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opravy začnou mezi měřínem a meziříčím premiér slíbil policii
novou služebnu

téma měSíce:
město vykázalo
kamiony na dálnici

modernizace dálnice D1 pokračuje i na 
Velkomeziříčsku. během srpna bude 
dokončen úsek mezi lhotkou a Velkou 
bíteší. Spravovat se začne i další mezi 
měřínem a Velkým meziříčím.
Úsek lhotka – Velká bíteš bude zpro-
vozněn v září,“ informuje tiskový mluvčí 
ředitelství silnic a dálnic Čr Jan Studec-
ký. na přelomu července a srpna by měly 
firmy eurovia a Strabag začít pracovat i 
na části dálnice mezi exity 134 měřína 
141 Velké meziříčí západ, jehož oprava 
se kvůli správnímu řízení pozdržela o 
několik měsíců. předpokládaná hodnota 
této zakázky je více než jedna miliarda 
korun bez daně. modernizace D1 spo-
čívá jednak v rozšíření stávající dál-
nice a také v kompletní rekonstrukci 
cementobetonového a asfaltového 
krytu.
„zahájení modernizace nava-
zujících úseků Velké meziříčí 
východ – lhotka a Velká bíteš 
– Devět křížů předpokládáme v 
roce 2016,“ dodal Studecký.

text a foto: martina Strnadová

po pěti letech snažení se starostovi 
radovanu necidovi splnilo jeho před-
sevzetí zakázat do města vjezd tranzitní 
nákladní dopravě. 
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čtěte
na straně 11

historicky první návštěva předsedy 
vlády ve Velkém meziříčí byla věnová-
na problematice bezpečnosti. bohuslav 
Sobotka přijel na pozvání místostarosty 
Josefa komínka. 
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na zámku propukne 
třicetiletá válka

historické slavnosti o prvním 
zářijovém víkendu přene-

sou naše město do doby 
albrechta z Valdštej-

na. 
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koryto řeky balinky 
u Jelínkovy vily 
v pátek 31. července.

SkonČil a opr aVa 
k a šny. ozDoba 
na šeho náměStí 
DoSloVa S Vítí 
noVotou. 

tak ÚSpěšný rok 
pro ná š Sport 
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trenér Stani-
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VelkomeziříČSké 
kulturní léto 
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progr amem.
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Bezmála šedesát procent čtenářů Vel-
komeziříčska nechce pod články disku-
se.  Vyplynulo to z červencové ankety, 
vypsané na portálu i v měsíčníku Vel-
komeziříčsko. 
Diskuse na zpravodajských portálech 
měly původně sloužit k tomu, aby mohli 
čtenáři případně doplnit podrobnosti 
události, o kterých redakce buď nevědě-
la, nebo se je novinářům nepodařilo zachytit. Dalším smyslem pak měla být debata 
s autorem textu. tyto funkce ale diskuse zejména na zpravodajských portálech pře-
staly plnit už záhy poté, co se na internetu poprvé objevily. Staly se z nich pouze 
místa anonymních, často vulgárních debat a nesmyslných agresí. Jak tomu zabránit? 
nebudou-li anonymní, diskutovat se nebude vůbec anebo velmi málo, neboť  málo-
kdo je ochoten projevit názor pod svým vlastním jménem. moderovanou debatu zase 
někteří vnímají jako cenzurovanou. „nemyslím, že internetové debaty jsou spoleh-
livou reflexí celé společnosti, ale určité tendence (i když třeba v poněkud zkariko-
vané podobě) přeci jen naznačují,“ zamýšlí se na tímto problémem žurnalista libor 
Stejskal ve věstníku Syndikátu novinářů a dodává: „nelze očekávat, že internetové 
debaty něco vyřeší, tak proč v nich investovat nervy a čas.“ 
„Velkomeziříčsko nemá zapotřebí zvyšovat si tímto způsobem čtenost. nabízí místo 
pro kultivovanou debatu a kvalitní a seriozní zprávy. proto jsme za výsledek ankety 
rádi a alespoň prozatím diskuse pod články nezprovozníme,“ říká k tomu vedoucí re-
daktorka martina Strnadová. aktuálně na webu Velkomeziříčsko.cz můžete hlasovat 
o dopravních stavbách ve městě.

zpráV y srpen  2015

bezpeČnoSt 
a pořádek ve městě

Miroslav Jágrik, radní

Je to už téměř rok od komunálních voleb a zvolení zastupitelé za ČSSD 
pracují na splnění dalšího bodu svého volebního programu a programové-
ho prohlášení koalice. V pátek 3. července 2015 se při oficiální návštěvě 
předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky projednávala otázka 
společného projektu výstavby policejních služeben ve Velkém Meziříčí. 
Premiér Bohuslav Sobotka po prohlídce stávající služebny Policie ČR tento 
projekt podpořil. Až se podaří vybudovat novou služebnu Policie ČR a slu-
žebnu městské policie v bývalém areálu technických služeb na Třebíčské 
ulici, bude vhodný čas ke splnění dalšího bodu sociální demokracie. Reor-
ganizaci městské policie na „plnohodnotnou“ se stálou službou 24 hodin 
denně.

Dne 6. června 2015 jsem byl jako náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, 
moravy a Slezska okresu žďár nad Sázavou přítomen jednání na ministerstvu 
vnitra Čr s ministrem vnitra milanem chovancem, generálním ředitelem hzS 
Čr brigádním generálem Drahoslavem rybou a dalšími zástupci gř hzS, kde 
se probíralo rozdělení fondu zábrany škod, do kterého přispívají pojišťovny 
3 % ze zisku z pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. 
Část tohoto fondu bude použita na novou techniku pro profesionální i dobro-
volné hasiče. Dále pan ministr představil vize o vytvoření nového fondu pro 
potřebu výstavby (rekonstrukce) hasičských zbrojnic a nákupu dopravních 
automobilů pro potřeby dobrovolných hasičů, legislativní změny při zajištění 
výhod pro zaměstnavatele, kteří uvolňují dobrovolné hasiče – členy zásaho-
vých jednotek Jpo obcí. V podvečer jednání pokračovalo s premiérem bohu-
slavem Sobotkou v kramářově vile v praze, kde se obě strany informovaly o 
problémech, kterým čelí jak profesionální, tak i dobrovolní hasiči. premiér 
bohuslav Sobotka následně nastínil dotační politiku vlády v tomto volebním 
období směrem k integrovanému záchrannému systému.

Další možností k setkání a diskusi o problémech hasičů i města Velkého me-
ziříčí byl 5. sjezd Sdružení hasičů ČmS v pardubicích, kterého se mimo jiné 
zúčastnili: předseda vlády bohuslav Sobotka, ministr vnitra milan chovanec, 
ministr financí andrej babiš, hejtman Jihomoravského kraje a předseda asoci-
ace krajů Čr michal hašek a další. S premiérem jsem měl možnost promluvit 
právě o služebně policie Čr v našem městě a o dotacích ministerstva školství 
pro sport, kterou chceme v našem městě použít na přestavbu fotbalových ša-
ten na tržišti. plníme tak další oblast volebního programu ČSSD a rozhodně 
v investicích do sportovišť v majetku města nebudeme polevovat.

na závěr se vrátím k nedávnému úspěchu mladých hasičů z Velké meziří-
čí, kdy si v kategorii starších žáků vybojovali postup na mistrovství České 
republiky v praze. mladým hasičům z SDh Velké meziříčí se postup povedl 
naposledy v roce 1990. postoupili jsme tedy v této kategorii po dlouhých 
25 letech. z toho 9× jsme byli jen krůček od vysněného postupu. tím jsem 
chtěl říct, že spolu s úspěchy fotbalistů, házenkářů, volejbalistů, hokejistů, 
stolních tenistů, atletů, lyžařů, střelců, motokrosařů a dalších sportovních 
odvětví jsem optimistou a věřím v lepšící se budoucnost velkomeziříčského 
mládežnického sportu a že investice vložené do sportu mládeže se nám vy-
platí. že se najde v každém sportu několik nadšených lidí – trenérů, kteří se 
chtějí věnovat mládeži a předávat jim svoje zkušenosti, za což jim patří velké 
poděkování. 

myslím, že se městské radě, ať už té minulé nebo současné, podařilo na-
jít rozumný kompromis ve financování sportu ve Velkém meziříčí a spolu s 
většinou zastupitelů podporovat mládežnický sport ve městě,  i investice 
do nebojím se říct, v některých případech zanedbaných sportovišť ve městě.

Přeji vám pěkný zbytek prázdnin a mládeži šťastné vykročení do nového 
školního roku. 

Stavební práce na školce nad plovárnou 
začaly v červnu výměnou oken, pokračovat 
budou zateplením fasády a hotovo by mělo 
být dle plánu v polovině září. náklady jsou 
4,4 mil. kč, z toho dotace pokryje 2,5 mil.
i na Sportovní měla firma nastoupit od 
prvního června. ale nestalo se. „zjistili 
jsme, aniž by nám to někdo oznámil, že 
vybraná firma je před likvidací,“ vysvět-
luje úředník stavebního odboru Jiří ou-
lehla. i další vybraná firma se však prací 
neujala a od zakázky odstoupila.  nyní je 

radnice konečně před podpisem smlouvy 
s dodavatelem, který již zateplení prove-
de. Ještě než se vrátí do školky děti, měl 
by stihnout alespoň vyměnit okna. za-
teplení střechy a fasády pak budou pro-
bíhat za provozu. „na Sportovní nedojde 
k zateplení jednoho z pavilonů, protože 
není města, ale Sokola,“ upřesňuje ještě 
oulehla. termín dokončení prací se na-
táhne až někam do října a celkové nákla-
dy jsou na částce 4,8 milionů korun.

martina Strnadová

Zateplování dalších objektů města Velké Meziříčí pokračuje přes léto na dvou bu-
dovách mateřské školy – Nad Plovárnou a na Sportovní. Celkové finance dosahují 
devíti milionů korun. Město na snížení energetické náročnosti budov získalo dota-
ci ze Státního fondu životního prostředí.

zateplování školek: Děti se po 
prázdninách vrátí do nového

lidé odmítli agresivní diskuse

ne ano

-mars, red-

59,8%
40,2%

Práce v MŠ Nad Plovárnou. Foto: Martina Strnadová
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policejní 
zápisník

