 
podobě systému generálního klíče. Ten 
slouží k bezpečnosti a eliminuje počet 
klíčů na minimum, pro každou osobu 
zpravidla pouze jeden, umožňující vstu-
povat pouze do prostor jemu určených. 
Přístupová práva jednotlivých vlastníků 
klíčů se definují v plánu, který připraví-
me a podle něhož je následně dodaný 
systém nastaven. Výhoda je, že funguje 
na mechanickém principu. Není v něm 
žádná elektronika, a proto nehrozí ko-
laps při výpadku elektrického proudu. 
Systém lze různě měnit, rozšiřovat a 
upravovat.
Naše firma A-DRO, spol. s r. o., má dlou-
holeté zkušenosti se zabezpečovacími 
systémy. Nečekejte na to, až k vám dorazí 
nezvaní hosté.
Prodejna spojovacího materiálu: 
Vrchovecká 23A, Velké Meziříčí, 
tel.:  603 147 341, 725 087 802 
e-mail:  obchod@a-dro.cz, 
 www.chytrezamky.cz
Provozní doba:  po–pá: 7.00–16.00, 
 so: 8.00–11.00

Zabezpečte svůj 
domov

Váš dům, Váš hrad

www.a-dro.cz
tel. 603 147 341

Zabezpečte si svůj majetek, 
domov nebo firmu. 

Nabízíme mechanický 
zabezpečovací 
systém 
s dlouholetou tradicí.

Druhé doplněné vydání publikace 
HLEDÁME S VÉ PŘEDK Y od Vla-
dimíra Makovského je v prodeji. Stojí 
250 korun a koupit je lze v informač-
ním centru radnice, v knihkupectví 
Marie Charvátové a také v městské 
knihovně. „K dispozici zbývá asi sedm-
desát výtisků,“ sdělil autor a dodal, že 

publikace je určena 
začínajícím badate-
lům, kteří se zají-
mají o život svých 
předků a chtějí si 
sami zpracovat 
rodinnou kroni-
ku. Najdou v ní 
mnoho užiteč-
ných informací.

-mars-

ZKONTROLUJTE si datum vydání 
vašeho občanského průkazu. Letos ně-
které série končí! Vydání nového OP je 
zdarma. Více na www.velkemezirici.cz

Velkomeziříčská radnice se snaží zkvalitnit sociálně-právní ochranu dětí. Právě 
dokončila projekt financovaný z peněz Evropské unie i státního rozpočtu ČR.
Hlavním cílem městského úřadu je vytvořit podmínky pro systematickou práci s ro-
dinami a dětmi, zkvalitnit výkon sociálně-právní ochrany dětí a naplnit tak standardy 
kvality dané ministerstvem práce a sociálních věcí. Za tím účelem radnice navýšila 
počet pracovníků v oboru, zajistila jim 
další vzdělávání, pořídila nové mate-
riální vybavení. Sou- běžně se pracovníci 
zdejšího městského úřadu scházeli se 
zástupci škol, obecních úřadů, policie a praktickými dětskými lékaři, aby prodiskuto-
vali a sdíleli postřehy k dané problematice. Součástí bylo i vytvoření metodiky práce 
v souladu se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Radnice zlepšuje ochranu dětí

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MÚ ORP Velké Meziříčí 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00004
„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.“

VÍCE NA 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

≥  50% úspora  
	 oproti	vytápění	elektřinou
≥  30% úspora  
	 oproti	vytápění	plynem
≥  Srovnatelné	náklady	 
	 oproti	vytápění	uhlím
≥  Nízký	tarif	elektřiny	 
	 22	hodin	denně
≥		Bezúdržbový,	čistý	a	tichý	chod
≥  Návratnost	investice	do	5	let
≥		Vyrobeno	v	Německu,	 
 záruka	10	let
≥		Servis	do	24	hodin

LEVNÝ PROVOZ 
DOMÁCNOSTI

Vytápění	a	ohřev	vody	pomocí	

TEPELNÉHO	ČERPADLA

Kontakt:	
tel.:	602	501	981	
ladislav.sedmidubsky@gmail.com
www.sedmidub.cz	|	www.vaillant.cz

Předváděcí	místnost:	
U	Tržiště	2191/3	
Velké	Meziříčí	(pod	Kauflandem)

Možnost	využití	

DOTACE	
Nová	zelená	
úsporám

Turistické informační centrum Velké Me-
ziříčí je v soutěži o nejlepší kvalitu ob-
sluhy a poskytovaných služeb. Svůj hlas 
mu můžete dát v internetovém hlasování 
na www.denik.cz/infocentra od 15. červ-
na do 31. července 2015.