Již od června je kašna na velkomeziříč-
ském náměstí zrestaurovaná a zpět na 
svém místě. až do minulého týdne však 
byla stále obehnána plotem. to proto, 
že před uvedením do provozu probíhala 
zkouška těsnosti. „pro jistotu ještě bylo 
provedeno přetěsnění kašny jílovou 
izolací,“ informoval referent památkové 
péče radnice petr Dvořák.
oprava kašny zahrnovala zejména pod-
loží a dno, které byly ve špatném stavu 
– voda protékala. z důvodu výměny roz-
vodů vody bylo třeba rozebrat i kamenné 
prvky. Jejich restaurování spočívalo v 
podstatě jen v očištění od nánosu vod-
ního kamene a následného napuštění 
ochrannou vrstvou. 

martina Strnadová

oprava kašny už skončila

premiér České republiky 
bohuslav Sobotka počát-
kem července navštívil 
Velké meziříčí a seznámil 
se s podmínkami, v nichž 
slouží zdejší policisté. Do-
provázel jej hejtman kraje 
Vysočina Jiří běhounek a 
poslanec parlamentu Čr 
karel Černý.
šlo o první oficiální ná-
vštěvu bohuslava Sobotky 
a taky o vůbec první ná-
vštěvu předsedy vlády ve 
Velkém meziříčí. „premiéra 
bohuslava Sobotku jsme spolu s poslancem karlem Černým 
pozvali hlavně proto, abychom mu ukázali situaci, v níž se na-
chází naše policie,“ říká místostarosta města Josef komínek. 
b. Sobotka si prostory služebny ve staré vile v zámecké ulici 
prohlédl a krom toho se seznámil i s navrhovaným řešením, 
které je společným projektem města a policie Čr. „premiéro-
vi i prvnímu náměstku ministra vnitra Jiřímu nováčkovi jsme 
ukázali náš návrh, o jehož realizaci již několik let usilujeme a 
který by problém zdejší policie vyřešil. Jde o výstavbu nové 
služebny v bývalém areálu technických služeb na třebíčské 
ulici,“ vysvětlil Josef komínek a dodal, že premiér i náměs-

tek nutnost současný stav 
změnit potvrdili a přislíbili 
podporu.
bohuslav Sobotka jedno-
značně zhodnotil, že stá-
vající služebna není vyho-
vující z hlediska přístupu 
pro občany, zejména pro 
starší či se zdravotním po-
stižením, a také z hlediska 
počtu policistů, kteří v ní 
slouží. „Je tady poměrně 
významné oddělení, které 
obsluhuje velké území. Čili 
infrastruktura tady dobrá 

není a je potřeba dosáhnout změny,“ řekl b. Sobotka s tím, že 
oceňuje shodu mezi městem a policií na spolupráci na projek-
tu výstavby nového objektu, v němž by našli zázemí jak státní 
policisté, tak i městští strážníci. „zdá se, že je tady reálná 
šance na to, aby ta nová služebna pČr byla financována z 
nového operačního programu irop a ministerstvo vnitra je 
připraveno podílet se i v rámci státního rozpočtu,“ dodal pre-
miér. Důležité je připravit všechny podklady tak, aby žádost 
o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu 
mohla být včas podána a uspěla.

martina Strnadová

J. komínek: premiér policistům slíbil pomoc

nezaměstnanost ve Velkém meziříčí byla 
v červnu 6,1 procenta. na 481 dosažitel-
ných uchazečů o zaměstnání na úřadu 
práce připadá 126 volných míst.
za půl roku se situace na trhu práce ve 
Velkém meziříčí výrazně zlepšila. V lednu 
2015 totiž byla nezaměstnanost o 1,7 % 
vyšší, dosahovala 7,8 procenta. za úbyt-
kem nezaměstnaných v evidenci úřadu 
práce stojí zejména rozjezd sezonních 

prací, zejména ve stavebnictví apod.
V celé České republice bylo ke konci 
pololetí 6,2 procenta nezaměstnaných. 
což znamená také pokles ve srovnání s 
předchozím obdobím. 
Úřad práce Čr se snaží umožnit lidem, 
jimž hrozí, že o práci přijdou nebo už 
přišli, získat novou kvalifikaci a tím pá-
dem i věští šanci na novou práci.
„během šesti měsíců letošního roku se 

22 396 uchazečů a zájemců o zaměstná-
ní zúčastnilo některého z široké nabíd-
ky rekvalifikačních kurzů, které hradil 
Úřad práce Čr,“ informuje mluvčí Úřa-
du práce Čr kateřina beránková, „více 
než 80 % z nich rekvalifikaci v tomto 
období úspěšně ukončilo. za půl roku 
poskytl Úp Čr na rekvalifikace celkem 
183.090.492 kč.“

martina Strnadová

nezaměstnaných od začátku roku ubylo

ZA kouřeNí NA ZASTáVCe 
DoSTAlA DíVkA PokuTu
minulý týden v časných ranních hodinách 
hlídka městské policie pokutovala dívku, 
která kouřila v prostoru kryté zastávky na 
autobusovém nádraží. tam je kouření dle 
zákona zakázáno. 

řiDiČ Pil, říDil, BouRAl A uJel
ke střetu dvou osobních vozidel došlo 24. 
července hodinu po poledni v ulici nad 
gymnáziem. řidič, který nehodu zavinil, 
ujel. Strážníci zrovna oblast kontrolovali. 
Viníka tedy brzy dostihli v zahrádkářské 
oblasti Fajtův kopec. měli podezření, že 
řidič, který druhému nedal přednost a 
nehodu tím zavinil, je pod vlivem alko-
holu. přivolali proto policii Čr. provedená 
dechová zkouška u jedenapadesátiletého 
řidiče byla pozitivní s naměřenými hod-
notami alkoholu v dechu. 

oPilý Muž ležel u koTViČky
Dne 15. července v 18.20 oznámil strážní-
kům zaměstnanec prodejny kotvička, že v 
areálu jejich provozovny na ulici novosa-
dy leží opilý muž. hlídka městské policie 
na místě zjistila 63letého podnapilého 
muže z okr. žďár nad Sázavou, u něhož 
bylo dechovou zkouškou naměřeno 3,3 
promile alkoholu v dechu.  

MlADík PřeVRACel PoPelNiCe
Dvacetiletý mladík ze žďárska 11. červen-
ce ve 3.20 na třebíčské ulici převracel po-
pelnice a kontejner na separovaný odpad. 
přitom znečistil veřejné prostranství. muž 
musel uvést prostranství do původního 
stavu a strážníci mu za přestupek proti 
veřejnému pořádku uložili pokutu.

Muž PřeSPáVAl NA WC
Strážníci 9. 7. ve 22.30 zjistili, že na veřej-
ných záchodcích v ulici rozkoš je uzamče-
ná osoba. Vyzvali ji, aby objekt opustila 
a prokázala svou totožnost. Vyšel 38letý 
muž ze žďárska, který veřejné wc použil 
jako noclehárnu v době, kdy bylo mimo 
provoz. Jeho jednání strážníci posoudili 
jako přestupek, který vyřešili uložením 
blokové pokuty.

SloVáCi řáDili NA PloVáRNě
Dne 7. 7. před osmou večerní byla hlíd-
ka městské policie přivolána do areálu 
letního koupaliště k řešení problému s 
neukázněnými návštěvníky bazénu. Čtyři 
mladíci ze Slovenska opakovaně neupo-
slechli pokynů plavčíků, aby dodržovali 
provozní řád koupaliště, tudíž jim musela 
domluvit až přivolaná hlídka strážníků.

Zrestaurování je na kašně vidět na první pohled. Foto: Martina Strnadová

B. Sobotka na policejní služebně. Foto: Martina Strnadová
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„Jde o vydání zákazu vjezdu tranzitní dopravy na území 
města. Jednoduše řečeno, na příjezdových silnicích do 
města bude zákazové dopravní značení pro nákladní 
auta s dodatkovou tabulkou výjimky pro místní dopra-
vu a dopravu s cílem v našem městě,“ vysvětlil starosta 
radovan necid. zákaz přichází v době, kdy bude krajská 
komunikace ii/602 přes město celá po kompletní rekon-
strukci. Do města bude moci jen ta těžká doprava, která 
v něm bude nakládat a vykládat zboží či je přepravovat 
mezi sousedními okresy.

místní kamiony trápí už dlouho
místní obyvatelé se na vykázání kamionů z města těší. 
„kamionů je ve městě hodně, takže takovou úpravu ví-
tám. zvýší bezpečnost,“ říká k tomu Jan kříž z Velkého 
meziříčí a dodává: „Jednou se mi dokonce stalo, že na 
světelné křižovatce u náměstí jel proti mně jeden na 
červenou a kdybych nezastavil, byli jsme v sobě. řidiči 
kamionů bývají unavení, nebo spěchají. zanedbatelné 
není ani ničení vozovky těžkými auty, která vyjezdí ko-
leje. ty jsou pak nebezpečné zejména v zimě, když to 
klouže.“
Starosta se přitom o toto jednoduché a účinné řešení 
snaží už od roku 2010. „když jsem se v roce 2010 stal 
starostou, jako jeden z hlavních cílů jsem si vytyčil 
omezení počtu kamionů, které přes Velké meziříčí ob-
jíždějí mýtné brány. začal jsem hledat způsob, jakým to 
udělat,“ popisuje začátky celého příběhu necid.
proto se nejprve seznámil s několika možnými varian-
tami. Jako asi nejhorší vyhodnotil rozšíření dálničního 
mýta na silnice nižších tříd. „mýto buď omezí počet 
kamionů a pak se ale nevybírají peníze, anebo mýto 
generuje peníze, ale pak neomezuje počet kamionů. 
navíc dramaticky zdražuje místní dopravu, a proto mi 
myšlenka zavedení mýta na silnicích nižší třídy přijde 
doslova zcestná,“ říká radovan necid.

značky v žebráku zabraly
V roce 2011 se seznámil s případem, kdy město žebrák, 
které je v podobné situaci jako Velké meziříčí, zakázalo 
vjezd tranzitní dopravy. ale jen proto, že se v obci na-
cházel most na krajské komunikaci v havarijním stavu 
a státní orgány (dopravní úřad) do doby opravy mostu 
nekladly zákazu kamionů žádné překážky. „Sám staros-
ta žebráku byl ale k tomu, že by se nám mohlo podařit 
prosadit zákaz, i když žádnou takovou opravu nemáme, 
velmi skeptický. měl totiž své zkušenosti,“ prohlásil 
necid.
Velké meziříčí se proto nejprve snažilo získat hodnověr-
né údaje. metodikou centra dopravního výzkumu změ-
řilo intenzitu nákladní dopravy. poprvé jen ve Velkém 

meziříčí a pak i ve spolupráci s obcemi a městy na trase 
silnice číslo ii/602 od řehořova po říčany. Starosta 
také uspořádal setkání s představiteli obcí ze silnice 
602, aby je nejen informoval o vývoji situace, ale předal 
jim i zkušenosti a návody jak ověřit intenzitu dopravy 
po celé trase. „za jedno dopoledne od 7.00 do 11.00 
projelo po silnici ii/602 mezi exity D1 Velké meziříčí 
východ a západ 104 těžkých nákladních aut, z nichž asi 
čtyřicet procent tvořila tranzitní doprava,“ říká vedoucí 
odboru dopravy velkomeziříčské radnice Jiří pospíchal 
a dodává, že právě těch čtyřicet procent kamionů by 
zákazové značky měly vrátit z města zpět na dálnici, 
s tím, že důležitým faktorem regulace budou kontroly 
dodržování zákazu policií Čr. 