Dejte hlas svému 
infocentru

-red-

Zdravé město Velké Meziříčí vyhlašuje 
literární soutěž „poezie/próza“ na téma: 

BRAMBORY
Soutěž se koná od 1. 7. 2015 do 17. 8. 2015
Věková kategorie soutěžících je 40 let  
a více

Vaši tvorbu zasílejte na: 
stepankova@mestovm.cz, popř. osobně na 
recepci MÚ Velké Meziříčí
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Premiér České republiky Bohuslav So-
botka přijede v pátek 3. července na 
oficiální návštěvu Velkého Meziříčí. Se-
tká se s vedením města, navštíví i zdejší 
služebny policie. „Naším cílem je jednat s 
panem premiérem o projektu na výstav-
bu služebny pro městskou i státní policii 
v našem městě,“ uvedl místostarosta Jo-
sef Komínek.

Martina Strnadová

J IŽ PODVAC ÁTÉ SE MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Z APOJILO DO MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 
13 MĚST CONCENTUS MOR AVIAE. Nejprve vystoupil 4. června slovenský soubor Solamente Naturali s uměleckým 
vedoucím Milošem Valentem se sbírkou písní a tanců Anny Szirmay-Kaczer. Dalším festivalovým interpretem v pořadí zahrálo 
19. června duo ArParla (na snímku), jenž tvoří harfistka Maria Christina Cleary a houslista Davide Monti.

Foto: Jiří Sláma

Velkomeziříčskému sportu se v uplynulé sezoně mimořádně 
dařilo. Týmy házené, fotbalu, stolních tenistů obsadily první 
příčky a postupují do vyšší soutěže. Skvělých výsledků dosáhli 
i volejbalisté, kteří jsou vicemistry extraligy.
Skvělou reprezentaci města ocenilo i jeho vedení. Radní sáh-
li do rezervy rozpočtu a dle doporučení sportovní komise 
rozdělili finanční dary. Dva tisíce korun dali A týmu stolních 
tenistů, který vyhrál krajský přebor a postupuje do divize. Po 
třech tisících korunách dostávají týmy házenkářek za postup 
do celostátní první ligy, fotbalovému áčku mužů za postup do 
Moravskoslezské fotbalové ligy a volejbalovým juniorům za 
druhé místo v extralize. 

Členům týmu letní olympiády dětí a mládeže za vzornou repre-
zentaci města přidělili pět tisíc korun. „Účastnilo se dvanáct 
sportovců v odvětvích tenisu, atletiky, házené, fotbalu a triat-
lonu,“ vyjmenoval oceněné starosta Velkého Meziříčí Radovan 
Necid. 
S poděkováním za reprezentaci města přijal na radnici úspěšné 
házenkáře. Nejen postupující ženy, ale i družstvo mužů. I ti to-
tiž v uplynulé sezoně bodovali, druhou ligu vyhráli a teprve v 
baráži o postup do první ligy přišli. 
Jako další se do pamětní knihy města zapsali volejbaloví junio-
ři a následně i účastníci olympiády dětí a mládeže.

Martina Strnadová

Železniční most nad Františkovem ve 
Velkém Meziříčí prochází pravidelnou 
údržbou. „Dostane nový protikorozní 
nátěr a opravena bude i část kolejiště,“ 
sdělil tiskový mluvčí Správy železniční a 
dopravní cesty Marek Illiaš. Kvůli lešení 
je na silnici pod mostem zúžená vozovka 
a omezen provoz. 
Vlaky vzhledem k opravě kolejiště přes 
most neprojedou vůbec. Dnešním dnem 
proto začíná výluka na trati Křižanov 
– Studenec, která potrvá až do 30. čer-
vence. Dle sdělení Českých drah budou 
po dobu výluky všechny vlaky nahrazeny 
autobusovou dopravou.
„Celkové náklady opravy a údržby jsou 
18 milionů korun,“ dodal Illiaš.

Martina Strnadová

Oprava viaduktu 
omezuje provoz 
aut i vlaků

Premiér B. Sobotka 
navštíví také policii

Sportovcům se skvěle dařilo, dostali odměny

DAL ŠÍ FOTO: 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

DAL ŠÍ FOTO: 
VELKOMEZIRICSKO.CZ
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Vím, že původem nejste z Velkého Meziříčí. Jak jste 
se sem dostali?
P: Po šesti letech v západních Čechách jsme se chtěli ze 
Sudet jednoznačně vrátit na Vysočinu. Rok jsme hledali 
místo až se nám zalíbilo Velké Meziříčí. Ohromnou roli 
v tom hrála dálnice – dostupnost. 