Výzkum dal městu za pravdu
měření prokázala, že kamiony nejenom že dálnici kvůli 
mýtu objíždějí, ale také že intenzita nákladní dopravy 
ve Velkém meziříčí prudce roste. příčinou je mimo jiné 
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město vykázalo kamiony zpět na dálnici

Radovan Necid:  Mýto buď omezí počet 
kamionů a pak se ale nevybírají peníze, 

anebo mýto generuje peníze, ale pak neomezuje 
počet kamionů. Navíc dramaticky zdražuje místní 
dopravu, a proto mi myšlenka zavedení mýta 
na silnicích nižší třídy přijde doslova zcestná.

Tranzitní nákladní doprava, tedy zejména kamiony, které objíždějí mýtné 
brány na dálnici, budou mít od prvního září v našem městě utrum. po 
letech snažení a intenzivního vyjednávání se radnici podařilo vjezd 
tranzitní dopravy do Velkého meziříčí zakázat.

2010

podzim 
2011

jaro 
2012

podzim 
2013

prosinec 
2014

léto 
2014

září 
2015

zákaz 
vjezdu 
tranzitní 
dopravy 
do velkého 
Meziříčí

zahájení 
snah 
o vykázání 
kaMionů 
z Města

seznáMení 
se situací 
v Žebráku 
(zákaz vjezdu 
tranzitní 
dopravy kvůli 
poškozenému 
mostu)

první 
Měření 
intenzity 
dopravy 
ve velkéM 
Meziříčí

druhé 
Měření 
intenzity 
dopravy, 
tentokrát 
na silnici 
602 ve více 
obcích

zadán 
projekt na 
uMístění 
zákazových 
značek

vydáno 
podpůrné 
stanovisko 
zástupce 
oMbuds.
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mluvčí dopravců: 
meziříčí zvolilo 
nejlepší řešení 

přestože mlu-
vím jménem 
českých au-
tomobilových 
d o p r a v c ů , 
plně chápu 
snahu měst a 
obcí vytěsnit 
zejména tran-

zitující nákladní dopravu ze svých 
území.  někde je to nemožné kvůli 
neexistenci alternativní objízdné 
trasy, což ovšem není případ Velkého 
meziříčí, kterému za okny nebo spíše 
nad střechami vede dálnice. 
problémy zde přináší průběžně se 
zvyšující náklady na její využití v 
podobě zdražování mýtného, které 
bohužel není doprovázeno zvyšující 
se kvalitou zpoplatněné komunikace. 
není divu, že ochota platit stále vyš-
ší částky za jízdu po D1 plné omeze-
ních a všudypřítomných kongescí se 
zmenšuje. 
přesto musím souhlasit s tím, že 
tranzitní doprava opravdu patří na 
dálnice a ne do města. Velké meziříčí 
zvolilo dopravní značení zakazující 
vjezd tranzitující těžké nákladní do-
pravě. Je to jednoznačně nejlepší, 
nejjednodušší a také nejlevnější 
řešení. 
Jeho efektivitu však podmiňuje dob-
rá práce kontrolních orgánů. že to 
jde, potvrzuje situace na pražské Jižní 
spojce, kde z centra na okruh odvádí 
dopravení značení tisíce nákladních 
vozidel denně. 
Je to logická a v podstatě velmi jed-
noduchá cesta oproti poněkud na-
ivnímu snění o satelitních mýtných 
systémech, které většinu vybraných 
peněz spolykají na svůj provoz a 
problém stejně nevyřeší. nákladní 
automobily ovšem Velké meziříčí ne-
opustí docela. podle průzkumu cent-
ra dopravního výzkumu z brna z roku 
2011 zhruba polovina nákladních 
automobilů projíždějících městem je 
přímo jeho dopravní obsluhou nebo 
obsluhou průmyslové zóny. 
i tak držím palce, aby nové dopravní 
značení přineslo obyvatelům Velké-
ho meziříčí hmatatelnou úlevu.

Martin Felix, tiskový mluvčí 
Sdružení automobilových dopravců 
ČeSMAD BoHeMiA

ANkeTA

co by podle vašeho názoru mělo 
ještě město v oblasti dopravy před-
nostně udělat?

Vyplněný anketní lístek přineste 
nebo zašlete do redakce 
Velkomeziříčska, náměstí 17, 
594 01 Velké meziříčí

hl a SuJte i na webu 
VelkomeziricSko.cz

do 28. 8. 2015 to, že stát v posledních čtyřech letech 
dvakrát zdražil mýto. „měli jsme v rukou 
tvrdá, nezpochybnitelná čísla, která nám 
umožnila další jednání s policií, krajem i 
státem,“ vysvětlil starosta necid s tím, že 
o vydání zákazu vjezdu tranzitní dopravy 
do Velkého meziříčí stále trpělivě vyjed-
nával se všemi orgány státní správy.

křeček věc urychlil
posledním impulsem pak prý bylo stano-
visko zástupce ombudsmanky Stanislava 
křečka, který loni v létě jednoznačně 
podpořil možnost obcí, aby ze svého 
území tranzitní dopravu vykázaly, a to i 
za stávající legislativy.
mezitím kraj spolu s Velkým meziříčí 
spustil pilotní projekt dynamického 
vážení nákladní dopravy a u Jestřábce 
vyrostly automatické váhy. „panovala 
trochu obava, aby náš plánovaný zákaz 
a tento projekt vážení nešly proti sobě. 
myslíme si, že tomu tak není, a proto vel-
komeziříčský dopravní úřad mohl vydat 

opatření, kterým se tranzitní doprava 
z našeho města posílá zpět na dálnici, 
kam ostatně patří,“ řekl necid. „proč to 
nezkusit,“ souhlasí s úpravou náměstek 
hejtmana kraje Vysočina pro dopravu 
libor Joukl. „když to městu pomůže, ne-
máme s tím problém.“
město čeká ještě poměrně dost práce na 
tom, aby se dopravci i řidiči o nové situ-
aci dozvěděli. „o tom, že je do Velkého 
meziříčí tranzitní nákladní dopravě vjezd 
zakázán, budou řidiče informovat do-
pravní značky na příjezdových silnicích 
v dostatečné vzdálenosti od města a na 
návěstích na dálnici D1. zároveň chceme 
veřejnost informovat prostřednictvím 
médií a dopravcům zašleme informaci na 
sdružení ČeSmaD. Samozřejmě také bu-
deme dbát na to, aby zejména v prvních 
týdnech a měsících bylo porušení tohoto 
zákazu důsledně sankcionováno, jinak 
to celé nemělo smysl,“ uzavřel starosta 
radovan necid.

Jihlava
Vysoké Studnice řehořov

měřín
Stránecká zhoř

Velké MeZiříČí Jabloňov

ruda
nové 
Sady Velká

bíteš

d1

602

oBJeT DálNiCi D1 
Je V ÚSeku, který VeDe 
V ySoČinou, pro kamiony 
Velmi SnaDné a pohoDlné

prosadit takzvaný
malý obchVat

vyřešit
parkoVání V centru

prosadit
Velký obchVat

martina Strnadová

Jiří Pospíchal: Za jedno 
dopoledne mezi 7.00 a 11.00 

projelo po silnici ii/602 mezi exity D1 
Velké Meziříčí východ a západ 104 
těžkých nákladních aut, z nichž asi 
čtyřicet procent tvořila tranzitní 
doprava.
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karel lancman, zastupitel

téma pro tento příspěvek se nabízí již 
několik let. tímto tématem jsou měst-
ské byty. „Slovo byt nebo bydlet má 
údajně svůj základ v bytí, žití. Jinými 
slovy, už naši předkové nespojovali 
bydlení s ničím méně důležitým, než 
se svou existencí. Dodnes to tak vní-
máme – jak bydlíš, tak žiješ. pod mos-
tem, nebo v luxusu. živobytí je bydlo. a 
uznejte – co by to bylo za obec, kdyby 
se nezajímala o bydlo svých obyvatel?“ 
(příručka pro člena zastupitelstva obce) 
odbor správy majetku a bytů měÚ Vel-
ké meziříčí (dříve městská správa bytů) 
je jeden z odborů, který přináší peníze 
do městského rozpočtu. Jak velká část-
ka to do budoucnosti bude, záleží i na 
tom, jak bude město k problematice 
městského bydlení přistupovat. Je zcela 
logické, že město nabízí k prodeji byty, 
do kterých by muselo vložit nemalé pe-
níze k jejich rekonstrukci. u bytů, které 
jsou v dobré kondici a jejichž inovace si 
vyžádala i vyšší částky, je jejich prodej 
kontraproduktivní. Je to jako se státním 
majetkem – peníze za prodej se roz-
kutálejí a o stálý příjem bývalý majitel 
přijde navždy. V tomto roce se prodaly 
městské byty ve třech vlnách. na příko-
pech, u Světlé a v podhradí, což přines-
lo do městské pokladny 6.234.580 kč 
za deset bytových jednotek. oprava 
opravdu „vybydleného“ bytu je v řádu 
za 250.000 kč. V bytech s řádnými ná-
jemníky se pak jedná jen o pravidelné 
výměny vybavení, jako kuchyňské linky, 
bojlery apod. u bytových domů jde o 
nutné opravy střech, el. vedení, vodo-
instalace či výměny oken. nájem se v 
našem městě pohybuje v několika rovi-
nách (byty sociální, domy s pečovatel-
skou službou, byty postavené s pomocí 
dotací) od 18 do 49 kč za metr čtvereč-
ní. bytů v majetku města však neustále 
ubývá, a tím ubývají i peníze vybrané 
z nájemného. přitom přibývá lidí, kteří 
bydlení marně shánějí a na volné byty, 
kvůli jejich ceně nedosáhnou. prostor 
pro stavbu nových sociálních bytů se 
přitom sám nabízí, zasíťovaný a téměř 
v centru města. Jde o pozemek po 
zbouraném domovu důchodců. město 
by však muselo mít připravený projekt 
a číhat na státní dotace, které by tuto 
stavbu o více než polovinu zlevnily. 
otázka bydlení je jednou z priorit kSČm 
a naši zastupitelé se i v budoucnu bu-
dou snažit, aby se ve Velkém meziříčí 
dostupné bydlení nejen zachovalo, ale 
i zlepšilo.