M: Ale kdyby nás město neoslovilo a nebylo nám v něm 
dobře, tak sem nejdeme. Velkou roli hrály i takové de-
taily jako vánoční koncert apod. Měli jsme pocit, že se 
nám tady bude dobře žít.
A máte ten pocit stále?
M: Jsme zde od roku 2006 a máme neustále pocit, že se 
nám tady dobře žije. Samozřejmě, že by toho šlo straš-
ně moc změnit, ale genius loci, který tohle město má, 
nesouvisí s tím, že tu není opravena spousta věcí nebo 
tu chybí městský park, kam bychom mohli jít s dětmi…
P: Myslím si, že v téhle věci má město vůči veřejnosti 
veliký dluh. Třeba teď, když se budeme moci na město 

podívat s nadhledu nové rozhledny, se další věci roz-
vinou správným směrem. Mimochodem dlouho jsme 
čekali, jak celá záležitost s rozhlednou dopadne. Ta roz-
hledna se kolegům architektům povedla, je elegantní a 
bílá barva jí sluší, hezké.
Z  vašeho odborného pohledu, jaké vidíte výhody 

a nevýhody polohy našeho města v údolí a na soutoku 
řek, jaké výzvy?
P: Výzvou je pomocí nabídky volných bezpečných pro-
stor občanům dostat se ke zklidnění dopravy.
M: Město je kvůli dopravě relativně agresivní.
P: Je to daň za  to, že máme dva dálniční sjezdy. Kdo 
to má v rámci D1 v republice? Ale daní za to je zaprvé 
agresivita automobilové dopravy a  zadruhé – všich-
ni všude zajedou autem a  centrum města je velikým 
parkovištěm. Dalo by se udělat nové centrum města 
s  automobilovou návazností na  to staré. A  nemyslím 
tím dostat automobilovou dopravu pryč z náměstí, ale 
nechat je jako obslužné na krátkodobé zastavení, aby 
zůstal prostor pro trhy a pěší pohyb.
M: Hledáme místo vhodné na  parkovací dům, který 
na malé ploše pojme hodně aut. Pět minut od centra 
ten vhodný prostor je.
Myslíte areál bývalého Svitu za řekou?
M: Ano, to je plocha, která je s  náměstím historicky 
propojená.
P: Tím, že je město v údolí na soutoku řek, nebude tady 
nikdy dost rovného místa. V tom okamžiku musíme sta-
vět do vrchu. Pro naše město je drahé, tím nemyslím 

investičně, rozpínat se parkovištěm na volné plochy.
M: Já zase polohu města na dvou řekách vidím jako výho-
du. Už jenom prostor nábřeží – úžasný na pohled, pro pocit 
z vody, otevřít ho víc lidem. A areál Svitu má navíc návaz-
nost i na Čechovy sady, které jsou relativně nevyužívané.
Když jsme se dotkli Čechových sadů, jaký je váš názor 
na tzv. malý obchvat, který by je odřízl?
P: Vím, že je to politicky ožehavé téma. Ale po tom, 
co jsme se v roce 2007 s malým obchvatem seznámili 
a  pro město jsme udělali studii úpravy prostoru sou-
toku řek, tedy náměstí sv. Šebestiána, je to pro nás 
vyřešená záležitost. Ověřili jsme si, že by doprava šla 
řešit i jinak než malým obchvatem. Já osobně jsem proti 
němu jednoznačně. 
Zmínili jste vaši studii náměstí sv. Šebestiána, co dal-
šího jste pro město navrhli, udělali?
M: My razíme to, že nejlepší pro město je veřejná ano-
nymní architektonická soutěž.
P: Když jsem byl osloven, abych vstoupil do  místní 
politiky alespoň na kandidátce, bylo to ode mě jedno-
značné vymezení se – buď budu dělat některé věci pro 
město jako dodavatel, nebo se budu v některých věcech 
angažovat a dodavatelsky v tom nebudu figurovat. Viz 
případ Náměstí. I když na ně máme svůj architektonic-
ký názor, chtěl bych, aby tady proběhla architektonická 
soutěž. Já raději pomůžu městu při její přípravě, výběru 
porotců, než abychom sami vytvářeli návrh.
V poslední době jste za  svoji práci sklidili hned dvě 
ceny. Zlatá jeřabina byla za kulturní počin, což není 
úplně váš obor. Jak jste se k dokumentárnímu filmu 
dostali?
M: V  roce 2007 nás oslovila scénáristka a  režisérka 
Ljuba Václavová s tím, abychom působili jako odborní 
poradci u filmu o alejích. Byl to náš první film s ní. Jme-
noval se Aleje jako součást naší krajiny a obdržel cenu 
na mezinárodním festivalu Envirofilm v Banské Bystrici.
P: Reagoval na to, že kolem roku 2006–7 začala první 
mohutná vlna kácení alejí v České republice. S L. Václa-
vovou jsme pak spolupracovali ještě na dalších filmech.
M: Posledním byl Bermudský poetický trojúhelník nad 
Vysočinou, který propojuje místo s  umělci světové 
úrovně. Esejista Václav Cílek si všiml, že na  Vysočině 
v  určitém časovém období byla taková kumulace na-
příklad básníků, jako nikde jinde v téhle zemi. A všichni 
byli propojeni s tím svým prostředím – třeba u Demla 
to bylo hodně silné. A jména dalších jsou třeba Zrzavý, 
Mahler, Slavíček…
Nyní se točí další film, tentokrát na naše vlastní téma 
– Příběhy zahrad. Snažíme se v něm propagovat místa, 
která stojí za to, ale lidé je moc neznají. Je to třeba za-
hrada Karla Čapka, Reynků, vily Tugendhat či Stiassny, 
Rosa coeli…
P: Film v  kostce zachycuje vývoj zahradního umění, 
tvůrce a majitele těch konkrétních zahrad a také příbě-

Petr Velička: I když mám na podobu Náměstí 
svůj architektonický názor, chtěl bych, aby 

tady proběhla architektonická soutěž. Nechci být do-
davatelem, raději pomůžu městu při přípravě soutěže 
či výběru porotců, než abych sám vytvářel 
návrh.

Krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi z Velkého Meziříčí letos obdrželi dvě významná ocenění. Zlatou jeřa-
binu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2014 a hlavně národní cenu Grand prix architektů 2015 – čestné uznání 
za park 4Dvory v Českých Budějovicích v kategorii Krajinářská architektura. 
Pro Velké Meziříčí před lety zpracovali studii náměstí sv. Šebestiána. Podíleli se na několika dokumentárních fil-
mech pro Českou televizi. Společně vydali knihu Aleje české a moravské krajiny. 
Nejen o cenách, ale i o jejich pohledu na Velké Meziříčí coby objektu pro krajináře jsme společně hovořili krátce 
poté, co obdrželi zmiňovanou grand prix.

Veličkovi: Architektonická soutěž 

od manželů veličkových město získalo studii úpravy náměstí sv. šebestiána. dole současný stav. 
repro: petr velička
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autor

zpravidla zaručuje nejlepší řešení

hy, které vedly kvůli neúctě režimů k člověku a majetku 
k největším tragédiím 20. století.
Další vaše čerstvá cena je architektonická za  park 
4Dvory. Grand prix architektů je nejprestižnější oce-
nění ve vašem oboru?
P: V architektuře je to tuzemská nejprestižnější cena. 
Její prestiž spočívá v  tom, že porota je mezinárodní 
a nezávislá. 
Jak jste se k té práci v Českých Budějovicích dostali?
P: V  roce 2012 jsme s kolegou Davidem Prudíkem 
vyhráli architektonickou soutěž s mezinárodní účastí 
mezi pětadvaceti různými jinými návrhy. Je to pro nás 
o to cennější, že náš návrh dospěl k realizaci.
Tady je vidět, jaké výsledky může mít architektonická 
soutěž, kterou vy byste navrhovali i  pro zdejší Ná-
městí či areál za řekou.
P: Ano, je to nejlepší cesta k  tomu, aby bylo vybráno 
to opravdu nejlepší řešení. Od roku 2004, kdy jsme za-
ložili společný atelier, jsme dělali víc akcí, které vzešly 
z architektonických soutěží. Třeba teď zrealizovaný Ar-
cheopark Mikulčice. Za rekonstrukci náměstí ve Stříbře 
jsme v  roce 2013 získali ocenění Stavba Plzeňského 
kraje roku 2014. 
Co byste ve Velkém Meziříčí z pohledu krajinářských 
architektů chtěli změnit?
M: Trápí nás centrum, ale to už jsme probrali. Dál 
bychom se mohli bavit o urbanismu celého města. Je 
důležité, aby se vědělo, kde budou administrativní bu-
dovy, průmyslové areály a kde bydlení, aby to vzájemně 
fungovalo. Aby u bytových domů nerušil hluk z výroby 
apod. Můžeme mluvit o tom, jakým způsobem se navr-
hují části města s rodinnými domky a jak by to mohlo 
být jinak – se službami, s obchody, hřišti a další vyba-
veností, i s místy pro stromy, lavičky… 
P: Ani obec, ani město, ani stát nejsou firma a nelze je 
tak řídit, i  když se to dnes na státní úrovni tolik pro-
paguje. Některé služby města jsou tedy automaticky 
prodělečné a má to tak být.
M: Nelze na všem vydělat. Takže když město poskytne 
služby svým lidem, těm zde bude dobře, budou tady žít, 
zůstanou tady i jejich děti a město bude živé.

Martina Strnadová

park 4dvory v českých budějovicích, za který manželé veličkovi získali grand prix 2015
repro: petr velička

skica areálu bývalého svitu, nesoutěžní. nahoře současný stav.
repro: petr velička

INFORMACE O AKTUÁLNÍCH OCENĚNÍCH 
MANŽELŮ VELIČKOV ÝCH NA 
W W W.GR ANDPRIX-ARCHITEKTU.CZ
W W W.KR-V YSOCINA.CZ
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OZNÁMENÍ
5. 7.-30. 9. 2015

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

● vzpomínky:  100 Kč bez fota   
 150 Kč s fotem
● blahopřání:  100 Kč bez fota  
 150 Kč s fotem
● poděkování:  soukromé zdarma
 firemní dle velikosti

Vaše sdělení do 5000 schránek 
ve Velkém Meziříčí a okolí!