Bydlení je otázkou 
budoucnosti

Jednou z hvězd letošního ročníku byl 
folkový písničkář Jaroslav hutka. „Všich-
ni jsou v balíku, přesto závidí,“ zpíval v 
neděli 12. července do posledního místa 
zaplněnému náměstí. od sedmi hodin, 
kdy svůj koncert zahájil, však kromě zpě-
vu bavil diváky také vyprávěním tragiko-

mických zážitků z doby policejní šikany, 
kvůli níž byl nucen na konci sedmdesá-
tých let emigrovat do nizozemska.
„Svou edici jsem pojmenoval Samopal. 
cD si totiž sám pálím doma na počítači, k 
tomu také kreslím a tisknu obaly,“ zval v 
žertu folkový písničkář diváky k nákupu 

své tvorby. mnozí pak během přestávky 
jeho nabídky využili – nakoupená cD, 
gramofonové desky či knihy fejetonů si 
na místě nechali od hutky podepsat.
krátce před devátou hodinou, kdy měl 
celý koncert končit, zazpíval snad poslu-
chačsky nejznámější „náměšť“. Všichni 
přítomní ho podpořili nejenom vlastním 
zpěvem, ale následně také bouřlivým 
potleskem.

kateřina karmazínová

letošní ročník tradičního hudebního festivalu concentus mora-
viae poskytl přátelům hudby a umění vynikající hudební zážitky. 
mimo jiné probíhaly přímo v zámeckých komnatách velkome-
ziříčského a žďárského zámku tzv. 
harfové dny – koncerty, které ná-
vštěvníkům a posluchačům učaro-
valy a kde se pořadatelům podařilo 
dostat harfu do podvědomí veřejnosti, zejména dětí, v širším 
měřítku, než na které je hudební publikum zvyklé. 
Jsem si jista, že na základě harfových dnů přibude i několik 
dětí různého věku odhodlaných ke hře na harfu. připomínám, 
že finanční dotace města (organizované přes školu) pro zvýšení 
návštěvnosti koncertů nejen vážné hudby dětmi, by mohly nést 
sladké ovoce. 
nemusí jít vždy o klasické nástroje, je důležité milovat hud-
bu a naučit se ji pro své potěšení provozovat určitým ná-
strojem. Slet harf se vydařil díky nadšeným profesionálům. 

Dotkněme se ale oblasti Velkomeziříčska. není zde někdo, 
kdo vyrábí netradiční nástroje, které by se mohly prezento-
vat třeba před začátkem koncertu (i vážné hudby) hudební 

ukázkou? nebo prezentace při již 
tradičním filosofickém festivalu, 
před zajímavou přednáškou… 
proč? protože hudba patří k člo-

věku. mimochodem, protože mám trvalé bydliště v Dolních 
radslavicích, nedaleko od našeho domku bydlí ing. tomáš 
Dufek, který propadl kráse hudby a nejen ji hraje, ale i vyrábí 
netradiční nástroje, například „didgeridoo“ (dechový hudeb-
ní nástroj) z českých dřevin. 
co tak využít šikovných lidí v našem bezprostředním okolí a 
umožnit jim prezentaci hudebních nástrojů, které by nejen 
školáky ale i dospělé nadchly natolik, že by část svého volné-
ho času věnovali hudbě? Vždyť hudba patří k člověku. 

rnDr. eleonora Čermáková, cSc., Dolní radslavice 14

reDakČně kr áceno, celý teXt 
na VelkomeziricSko.cz

Člověk bez hudby – člověk bez duše
z reDakČní pošt y

letošní ročník tradičního festivalu Velkomeziříčské kulturní léto má za sebou 
první polovinu. Na náměstí se zatím vystřídalo dvanáct koncertů či filmových 
představení. Dalších deset akcí mají návštěvníci festivalu ještě před sebou, včetně 
závěrečného klání čtyř městysů a měst Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně. 

J. hutka přivezl Samopal

kinematograf

Four Covers

Pavlína Jíšová Jaroslav Hutka
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Tajemník Městského úřadu 
Velké Meziříčí vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

právníka  
odboru výstavby  
a regionálního 

rozvoje

●  na dobu určitou - zástup  
 za mateřskou a rodičovskou  
 dovolenou
●  s místem výkonu práce   
 Městský úřad Velké Meziříčí 
●  se zařazením do 11. platové  
 třídy
Předpokládaná doba nástupu: 

listopad 2015

Podrobnosti a závazné 
náležitosti přihlášky najdete 
na www.velkemezirici.cz  
v sekci Volná pracovní místa

Přihlášky v písemné podobě 
zašlete nejpozději do 19. 8. 
2015 do 12.00 na adresu: 
Město Velké Meziříčí
k rukám tajemníka 
Městského úřadu Velké 
Meziříčí Ing. Marka Švaříčka
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Obálku označte slovy: 
„Výběrové řízení – pozice 
výst“
Kontaktní telefon: 566 781 003
Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo zrušit toto výběrové 
řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.

Velké Meziříčí
Městský úřad 
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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

19. 8.
17.30

hudební večer 
Find your destiny 
MysaMi 
paradoXX

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

23. 8. 
20.00

jannis Moras a band(a)
řecká folková hudba

28. 8.
17.00

ckb a hosté
koncert brněnské hudební skupiny

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
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 
směru + komunikativní znalost 
angličtiny + tech. myšlení + komu-
nikativnost, přesnost, spolehlivost 
+ pozice junior je vhodná i pro 
absolventy!

Náplň práce: podpora pro projek-
tové 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 dvousměn-
ném provozu (pondělí-pátek) 

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

Náplň práce: provádění preven-
tivní údržby strojů + opravy strojů 
+ opravy hydraulických a pneu-
matických mechanismů + opravy 
elektrosoučástí strojů a zařízení 
+ vedení záznamů a statistik 

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

Požadavky: vyučení v oboru ná-
strojař či jiném příbuzném oboru  
+ praxe v oboru podmínkou  
+ manuální 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 
strukturovaným životopisem na katerina.novakova@lisovnavm.cz,  
tel. 566 502 566, nebo poštou na Lisovna plastů, spol.  s r.o., Kar-
lov 139, 594 01 Velké Meziříčí 
Bližší informace o jednotlivých pozicích najdete  na webových strán-
kách společnosti www.lisovnavm.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

objednáváme

737 477 773

kvalitní 
nosnice 

a. novotný, hrbov 42

stáří 17 - 19 týdnů | prodej září

prodej 
levné sMěsi

hledáMe řidiče
»  pro vnitrostátní 
 kamionovou dopravu
»  c+e podmínkou 
»  více info:
 604 860 686

MasáŽe u páji
velké Meziříčí

KlasicKé a relaxační masáže
pavla dohnalová

novosady 4
světel. křižov. u náměstí

736 661 748

doučím fyziku 
a matematiku

tel: 774 621 703

pro úspěšný postup do vyšší 
třídy (6.-9.) i vstup na SŠ

ZO ČZS Velké Meziříčí pořádá Zájezd na Floriu Kroměříž v termínu 29. srpna 2015
Odjezd od 7.00 od Domusu
Cena pro členy ČZS 100 Kč, ostatní zájemci 300 Kč (platí se zároveň s přihláškou)
Přihlášky podávejte do 20. 8. 2015 u p. Švejdové, Radnická 13, VM, tel.: 775 647 604, 
(nejlépe dopoledne).

Velkomeziříčsko: nejvýhodnější inzerce ve městě
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PRoDáM

prodám čerstvá domácí vajíčka 
z volného chovu, cena od 2,50 kč/ks, 
dle velikosti. Včetně dopravy k vám. 
tel.: 724 711 423.

• Pšenici 400 kč/q. možnost dopravy. 
tel: 775 333 021.
• Dvoukolovou nápravu + hever na 
sklápěcí káru. Dále prodám míchačku na 
3 kolečka, cena 5.000 kč. libor hintnaus, 
řehořov 95.
• Vodovodní čerpadlo s motorem, 
kabelem a vypínačem. levně. tel: 
777 603 177
•  el. cirkulárku 400 V průmyslové vý-
roby. k ní přidám řezné kotouče prům. 
60 mm, 50 mm, 40 mm – vidiový, 30 cm 
žraločí zuby, hoblovku š. 20 cm. to vše za 
12 tis. kč. při rychlém jednání možná sle-
va. nová samotná stojí 12 tis. kč. Volejte 
737 409 469, Velké meziříčí.

kouPíM
• kdo nabídne zvětšovák na fotografie 
nebo jiné vybavení do temné komory? 
nejlépe za odvoz. tel.: 737 727 535.
• Auto, jakoukoliv značku a stav, do 30.000 

nebo dohodou. tel.: 720 565 756 i SmS.
• Sekačku mF – 70. tel.: 603 175 774.
• Historický motocykl. tel.: 608 773 933.
• Srovnávačku s protahem kDr nebo 
rojek. tel.: 603 165 320.
• Sběratel koupí půdní nálezy. koupím 
a dobře zaplatím za staré pivní lahve s 
nápisem, vojenské helmy, kožené vojen-
ské řemeny, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, plechové – dřevěné 
muniční bedýnky, zásobníky do zbrání, 
nábojnice, vojenské uniformy (i potrha-
né), maskovací celty, maskovací obleče-
ní, vatované kabáty, vyznamenání, vo-
jenské nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, staré žeh-
ličky, hmoždíře atd. z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. za nabídky předem děkuji. 
tel.: 776 776 007.
• osobní automobil Fiat punto. tel.: 
604 112 330.

NeMoViToSTi

Vykupujeme domy, byty a chalupy. 
platba okamžitě – hotově! Volejte 
zdarma 800 100 576. řešíme i exeku-
ce a hypotéky!
 