Nejvyšší garantovaný náklad 
ve městě = nejlevnější inzerce !

Městský psí útulek ve Velkém Meziříčí 
děkuje 

Výchovnému ústavu Velké Meziříčí 
(jak svěřenkám, tak i zaměstnancům)

za granule pro psy, pochoutky a čisticí 
prostředky.

Za útulek Helena Krátká

TRAKTOR FEST 2015
neděle 5. 7., Ruda, pořádá SDH Ruda, re-
gistrace od 7.30, zahájení v 10.00, 
www.traktorfest.cz
FAJTJEST 2015
16.–18. 7., Fajtův kopec, www.fajtfest.com
ZAHRADNÍ GRILOVAČKA V HAPPY SPORT 
CLUBU s profesionálním kuchařem

SEDMERO KRK AVCŮ 
středa 1. 7., 18.00, 100 Kč
JURSK Ý S VĚT 
středa 1. 7., středa 8. 7., 20.00, 120 Kč
ANDÍLEK NA NERV Y 
pátek 3. 7., středa 15. 7., 20.00, 110 Kč
TEMNÉ KOUT Y 
sobota 4. 7., čtvrtek 9. 7., 20.00, 110 Kč
TERMINÁTOR GENISYS 
pátek 10. 7., 20.00, 120 Kč
ŽIVOT JE Ž IVOT 
úterý 14. 7., 20.00, 100 Kč
BEZ K ALHOT X XL 
čtvrtek 16. 7., 20.00, 110 Kč
L Á SK A ŠÍLENÁ 
středa 22. 7., 20.00, 90 Kč
DOMÁCÍ PÉČE 
pátek 24. 7., 20.00, 120 Kč
BOJOVNÍK 
sobota 25. 7., 20.00, 110 Kč
ANT-MAN 
středa 29. 7., 20.00, 130 Kč
MISSION IMPOSSIBLE: NÁROD 
GR Á ZLŮ 
čtvrtek 30. 7., 20.00, 120 Kč

KINO
1. 7.-30. 7. 2015

pátek 17. 7., 19.00, vstupenky je nutné za-
koupit předem
VĚŽ KOSTELA SV. MIKULÁŠE
do 30. 8., otevřeno po–so 9–18 hodin,
ne 12–18 hodin, www.mestovm.cz
PŮJČOVNA POUŽITÝCH OBRAZŮ
do  19. 7.,  Muzeum Velké Meziříčí, vý-
stava surreal. skupiny Stir up, obrazy je 
možné bezplatně zapůjčit, více informací 
v Muzeu VM, www.muzeumvm.cz
ROZLIČNÁ HEJBLÁTKA PRO VÁS I  DĚ-
ŤÁTKA – výstava loutek
do  9. 8. Středisko Chaloupky, o.p.s. – 
statek v  Balinách, loutky a  mechanické 
objekty Antonína Maloně, info na  tel.: 
564 034 536, www.chaloupky.cz
POZDRAV Z CEST
do 19. 9., Městská knihovna VM
Letní korespondenční hra. Každý, kdo 
do 19. září pošle na adresu knihovny po-
hlednici ze své dovolené, připíše název 
rozečtené knížky, se může dostat do lo-
sování o  tři dárkové poukazy na  nákup 
knih v hodnotě 300 korun.
ROZKVETLÉ MĚSTO
do 30. 9. můžete zasílat fotosnímky kvě-
tinové výzdoby na ic@mestovm.cz, více 
a podrobněji na www.mestovm.cz
sobota 18. 7., ENVIROCUP MTB Race, 
10.00, Areál zdraví VM, cyklistický závod 
v rámci Envirocupu, www.envirocup.cz, 
www.scvm.cz
1. 7.-31. 8., TOULKY velkomeziříčským 
děkanstvím, soutěž
Z Á JEZD FLORIA KROMĚŘÍŽ , pořádá 
ZO ČZS VM, 29. 8., přihlášky do 20. 8. 
tel.: 775 647 604

Jupiter club zahájil rezervace a prodej per-
manentek na podzimní divadelní sezonu 
2015/2016. Více info na tel.: 566 782 001 
(004), programové oddělení. 
▶ Činoherní studio Bouře – 30. 9. 
JENOM ŽIVOT 
Komedie se špičkovými dialogy, magický 
příběh dvou zralých, životem prozkouše-
ných lidí. Hrají: I. Bareš, A. Talacková
▶ Pantheon production – 13. 10.
CHLAP NA ZABITÍ – Francouzská kome-
die. Hrají: F. Blažek, M. Vladyka, J. Šmíd, 
A. Stanková a další
▶ Divadlo Radka Brzobohatého – 18. 11.
POSTAVENÍ MIMO HRU – Komedie 
o  fotbalu, kamarádství a  lásce. Hrají: J. 
Revai/M. Hrabě, E. Čekan/R. Štolpa, P. 
Semerád/R. Štolpa
▶ Divadlo v Rytířské – 10. 12.
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ 
Hrají: T. Kostková, R. Holub, N. Boudová, 
M. Vladyka. 
Cena permanentky zůstává 1000 Kč.  
Velký sál Jupiter clubu, začátky v 19.30.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

DIVADELNÍ SEZONA
2015/2016

Současný velkomeziříčský děkan P. Lukasz Szendzielorz 
po sedmi letech opouští zdejší římskokatolickou farnost. 
„Pan biskup rozhodl, že odcházím z Velkého Meziříčí. Sa-
mozřejmě, není to pro mne lehké. Ve zdejší farnosti jsem 
se hodně naučil, poznal mnoho různých lidí. I přesto, že 
práce někdy byla náročná, měl jsem ji rád,“ říká L. Szen-
dzielorz. Z rozhodnutí biskupa bude od 1. srpna farářem 
ve farnosti Břeclav-Poštorná a Lednice na Moravě. Do 
Velkého Meziříčí na jeho místo nastoupí P. Pavel Šenky-
řík, současný farář u sv. Augustina v Brně.

Martina Strnadová

V neděli 21. června uspořádal Sportovní 
klub Kociánka Brno na Masarykově okru-
hu v Brně MČR v cyklistice pro rok 2015. 

V 16:45 byly odstartovány první ze čtyř 
sloučených kategorií. V kategorii handbi-
ke startoval Milan Bartůněk člen velko-
meziříčského Handicap Sport Clubu. 
Na tyto závody na krásném a velice těž-
kém okruhu se Milan připravoval již od 
jara a najetých 800 km proměnil ve ví-
tězství, Milan tyto závody jel na 4 okruhy 
v součtu 21,61 km. 
Sportovní klub děkuje všem sponzorům 
a mediálnímu partneru Velkomeziříčsko.

Jiří Charvát, foto: HSCVM

Hasiči cvičně postavili kompletní protipovodňové hrazení po délce toku Balinky i 
Oslavy ve Velkém Meziříčí – od koupaliště přes Palouky až po nkt cables. „Záměrem 
bylo vyzkoušet, že vše je akceschopné a použitelné v případě ohrožení povodní,“ 
sdělil velitel zdejší stanice Hasičského záchranného sboru Jiří Doležal. Středečního 
cvičení se zúčastnili profesionální a dobrovolní hasiči z Velkého Meziříčí spolu s dob-
rovolnými z Měřína a Křižanova.

Text a foto: Martina Strnadová

Hasiči cvičně postavili hrazení

Bartůněk ovládl brněnský okruh

Na děkanství přichází Šenkyřík
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Longboardisty neodradila 
ani špatná předpověď počasí

První meziříčský půlmaraton
vyhrál místní bežec Ondřej Rosa
Vítězný půlmaratonec porazil ostatních třiapadesát soupeřů a  nastavil traťový 
rekord pro další ročníky závodu.

Fotbalisté slavili postup šampaňským

V sobotu 6. 6. 2015 odstartoval na náměstí historicky první ročník Envirocup půlma-
ratonu ve Velkém Meziříčí, který pořádalo Sportovní Centrum Velké Meziříčí.
Za moderování Milana Salaše byl v 11:10 odstartován závod nejmenších dětí do 6 
let, které mohly na trať vyrazit za doprovodu svých rodičů. Následovaly další dětské 
kategorie a zakončeny byly „sóloběhem“ Julky Ráčkové.
Závod dospělých odstartoval o půl druhé starosta Radovan Necid. Po třech okruzích 
kolem náměstí běžci pokračovali kolem Oslavy do Nesměře. Vítězem se stal Ondřej 
Rosa s časem 1:21:25, druhý Michal Kučera (1:25:26) a třetí v celkovém pořadí a zá-
roveň první v kategorii mužů 50–59 let Pavel Kratochvíl (1:27:12).
Jako první žena dokončila Hana Vejrostová s úctyhodným časem 1:32:41, druhá Eva 
Brunnerová (1:54:27) a třetí Zuzana Jirků (1:59:05).
Pro účastníky i kolemjdoucí byl na náměstí nachystán doprovodný program. Děti si 
mohly vyzkoušet jumping na trampolínkách pod vedením zkušené instruktorky nebo 
si nechat pomalovat obličej barvičkami. Větší děti a dospělí si mohli na  rotopedu 
vyjezdit kredit do Sportovního Centra Velké Meziříčí, otestovat elektrokola, zapůjčit 
si koloběžky a projet se na nich po náměstí, nechat se zatejpovat od kluků z Fixtape 
nebo jenom prošmejdit stánky se sportovní výbavou SkiSPORT Drápela a SCVM.
Pořadatelé děkují všem 34 dobrovolníkům za pomoc s organizací, a také sponzorům 
za  jejich podporu (SCVM, Enviro ekoanalytika, Město Velké Meziříčí, NKT Cables, 
POEX, Construct, Sport VM.cz, SkiSport Drápela) a v neposlední řadě všem účast-
níkům za atmosféru, kterou dokázali vytvořit. Mediálním partnerem akce je Velko-
meziříčsko.