• Prodám byt 2+1 a 3+1 ve Velké bíte-
ši, kompletní rekonstrukce, klidná část, 

cena dohodou. tel: 605 054 470.
• Prodám byt 3+1 ve Vm, 72m2, cena 
1 390 000 kč. tel. 731 457 371. 
• Prodám dvou-
generační RD 
6+2 v borech, s 
garáží, 2× bal-
kony a zahradou 
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 
• Hledám RD/chalupu v okrese žďár nad 
Sázavou, s dobrou dojezdností do brna 
(max. 60 km). tel: 722 013 283.

PRoNáJeM
• Pronajmu byt 3+1 na ulici krško-
va Vm, nyní v rekonstrukci. Volný cca 
od září. nájemné 4.900 kč + inkaso.  
tel.: 604 694 342.

SeZNáMeNí
• Muž z venkova 39/170 hledá hodnou 
a sympatickou ženu z venkova a okolí, 1 
dítě nevadí. tel.: 607 655 350. 
• Hledám přítelkyni . Jsem 60letý 
rozvedený důchodce 175/70. ne-
hledám krásu, důležitý je charakter. 
tel .: 736 437 838.

RŮZNé
• Daruji mourovatá koťátka, čistotná  
a ochočená (dobrým lidem). 776 122 474
• Hledáme laskavou paní nebo pána, 
kteří by nám půjčili 40.000 kč na 4 mě-
síce. za přiměřený úrok předem děkuje-
me. tel.: 723 915 519.
• Poskytnu podnájem dvěma studentům 
Vš v brně - král. poli (2.990 kč/os/mě-
síc). tel: 604 247 252. 

inzerce

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

Drobná inzerce

Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od po-
loviny července do konce října 2015, a to 
formou hodnocení veřejnosti prostřednic-
tvím webu www.sberne-dvory.cz. Jejím cí-
lem je najít v České republice ten nejlep-
ší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou 

obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co 
možná nejdostupnější a s širokým rozsa-
hem odebíraných komodit.
pro velkomeziříčský sběrný dvůr můžete 
hlasovat tak, že jej nejprve vyhledáte na 
hlasovacím webu a poté označíte jednou 
až pěti hvězdič-
kami v každé z 
následujíc ích 
šesti kategorií 
- dostupnost dvora, přístupnost dvora, 
pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy 
a rozsah odebíraných komodit. při závě-
rečném vyhodnocení nejlepšího sběrné-

ho dvora v listopadu 2015 bude kromě 
hlasování veřejnosti přihlédnuto také k 
počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá 
(např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množ-
ství zpětně odebraného elektrozařízení.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné 

dvory. nejlepší sběrný dvůr v obci do de-
seti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 
30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc oby-
vatel pak 50 tisíc korun.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčast-
nit slosování o hodnotné ceny. po vypl-

nění registrač-
ního formuláře 
budou automa-
ticky zapojeni 

do jednoho ze dvou slosování. V každém 
z nich mohou získat jednu ze tří power-
bank (2600 mah), nebo dotykový mobilní 
telefon lg.

V soutěži Sběrný dvůr roku 2015, kterou vyhlásil kolektivní systém ASekol, se 
o hlasy veřejnosti uchází i sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí, který provozují místní 
technické služby.

hlasujte pro náš sběrný dvůr

Česká společnost zabývající se precizním 
obráběním a výrobou manuálního řazení pro 
automobilový průmysl hledá tyto nové kolegy 

a kolegyně do svých řad:
●  projektový/á vedoucí
●  projektový kvalitář
●  pracovník/ce QS - zpracování dodavatelských  
 reklamací
●  pracovník/ce QS - vzorkování
●  vedoucí směny
●  team-coach
●  pracovník/ce logistiky
●  plánovač/ka
●  seřizovač/ka vstřikolisů
●  operátor/ka CNC obráběcích strojů
●  mechanik, opravář obráběcích strojů - údržbář
●  dělník/ce ve výrobě
●  a další

Více informací 
o nabízených pracovních pozicích na
www.jopp.cz tel: 566522425

Automotive Czechia

Řádková inzerce nově i na webu
velkomeziricsko.cz

ZDARMA

hl aSuJte na 
w w w.Sberne-DVory.cz
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Objevte skutečné talenty v oboru úsporné tepelné techniky

Martin a Evžen Nani
plynoservis a instalaterství
projekce – montáž – servis

Servisní partner roku 2013
Mírová 1787/23

594 01  Velké Meziříčí

tel.: 604 737 564
608 564 465

  564 571 062
e-mail: informace@nani.cz

www.nani.cz

Využijte naši atraktivní nabídku tepelných čerpadel
a solárních systémů. Ve spojení se státním dotačním
programem Nová zelená úsporám Vám zajistí efek-
tivní systém vytápění za výjimečných cenových
podmínek!Nové ceny 

platné do 31. 8. 2015

let záruka5 na tepelná čerpadla do 35 kW
 

Nani_inzerce 189x126.indd   1 27.7.2015   10:30:56

inzerce srpen 2015

A-dro levně 
a drží to pevně

www.a-dro.cz
tel. 725 087 802

Vrchovecká 23A
Velké Meziříčí 

Otevírací doba:
Po-Pá  7:00-16:00 
So  8:00-11:00

PrOdejnA SPOjOVAcíhO MAteriálu

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

≥  objem teplé vody v bojleru 290l,  
 ohřev pomocí nasávaného vzduchu  
 a kompresoru

≥  vyfukovaný vzduch je možné použít pro  
 chlazení místností, sklepů a odvlhčování

≥  Minimální teplota nasávaného vzduchu  
 až -7°c

≥  40% úspora oproti ohřevu plynem  
 70% úspora oproti ohřevu elektřinou

≥  jednoduchá instalace, možnost připojení  
 k přídavnému kotli, solárním panelům

≥  ideální pro rodinné domy, dílny, garáže,… 

≥  Maximální teplota teplé vody až 60°

≥  ochrana proti korozi hořčíkovou anodou

bojler s tepelnýM čerpadleM 
arostor vWl

předváděcí místnost: 
u tržiště 2191/3 
velké Meziříčí 
(pod kauflandem)

ÚSPORA
46 000 kč
vč. dph

nani

JediNý serióZNí 
iNforMaČNí portál  
Ve Městě

deNNě ČerstVé ZpráVy 

MěsíČNík s NeJVyššíM 
garaNtoVaNýM 
NákladeM Ve Městě

NeJVýhodNěJší poMěr 
ceNa/VýkoN Na trhu

Proč
iNZeroVat u Nás?

www.velkomeziricsko.cz
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inzerce

strojírenská společnost, která je jedním z významných 
dodavatelů vysoce kvalitních parních protitlakových, 
kondenzačních a expanzních turbín se sídlem ve velké 
bíteši, vypisuje výběrové řízení na volné pracovní pozice:

obchodní  zástupce

Popis nabídky:
■  Přímý prodej parních protitlakových, kondenzačních, plynových expanzních  turbín  
 a náhradních dílů.
■  Kompletní péče o zákazníky,  vytváření vazeb, poradenství a podpora.
■  Příprava a projednávání obchodních podmínek, sepisování smluv.
■  Zpracování obchodního případu,  zakázek, řízení  obchodní části realizace   
 zakázek (koordinace, kontrola).
■  Vedení zakázky z obchodního hlediska.
■  Vyhledávání nových obchodních  příležitostí a možností odbytu.
■  Spolupráce s technickými a ostatními složkami společnosti a partnery.
■  Analýzy trhu, návrhy strategie prodeje, cenové analýzy.

Požadujeme:
■  Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického   
 směru.
■  Smysl pro obchod, komunikační, prodejní schopnosti a flexibilitu.
■  Zkušenosti s prodejem  i v oblasti větších investičních celků,  případně v řízení  
 projektů vítány. 
■  Anglický jazyk  nebo  ruský jazyk slovem i písmem.
■  Znalost práce na PC (MS Office), řidičský průkaz skupiny B.

technik realizace zakázek

Popis nabídky:
■  Vedení realizace obchodního případu. 
■  Technicko-obchodní jednání se zákazníkem.
■  Technicko-obchodní jednání s jednotlivými dodavateli. Koordinace jednotlivých  
 dodavatelů. Koordinace návazností mezi PBS ENERGO a jednotlivými dodavateli.
■  Řízení projektu v souvislosti s jednotlivými odděleními společnosti.
■  Kontrola dodržování termínů jednotlivých dodávek dle uzavřené smlouvy 
 se zákazníkem.
■  Zodpovědnost za rozpočet projektu.
■  Pravidelné zprávy o stavu obchodního případu podávané vedení společnosti. 

Požadujeme:
■  VŠ nebo SŠ technického směru (zaměření na energetiku výhodou).
■  Zkušenosti s řízením velkých investičních projektů.
■  Výborné organizační dovednosti.
■  Schopnost týmové spolupráce, komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost.
■  Anglický jazyk  nebo ruský jazyk na komunikativní úrovni podmínkou   
 (každodenní použití).
■  Rozhodnost, iniciativa, ochota brát na sebe riziko.

zkušební technik

Popis nabídky:
■  Uvádění parních a plynových turbín a jejich příslušenství do provozu. 
■  Provádění zkoušek a kontrol na externích montážích.
■  Poptávky a objednávky řídícího a monitorovacího systému turbosoustrojí.
■  Řízení pracovníků společnosti a subdodavatelů, organizace oprav parních turbín  
 na externích montážích v ČR a zahraničí.

Požadujeme:
■  VŠ/SŠ technického směru.
■  Možnost i pro absolventa VŠ (obor Parní turbíny).
■  Praxe v oboru zkušební technik parních turbín výhodou.
■  Uživatelská znalost práce PC a komunikační techniky.
■  Komunikativní znalost anglického nebo ruského jazyka výhodou.
■  Znalost vyhlášky 50/1978 Sb., výhodou.
■  Řidičský průkaz skupiny B.
■  Ochota cestovat.

konstruktér

Popis nabídky:
■  Konstrukční návrhy turbín a jejich částí.
■  Tvorba 3D modelů a následné zhotovení výrobní dokumentace  částí parních 
 a expanzních turbín a jejich příslušenství.
■  Vytipování a poptávky komponent.
■  Vytváření kusovníků.
■  Spolupráce s ostatními odděleními.

Požadujeme:
■  VŠ nebo SŠ strojní obor konstrukce nebo energetické stroje, praxe výhodou.
■  Znalost základních norem pro navrhování strojních součástí.
■  Schopnost týmové práce.
■  Zodpovědnost, samostatnost a pečlivost.
■  Znalost 3D konstruování  -  Creo (Pro/Engineer) výhodou.