-mh,scvm-

V sobotu 20. června se konal 3. ročník akce PRKNAVEM SLIDE JAM. I přes špat-
nou předpověď počasí se na kopci utkalo 36 závodníků, mezi kterými bylo 8 
dívek a 8 juniorů. Přestože i divácká účast byla o něco slabší než v minulých le-
tech, atmosféra akce byla skvělá. Celý den provázela skvělá nálada mezi jezdci 
i fanoušky a o podívanou bylo rozhodně postaráno. Závodníci si užili spoustu 
ježdění a zasoutěžili si o hromadu hodnotných cen.

Fotbalisté prvního týmu FC Velké Meziříčí převzali na Tržišti pohár vítězů divi-
ze. Po svém posledním domácím utkání této sezony, při němž remizovali s Ot-
rokovicemi, se tak s fanoušky podělili o svůj úspěch. Od příští sezony nastoupí 
do zápasů Moravskoslezské fotbalové ligy, třetí nejvyšší fotbalové soutěže.

Text a foto: Martina Strnadová

závod nejmenších dětí odStartoval.

ondřej roSa na Stupních vítězů.

FOTOG ALERIE 
NA VELKOMEZIRICSKO.CZ

FOTOG ALERIE 
NA VELKOMEZIRICSKO.CZ

FOTOG ALERIE 
NA VELKOMEZIRICSKO.CZ

Hokejista Pavel Zacha z Velkého Me-
ziříčí byl v sobotu 27. 6. byl vybrán již 
v prvním kole draftu NHL 2015 jako 
celkově šestý hráč týmem New Jersey 
Devils. Byl prvním zvoleným Čechem 
a nejvýše umístěným Evropanem.
„Odnášíme si silné zážitky na celý ži-
vot. Devils jsme si z více důvodů přáli 
ze všeho nejvíc. Málokdy takové přání 
skutečně vyjde,“ sdělil na svých webo-
vých stránkách šťastný otec úspěšné-
ho hokejového útočníka Pavel Zacha 
st. z Boca Raton. Podle jeho sdělení 

syn hned den nato v neděli absolvoval 
první cestu do New Jersey.

-mars-

Pavla Zachu draftovali Devils

-jan-
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Stejně jako pro áčko, i pro rezervní tým FC VM byla 
letošní sezona nejúspěšnější v historii zdejší kopané. 
Čím to, že se tak dařilo oběma mužstvům?
Podle mě hlavním faktem bylo to, že si obě dvě muž-
stva po delší době herně sedla, od začátku sezony sbí-
rala samá vítězství a najednou se ocitla na špici tabul-
ky. Hlavně u Benfiky to nikdo nečekal.
Co nebo kdo nejvíc pomohl Benfice k vítězství v sou-
těži?
Těch faktorů bylo více. Jedním byl příchod některých 
hráčů. Ondřeje Kafky, který přišel na  post středního 
obránce z Rudíkova, předtím hrál krajský přebor v Pra-
ze. Útočníka Jana Jakeše z  Březího-Březského, jenž 
hrával doposud nejnižší možnou soutěž. Dalšími posi-
lami byli dva hráči na juniorský start z Jiskry Měřín, šlo 
o  Luboše Řezníčka a Tomáše Bublana, kteří díky této 
spolupráci herně vyrostli. Poslední posilou byl bran-
kář Rostislav Kruba, který přišel na půlroční hostování 
z Třebíče. Nahradil Tomáše Jíchu, jenž na podzim zamí-
řil na hostování do divizního Hodonína. 
Faktorem číslo dva byla vyzrálost některých hráčů, 
kteří se dokázali oťukat v I. A třídě a pomoci tak k his-
torickému postupu. Musím zmínit i  přínos náhradníků 
z A týmu a starších dorostenců, kteří v Benfice vždy po-
dali maximální výkon. V týmu vznikla skvělá parta, což 
na výkonech na hřišti i mimo něj bylo znát, vše klapalo.