šéFMontér točivých strojů

Popis nabídky:
■  Šéfmontáž při výrobě turbín v PBS ENERGO, a.s., jejich uvádění do provozu 
 u zákazníků.
■  Vedení skupiny při opravách turbín.
■  Řízení skupiny dělníků  PBS ENERGO, a.s. i subdodavatelů na akcích v ČR 
 a ve světě. Jedná se často o samostatnou činnost jako jediný pracovník   
 společnosti na opravě u zákazníka.

Požadujeme:
■  SŠ strojní nebo SOU vyučen zámečník či příbuzné obory, maturita výhodou.
■  Znalost a praxe v oboru montáže turbín a elektrárenských strojoven nezbytná.
■  Reference v oboru šéfmontáže turbín a elektrárenských strojoven.
■  Organizační znalosti, umění vést lidi.
■  Řidičský průkaz skupiny B.
■  Ochota dlouhodobě cestovat.
■  Znalost anglického nebo ruského jazyka výhodou.

výpočtář – terModynaMik

Popis nabídky:
■  Termodynamické a aerodynamické výpočty pro nabídky parních a expanzních  
 turbín a pro návrhy jejich průtočných částí (lopatky, oběžná kola, skříně aj.)
■  Návrhy a výpočty tepelných schémat energetických celků s parními a expanzními  
 turbínami, specifikace parametrů jejich komponent.
■  Vývoj nových prvků průtočných částí turbín (po zapracování). 
■  Návrhy a provádění měření parametrů turbín při zkouškách u zákazníků 
 a vyhodnocování jejich výsledků. 
■  Inovace počítačových programů a zpracování nových programů. 

Požadujeme:
■  VŠ strojní, nejlépe obor energetické inženýrství, specializace tepelných turbín  
 nebo hydraulických strojů (turbíny, čerpadla).
■  Znalost teorie a termodynamiky tepelných lopatkových strojů, základů vnitřní  
 aerodynamiky a matematického programování.
■  Znalost teorie sdílení tepla v turbínách a komponentech tepelných schémat   
 energetických celků.
■  Znalost práce s CAD software Pro/Engineer a zkušenosti na obdobné pozici 
 jsou výhodou.
■  Minimální praxe 5 let.
■  Znalost anglického jazyka, NJ a RJ výhodou.

nabízíMe:
■  samostatnou práci s vysokou mírou odpovědnosti.
■  trvalý pracovní poměr, zázemí firmy s dlouhodobou tradicí.
■  Motivující finanční ohodnocení, interní jazykové  vzdělávání,  
 příspěvek na penzijní/životní připojištění, příspěvek 
 na závodní stravování
■  individuální plán rozvoje.
■  Možnost dalšího osobního i profesního růstu

svůj strukturovaný životopis 
zasílejte prosím na adresu:
pbs enerGo, a.s.
vlkovská 279, 595 01 velká bíteš 
nebo na e-mail: 
kratochvilova.j@pbsvb.cz

                      přijmeme

opraváře 
zeMědělských strojů

pro opravárenskou dílnu v  otíně

opraváře  
stájové techniky

pro středisko živočišné výroby  
v blízkově 

▪►  vzdělání so nebo vyučení  
 v oboru
▪►  praxe v opravárenství vítána

dále přijmeme

řidiče nákladní dopravy 
pro rozvoz masa a masných výrobků

▪►  řidičský průkaz sk. c
▪►  spolehlivost, zodpovědnost

kontakt a bližší info:  
tel. 566 501 205, 566 501 231

nabídky možno zasílat  na adresu:
aGro-Měřín, a.s., zarybník 516, 

594 42 Měřín
nebo mail: agro@agro-merin.cz

Velké sucho trápí celé Česko. region 
Vysočiny i samotného Velkomeziříčska 
není výjimkou, i když zde situace zatím 
není tak vážná, aby byl vydán 
zákaz nebo omezení nakládání 
s vodou. Dlouhodobý nedosta-
tek srážek způsobil nedostatek 
zdrojů povrchových a podzem-

ních vod. „V porovnání s dlouhodobými 
červencovými průměry jsou průtoky 
stále podprůměrné, vodnosti neovliv-
něných toků se v povodí Dyje a dolní 
moravy pohybují v rozmezí 10–26 % 
měsíčního normálu,“ informuje povodí 
moravy (pmo) a spolu s vodoprávním 
úřadem upozorňuje na nutnost, aby lidé 
i firmy hospodárně využívaly vodní zdro-
je, zejména dodržováním manipulačních 
řádů vodních nádrží, malých vodních 
elektráren i podmínek povolených odbě-
rů povrchové vody. 
Vodní nádrže mají v současné situaci po-
zitivní vliv, neboť přispívají k vylepšová-
ní průtoků ve vodních tocích, k zajištění 
odběrů nebo k udržení ekosystému v 
potocích a řekách, a to již několik měsíců.

martina Strnadová

povodí vyzvalo 
k šetření vodou

poDrobnoSti na: 
VelkomeziricSko.cz
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Dne 8. až 10. 7. probíhalo v praze mistrovství České republiky hry plamen a dorostu Sh ČmS v požárním sportu. Družstvo žáků 
z Velkého meziříčí se umístilo na 11. místě.       Foto: archiv SDh Vm

mladí hasiči se probojovali na mistrovství Čr

Více na JDete na 
VelkomeziricSko.cz

Velké meziříčí se v září pomyslně pře-
nese do doby albrechta z Valdštejna a 
třicetileté války. první zářijový víkend se 
zámecký areál promění v dějiště historic-
kých slavností.
oproti minulým rokům začnou slavnos-
ti již v pátek večer, kdy budou hledáni a 
trestáni zběhové a verbována domobrana. 
po celý víkend se návštěvníci mohou těšit 
například na ukázky šermu, dobové hudby 
a tance, divadelní představení, výcvik voj-
ska či historickou módní přehlídku. na ná-
dvoří a v parku budou umístěny řemeslné 
stánky, ve kterých budou k vidění ukázky 
práce hrnčíře, sedláře a zpracování dřeva. 
otevřeny budou samozřejmě i zámecké 
a muzejní expozice, kde se příchozí se-
tkají s kostýmovanými průvodci, kteří je 
seznámí nejen s historií zámku, ale také 

jim přiblíží období renesance. opomenu-
ta nezůstane ani třicetiletá válka, během 
které byli majiteli velkomeziříčského 
panství berkové z Dubé a lipé.

-mvm-

Slavnosti v září 
připomenou 
třicetiletou válku

poDrobnoSti na 
muzeumVm.cz

Výzkum, který přinese dosud neznámé 
pohledy do českých domácností, začne 
v srpnu. tazatelé navštíví i vybrané do-
mácnosti ve Velkém meziříčí a místních 
částech.
Vědecký výzkum proměny české společ-
nosti připravili odborníci z akademie věd 
Čr a masarykovy univerzity. realizovat 
jej budou vyškolení tazatelé společnosti 
median. osloví deset tisíc náhodně vy-
braných domácností z celé Čr, i Velkého 
meziříčí a místních částí, v době od 1. do 
31. srpna a poté znovu v dalších termí-
nech až do října. budou se zajímat o in-
formace, které mohou být základem pro 
zlepšování sociální politiky.
každý z oslovených, který se šetření 
zúčastní a zodpoví tazatelům na jejich 
dotazy, dostane odměnu. „Domácnost si 
za hodinu až dvě vyplňování dotazníků 
v jednom roce vydělá 500–1.100 korun 
(v závislosti na typu domácnosti). Do 
výzkumu může navíc svými odpověď-
mi opakovaně přispět v následujících 4 
letech,“ sdělují zástupci organizátorů 
výzkumu.

-mars-

Vyplníte dotazník, 
dostanete odměnu

Druhé vydání publikace hledáme své předky od Vladimíra makovského je takřka ro-
zebráno. knihy, jež má pomoci začínajícím badatelům v pátrání po svých předcích, 
zbývá jen posledních pár kousků.
„Ve výprodeji si badatelé tuto publikaci mohou ještě zakoupit v pobočce Státního 
okresního archivu na třebíčské ulici ve Velkém meziříčí, ve Státním okresním archi-
vu žďár nad Sázavou, a v antikvariátu na komenského náměstí v novém městě na 
moravě,“ vyjmenovává autor a vydavatel Vladimír makovský a dodává, že členům 
Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém meziříčí předal zdarma 22 výtis-
ků pro badatelské účely. „tím končí celá akce druhého doplněného vydání,“ uzavírá 
makovský. publikace hledáme své předky není vědeckou prací, ale jak říká její autor, 
jde o laický pohled na psaní rodinných kronik s použitím genealogie. 
„Je to opravdu vydařená knížka, kde každé slovo má, zvláště pro začínajícího ge-
nealoga, doslova cenu zlata. ušetří čas a umožní lépe zkonkretizovat životní situaci 
předků. Je to jako přijít k bohatě prostřenému stolu a jen si posloužit z vyložených 
lahůdek,“ napsal Vladimíru makovskému ze švédského Vaserviku lékař radim Stře-
cha po přečtení publikace. Sám ví, o čem mluví, neboť po letech života ve švédsku, 
kde se trvale usadil, začal zpracovávat rozsáhlý rodopis rodu Střechů, který sahá až 
do našeho města. „Ve své badatelské práci byl důsledný a jeho rodopis je neobyčejně 
rozsáhlý a kvalitní,“ říká o něm V. makovský.
pro zájemce o publikaci uvádíme kontakty na prodejní místa pro ověření dostupnosti 
knihy: pobočka Státního okresního archivu Velké meziříčí, tel. 566 521 306, Státní 
okresní archiv žďár nad Sázavou, tel. 566 621 723, antikvariát nové město na mora-
vě, tel. 734 740 452.

martina Strnadová

V prodeji je nová kniha legionáři s lipo-
vou ratolestí ii. napsala ji trojice auto-
rů eduard Stehlík, karel Černý a radim 
chrást. koupit ji lze za 299 korun i na 
turistickém informačním centru radnice 
ve Velkém meziříčí.
Druhý díl legionářů s lipovou ratolestí 
představuje patnáct tváří českosloven-
ské armády, mezi nimi i rodáka z Velké-
ho meziříčí, brigádního generála Jiřího 
Jaroše. ten byl srbským a ruským legio-
nářem. byl popraven 6. dubna roku 1943 
v sekyrárně stuttgarské věznice. V dopi-
se na rozloučenou svým blízkým napsal: 
„Jsou horší věci než smrt, které mohou 
člověka potkat.“ 
Velkomeziříčské osobnosti Jiřímu Ja-
rošovi byla na jeho rodném domě ve 
Velkém meziříčí roku 1947 odhalena 
pamětní deska. po únoru 1948 však byl 
dům zbořen a deska zmizela na dlouhá 
desetiletí do depozitáře zdejšího mu-
zea. od 4. října 2013 má Jiří Jaroš v na-
šem městě svůj památník. byl odhalen 
za přítomnosti jeho rodiny na hřbitově 
na karlově.
Více o Jiřím Jarošovi najdete v nové 
knize, stejně jako o ludvíku Svobodovi, 
Janu Satorie, Jaroslavu hrbkovi, prokopu 
kumpoštovi, petru novákovi, Vladimíru 
hobzovi, mojmíru Soukupovi, Jarosla-
vu malcovi, Václavu šolínovi, Čeňku 
růžičkovi, Františku Fantovi, Františku 
Čechmarovi, Václavu lysákovi a karlu 
marešovi.

martina Strnadová

nová kniha 
popisuje i osud 
Jiřího Jaroše

publikace V. makovského šla 
na dračku - je téměř rozebrána

Jirka kafičko Smejkal zajel pres-
tižní závod bikerů horských kol 
megavalanche challenger s 
5. nejlepším časem v kategorii 
master 50+, celkově byl pat-
náctý z 318 závodníků. Více o 
závodu čtěte na našem webu v 
sekci Sport. 

Foto: archiv Jirky Smejkala

J. Smejkal zajel skvělý výsledek
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Velkomeziříčský folklorní 
soubor horáčan nabírá členy

Folklorní soubor horáčan hledá nové muzikanty, zpěváky i tanečníky. chce navázat na 
předchůdce. tedy nejen na soubor, který před rokem vznikl a záhy zastavil činnost, ale i 
na ty, které pamatují už jen ti starší z nás, neboť přestali ve Velkém meziříčí vystupovat 
před desítkami let. Horáčan tedy znovu začíná pod novým názvem i novým vedením 
Veroniky Miškelové. hlásí se k horáckým lidovým tradicím, hudbě i tanci.
„zpíváme a hrajeme písničky z našeho města a okolí, z horácka. rádi bychom na růz-
ných vystoupeních a folklorních festivalech reprezentovali naše město,“ říká Vero-
nika miškelová a dodává, že soubor potřebuje rozšířit řady členů, neboť je jich málo. 
„začínáme v podstatě znovu, takže zatím hlavně nacvičujeme,“ dodává s tím, že mezi 
sebe uvítají každého aktivního zájemce o folklor, na věku nezáleží.

martina Strnadová

Dva víkendy 18. 7. a 25. 7. sportovci 
velkomeziříčského Handicap Sport Clu-
bu bojovali o co nejlepší umístnění v 
integrovaných sportech. 
V sobotu 18. 7. proběhlo 2. kolo boccii 
1. a 2. ligy, kterého se v hořicích zúčast-
nila družstva hScVm v první lize a druž-
stvo Stacionář zdislava, které bojovalo 
v druhé lize. Družstvo hScVm obsadilo 
12. místo a družstvo Stacionář zdislava 
obsadilo 4. místo.
V sobotu 25. 7. proběhlo v Dolní kalné 
v podkrkonoší již 4. kolo integrovaného 
závěsného kuželníku. tohoto turnaje se 
zúčastnilo družstvo hScVm z Velkého 
meziříčí ve složení Jan coufal, bohumír 
Dvořák a Jiří charvát. Dvanáct družstev 

v rámci republiky bojovalo o co nejlepší 
výsledky a právě sportovci hScVm po 
1. kole figurovali na 1. místě. V odpo-
ledních hodinách se rozhodovalo v do-
rážkách a velkomeziříčské družstvo ode-
hrálo svůj standardní výkon a především 
zásluhou Jana coufala, nejlepšího hráče 
dne, si z 10. ročníku odvezlo po zásluze 
trofej s nejvyšším celkovým součtem 
402 shozených kuželek.
Sportovní klub děkuje všem sponzo-
rům, městu Velké meziříčí a žďár nad 
Sázavou, kraji Vysočina, kteří naši čin-
nost finančně podporují svými granty 
a mediálnímu partneru Velkomeziříč-
sko.

Jiří charvát, foto: archiv hScVm

handicapovaní sportovci vítězili 
v integrovaných sportech

kontakt: 775 159 361, horacan@seznam.cz
Víc než půl roku bydlí dvanáct klientů 
Domova kamélie z křižanova ve dvou 
domech v ulici za horou na hliništi ve 
Velkém meziříčí. ty tam vznikly v rám-
ci transformace sociálních služeb jako 
tzv. chráněné bydlení. klienti s lehkým 
a středním mentálním postižením se v 
přirozeném prostředí malé domácnosti 
učí žít samostatně za podpory sociálních 
pracovníků.
„chráněné bydlení má smysl,“ říká ředi-
telka Domova kamélie křižanov Silvie 
tomšíková na základě zkušenosti s cho-
váním klientů na zámku v křižanově a 
po jejich přestěhování do chráněného 
bydlení. „pozorujeme jejich projevy a za-
znamenáváme změny, už teď za tu krát-
kou dobu,“ říká, „někteří jsou klidnější, 
samostatnější, spokojení, jeden autista 
se dokonce rozmluvil.“

i sami klienti si bydlení na hliništi po-
chvalují. podle vedoucí marcely bajerové 
chodí na vycházky, jezdí na kole, navště-
vují kulturní a jiné akce ve městě i jinde. 
někteří docházejí do praktické školy Vel-
ké meziříčí jiní i do terapeutických dílen 
a praktické školy v březejci. Jsou nadšení 
svojí vlastní domácností. 
učí se být soběstačnými. „baví nás 
všechny domácí práce, ale nejvíce vaře-
ní. Střídáme se,“ zmiňují. krom toho se 
starají i o zahradu.  „pěstujeme ovoce, 
zeleninu, postupně vysazujeme stromy, 
keře,“ popisují. 
„Důležité pro nás je, že se můžeme vra-
cet do Domova kamélie, kde každý z nás 
prožil kus života,“ dodávají s tím, že jsou 
rádi za šanci, kterou dostali a mohou žít 
jako ostatní jejich vrstevníci v běžném 
životě. 
V tom je podporují nejen sociální pracov-
níci, ale i lidé kolem, kteří jim pomáhají 
sžít se s novým prostředím. „takových 
kamarádů – dobrovolníků – například z 
řad studentů škol bychom rádi přivítali i 
více,“ vyzývají zájemce.
podobně jako na hliništi už fungují dva 
domy chráněného bydlení pro dvanáct 
klientů Domova kamélie i v bystřici nad 
pernštejnem. Dalších pět domů pro třicet 
lidí se staví. Dokončeny mají být letos, a 
to v osové bítýšce, křižanově a kadolci.

martina Strnadová

malá domácnost lidem svědčí 
víc než kolektiv velkého ústavu

Více na JDete na 
VelkomeziricSko.cz

letní škola seniorů, již pořádá kraj Vysoči-
na v Jupiter clubu, v úterý pokračovala dru-
hou přednáškou na téma ochrany života, 
zdraví a majetku. necelým třem desítkám 
seniorů přednášel i pracovník krajského 
policejního ředitelství.
lidé se dozvěděli více o majetkové i násil-
né trestné činnosti i s uvedením konkrét-
ních případů. pozitivní zprávou bylo, že 
z pohledu násilné trestné činnosti patří 
kraj Vysočina k těm nejbezpečnějším v Čr. 
přesto přednášející seniorům poradil, jak se 
násilným trestným činům ubránit a jak rea-
govat při napadení, ztrátě a okradení. „Dal 
nám mnoho dobrých rad, jak by měl člověk 
reagovat v různých krizových situacích. na-
konec doporučil bezplatná centra pomoci 
na Vysočině včetně telefonního spojení,“ 
sdělila jedna z účastnic přednášky a oce-
nila velmi dobrou metodickou připravenost 
přednášejícího. „neunavoval statistikami. 
na příkladech velmi vtipnou formou přive-
dl posluchače k diskuzi a mnohdy se celý 
sál i zasmál,“ dodala. 

martina Strnadová

Senioři se učili bránit napadení

Další přednášky letní školy seniorů 
na str. 14.

Sportovci Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí
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oznámení
5. 8.-30. 9. 2015

SpoleČenSká 
kronika

kino
7. 8.-30. 8. 2015

přijď za mnou do mých snů, 
já budu snít po mnoho dnů, 
zde budem všichni šťastně žít, 
jen ještě chvilku tě tu mít!
Dne 30. 7. 2015 to 
budou 2 roky, kdy 
nás navždy opustil 
náš syn, bratr, vnuk  
a kamarád  
Vilém Jahoda.

kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

❧ tolik nás milovals, 
pro nás jsi žil, 
tvé srdce zraněné nemělo sil. 
Jen slzy a svíčky, 
co na hrob ti můžeme dát, 
nikdy tě nepřestaneme milovat. ❧
Dne 7. srpna 2015 
uplynou 3 roky, kdy 
nás navždy opustil 
náš milovaný syn, pan  
Mgr. František Pytlík  
z mostišť. 

kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají rodiče, děti a sestra 
s rodinou.

odešla jsi, jak osud si přál, v našich 
srdcích žiješ dál.
Dne 11. srpna 2015 
by oslavila 85. 
narozeniny naše 
maminka, babička  
a prababička, paní 
Milena Zezulová  
z Velkého meziříčí. 
za vzpomínku děkuje vnučka kateřina  
s manželem a synem.

kdo lásku a dobro rozdával,  
ten nezemřel,  
v našich srdcích žije dál.
Dne 29. 8. 2015 si 
připomínáme šesté 
smutné výročí úmrtí 
naší drahé manželky, 
maminky a babičky, 
paní 
emilie kafkové  
z mostišť.
za tichou vzpomínku děkují a s úctou  
a láskou vzpomínají manžel a děti  
s rodinami.

Dne 31. červen-
ce 2015 jsme si 
připomněli 20. 
výročí úmrtí pana 
Bohumila krejčího  
z Velkého meziříčí.

Stále vzpomíná rodina kučerova.

Bohuslav Málek  
† 17. 7. 2008 - 7 let

S láskou a vděkem 
stále vzpomíná 
manželka alena  
a děti alena a Jiří  
s rodinami.  