Postup do krajského přeboru jste zvažovali, nebo bylo 
jasné hned, že do něj půjdete?
Když Nová Ves prohrála v Koutech, my jsme okamžitě 
začali slavit. Už tehdy jsem byl přesvědčen, že Benfika 
musí krajský přebor zkusit. Viděl jsem několik zápasů 
a myslím, že se v kraji neztratíme, pokud budou hráči 
předvádět to, co předváděli celou sezonu. Samozřejmě 
o postupu rozhodoval výbor, který podle mě udělal vel-
ký krok dopředu, když krajský přebor zvolil.
Vy opouštíte post trenéra B týmu. Je to zrovna 
ve chvíli, kdy dosáhl největšího úspěchu. Proč právě 
teď? Nevadí vám, že nezkusíte s hráči Benfiky obstát 
i v přeboru?
Dostal jsem nabídku z  FC Vysočina Jihlava, abych šel 
trénovat starší ligový dorost U19. Kvůli tomu jsem 
musel přerušit činnost v Benfice, protože Jihlava neu-
možňuje trénování v  obou klubech.  Byla to nabídka, 
která se neodmítá. Celý život usiluji o to, abych jednou 
trénoval na nejvyšší úrovni a Jihlava mně v tom, může 
pomoct. Moc mě mrzí, že si nemůžu zkusit společně 
s hráči krajský přebor, který mě velice láká.
Kdo bude béčko trénovat místo vás? 
Trenérem Benfiky se stane Petr Munduch z Měřína, kte-
rý končí po pěti letech u měřínského týmu.
Teď otázka spíš na nového trenéra, nicméně víte už, 
kdo Benfiku pro krajský přebor posílí?

Ze začátku budu pomáhat na dálku Petrovi, aby to měl 
jednodušší. Proto dotáhnu i případnou posilu pro Benfi-
ku, která ale musí splňovat potenciál pro A tým. Pokud 
A  tým posílí pro MSFL, tak určitě další posilou bude 
i hráč, který se nevejde do základu A týmu.
Jako trenér jste mohl volit mezi Jihlavou a  Brnem, 
proč jste se rozhodl pro Jihlavu? 
Před naším posledním zápasem proti Rantířovu mě 
oslovil Kamil Průša z  Jihlavy, abych šel za ním tréno-
vat do  U19. Hned nato mi volal sportovní ředitel ze 
Zbrojovky Brno, jestli bych nešel k nim trénovat starší 
přípravky, bylo to na doporučení Richarda Dostálka (bý-
valého ligového a reprezentačního hráče). Jelikož je pro 
mě Jihlava blíž a znám se velice dobře s Kamilem, tak 
jsem se rozhodl právě pro Jihlavu. Bylo to pro mě velmi 
složité a těžké, protože jsem chtěl v Benfice pokračovat, 
ale nakonec rozhodlo sportovní (trenérské) hledisko.
S jakými očekáváními jdete trénovat jihlavský ligový 
dorost?
Chci se naučit nové věci, trenérsky v tomto klubu vyrůst 
a pomoct v rozvoji hráčů. Díky tomuto angažmá mám 
velkou šanci se dostat na vysněnou PROFI UEFA licenci, 
která je nejvyšší metou v trénování.

TEXT a FOTO:
Martina Strnadová

Fotbalisté rezervního týmu FC Velké 
Meziříčí převzali pohár vítěze sou-
těže I. A  třídy. Benfika tak poprvé 
v  historii postupuje do  krajského 
přeboru. Za úspěchem stojí celý tým 
v  čele s  trenérem Liborem Smejka-
lem mladším. Na otázky – jak sezo-
nu hodnotí a  proč odchází trénovat 
dorostence do  Jihlavy – nám odpo-
věděl v následujícím rozhovoru.

Libor Smejkal odchází do Jihlavy

Olympiádu základních škol ve  Velkém 
Meziříčí vyhrála ZŠ Školní. Druzí byli 
žáci z  Oslavické, která letos sportovní 
klání pořádala, a  bronzová skončila ZŠ 
Sokolovská.
Smíšená družstva chlapců a  dívek šes-
tých až devátých ročníků se letos utkala 
v  kolektivních sportech, jako jsou stre-
etball, plážová házená, malá kopaná, 
přehazovaná a  odbíjená na  nových hři-
štích s umělým povrchem a s pískem ve-

dle základní školy na Oslavické. Šlo tak 
o vůbec první akci na novém sportovišti 
města, které může využívat i veřejnost.
Pořadatelská základní škola Oslavická 
připravila odměny pro vítěze v  podobě 
pohárů a keramických medailí, jež vytvo-
řili sami žáci v hodinách výtvarné výcho-
vy. Děti ze školní družiny navíc zpestřily 
sportovní dopoledne svým vystoupením. 
Inspirující pro některé zájemce mohla 
být i ukázka bojových sportů.

Olympiáda prověřila nové sportoviště

-mars-
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