DoMáCí PéČe
pátek 7. 8., 20.00, 120 kč
V HlAVě
úterý 11. 8. ve 20.00, středa 12. 8. 
v 18.00, 120 kč dospělí, děti 100 kč
MAlloRy
čtvrtek 13. 8., 20.00, 80 kč
FANTA STiCk á Č T yřk A
pátek 14. 8., 20.00, 120 kč
MéďA 2
úterý 18. 8., 20.00, 100 kč
PAPíRoVá MěSTA
pátek 21. 8., 20.00, 110 kč
DAleko oD HluČíCíHo DAV u
středa 26. 8., 20.00, 100 kč
Pixely
pátek 28. 8., 20.00, 120 kč
MuNe - STR á žCe MěSíCe
neděle 30. 8., 17.00, 110 kč

HuDeBNí PříMěSTSký TáBoR
10.–12. 8., Dům dětí a mládeže Velké 
meziříčí, pro děti od 6 do 10 let, přihláš-
ky a bližší informace na tel.: 566 781 
851, www.ddmvm.cz, info@ddmvm.cz
leTNí ŠkolA SeNioRŮ kRAJe VySoČi-
NA 2015
11. 8. téma: rizika kolem nás, přednáší 
lektor občanské poradny
25. 8. téma: Domácí násilí na seniorech, 
přednáší antonín křoustek
Vždy 1× za 14 dní v úterý od 14 hodin v 
loutkovém sále Jupiter clubu ve Velkém 
meziříčí. informace na tel.: 564 602 164, 
e-mail: pokorny.josef@kr-vysocina.cz, 
tel.: 724 650 136, e-mail: krizova.t@kr-
-vysocina.cz. Vstup pro seniory zdarma.

VýSTAVA kVěTiN A uMěNí V MoRAVCi
22.–23. 8., 9–18 hodin, kD
VyHlíDkoVá Věž koSTelA SV. Miku-
láŠe
Do 31. 8., výstava historických fotografií, 
3D model města, replika bytu zvoníka. 
otevřeno: po–so 9–18, ne 12–18
NěCo o kNiZe
Do 31. 8. přístupná výstava prací žáků 
výtvarného oboru zuš Velké meziříčí 
pod vedením D. masnicové. městská 
knihovna Vm
RoZHleDNA NA FAJToVě koPCi
Denně 8–21 hodin, www.skivm.cz
Toulky VelkoMeZiříČSkýM DěkAN-
STVíM
Do 31. 8., 7. ročník razítkové a vědomost-
ní soutěže místní farnosti o zajímavé 
ceny, soutěžní karty k dispozici v kostele 
sv. mikuláše, na informačním centru v 
budově městského úřadu Velké meziříčí, 
ve farních kostelích. Vyplněné karty se 
odevzdávají na faře ve Velkém meziříčí 
nejpozději do 31. 8. 2014.
ANi SCHiNDleR ANi WiNToN aneb An-
tonín kalina – zapomenutý zachránce 
1200 židovských dětí
1. 9., koncertní sál Jupiter clubu, před-
náška, Vlastivědná a genealogická spo-
lečnost, přenáší Stanislav motl
Velké MeZiříČí Ve VálCe TřiCeTile-
Té
4.–6. 9., historické slavnosti připomínají-
cí třicetiletou válku, www.muzeumvm.cz
ZáCHRANáři V AkCi
sobota 5. 9., 13.00, happy sport club, 
zdenky Vorlové 21, Vm, zábavné odpole-
dne, bohatý doprovodný program (např. 
like busters…)
4 klíČe k VelkoMeZiříČSké BRáNě
sobota 5. 9., 19.30, tradiční soutěž na 
náměstí
léTo 2015 V GAleRii DVoRek
Do 13. 9., galerie Dvorek křižanov,  
www.galerie-dvorek.cz 

Ze SBíRek MuZeA ANeB Co ukRýVá 
DePoZiTář
Do 13. 9., muzeum Velké meziříčí,  
www.muzeumvm.cz
koReSPoNDeNČNí HRA PoZDRAV Z 
CeST
Do 19. 9. můžete soutěžit ve hře 
městské knihovny Vm. pravidla hry: 
1. pošlete pohlednici z místa vaší do-
volené. 2. připište název rozečtené 
knihy. 3. uveďte své kontaktní údaje.  
Více informací na www.knihovnavm.cz

neděle 23. 8. v 9 hodin 

SBoRoVé DoPoleDNe 
k V ýRoČí NARoZeNí 

ThDr. JiříHo RuMlA (1915) 
a MARie RuMloVé (1925)

kázání při bohoslužbách pronese 
náměstek synodního seniora pavel 
kašpar; následovat bude představení 
nové knihy připomínající osobnost 
evangelického faráře, který ve 
Velkém meziříčí působil v letech 

1971–1987

Velkomeziříčská sprinterka martina ho-
molová (vpravo) reprezentovala Čr na 
atletickém mistrovství evropy juniorů ve 
švédské eskilstuně. Doběhla dvacátá.
kvalifikační limit pro mistrovství v běhu 
na 200 metrů martina splnila počátkem 
července na pražských memoriálech, kde 
zaběhla svůj osobní rekord 24.10 s. ná-
sledné mistrovství se konalo od 16. do 
19. července. martina na něm s časem 
24.76 skončila dvacátá.

-mars-, foto: archiv run iS Fun, z. s.

martina homolová 
je v evropě dvacátá

SouTěž RoZkVeTlé MěSTo
Do 30. 9. můžete zasílat fotosnímky kvě-
tinové výzdoby na ic@velkemezirici.cz 
nebo osobně odevzdejte na turistické 
informační centrum města. Více a po-
drobněji na www.mestovm.cz

PoZoR NA NekAlé PRoDeJCe 
DoDáVek eNeRGií

lákAJí NA leVNé žáRoVky
Dodavatelé energie při podpisu smlou-
vy podepíší se zákazníkem i další na 
koupi například levných leD žárovek. 
tuto novou praktiku zaznamenalo 
Sdružení obrany spotřebitelů asociace.
pomoc a další informace najdete v bez-
platné osobní poradně SoS – asociace 
ve Velkém meziříčí na náměstí 28 kaž-
dou středu v čase od 14.00 do 16.00, 
nebo telefonicky na čísle 900101010. 

Čtěte Více na 
VelkomeziricSko.cz
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Přáli jste si, aby Pavla draftoval klub New Jersey De-
vils?
Ve hře bylo víc věcí. měli jsme indicie, že by ho mohlo 
vzít toronto, Florida... žádný klub nhl není špatný, hrát 
v kterémkoliv z nich je snem každého hráče. ale je fakt, 
že Jersey jsme si nejvíc přáli i kvůli manažerovi. ray 
Shero je nejmladší manažer, který si navíc vytváří úplně 
otcovské vztahy k hráčům. byl v pittsburghu, vychoval 
a přivedl do nhl crosbyho, malkina a chtěl by to samé 
udělat s pavlem.
Vypadá to tak, že pokud to nezkazí, nezraní se, má vel-
kou šanci hrát naplno už letos. což by bylo fantastické 
a je to maximální cíl.
Jaké má první zážitky z kempu Devils pro nováčky?
Je dobré, že je to všechno jak v přímém přenosu. Člověk 
je tady, ale vidí to všechno skoro jako naživo – na face-
booku a twiteru. na kempu prověřovali fyzičku hráčů, 
trénovali na ledě, hráli nějaké modelové zápasy, vyslali 
je do nemocnice za dětmi s rakovinou, ale byli také na 
lodi v hudsonově zálivu, kolem sochy Svobody… na 
facebooku z toho má pavel krátké video. 
Takže sám vidíte, jak si tam vede. Ale jak se cítí?
cítí se výborně. trenér i manažer se nechali slyšet, že je 
strašně blízko tomu, aby udělal hlavní tým. hlasovali i 
fanoušci a pavel se jim na ledě nejvíc líbil. 
hodně se tam klade důraz i na věci mimo led, třeba i na 
to, jak komunikuje s fanoušky, médii.  Je to pro ně hroz-
ně důležité. a tady mívají Češi velký hendikep. buďto 
neumí jazyk vůbec, nebo špatně.
Pavel tenhle hendikep nemá?
nemá. Již působení v kanadské juniorce v Sarnii byla 
pro pavla skvělá zkušenost, výborně se amerikanizoval 

a naučil se jazyk. rok tam je dnes pro něj velké plus. a 
naučil se mluvit úplně sám – z filmu blbý a ještě blbější. 
Já jsem měl starosti, tvrdil jsem mu, že se musí učit – 
slovíčka, gramatiku… on šel místo toho několikrát na 
americký film v původním znění. a když jsem pak slyšel, 
jak mluví, i v televizi, tak mi spadla brada.
kdy se za Pavlem do New Jersey chystáte? Bude mít 
na vás vůbec čas?
teď vůbec nic neplánujeme. pokud tam poletíme, tak 
nejdřív v říjnu. oni začínají ve winnipegu 9. 10. a hned 
další den hrají doma a pak už půjde jeden zápas za dru-
hým… ale mezitím musí pavel podepsat smlouvu, udě-
lat kemp, musí hrát dobře na přípravných zápasech…
Dá se už teď říct, že jste si jako otec splnil svůj zá-
kladní cíl?
Já jako rodič ano, držel jsem to ve svých rukou do jeho 
sedmnácti. potom už odešel ven, a i když jsme pořád 
spolu museli něco organizačně řešit, už je samostatný. 
a draft je sice začátek, jakoby nic neznamená, ale do 
osmnácti roků nejde dosáhnout nic víc. Jsem spokojený. 
pro mě jako rodiče je tohle maturita. teď už si to řídí 
sám, je mu osmnáct.
Je to pro vás zadostiučinění?
na začátku byla moje vize. když se kluk narodil, tak 
jsem nevěděl, že bude hrát třeba nhl… ale chtěli jsme 
pro to všechno s manželkou udělat maximum možného 
– jestli to bude volejbal, fotbal, tenis nebo hokej, to 
se uvidí později, říkal jsem si. šlo to rozvojem, děcko 
vám samo ukáže své silné stránky. a pavel si sám hokej 

vybral, miluje ho. Já jsem té naší cestě věřil, snažil jsem 
se o to hodně zajímat a vytvořil jsem si takový systém 
výchovy k úspěchu. nazval jsem ho kamevéda, napsal 
jsem o tom knížku. myslím si, že funguje docela dobře. 
Co plánujete vy sám, když vám odpadla ta hlavní sta-
rost o syna? Nebude vám to chybět?
Já jsem tomu všemu dal společně s manželkou strašně 
moc. považuji to celé za dobrou cestu, hlavně pavlův 
nejútlejší věk, dali jsme do toho všechno, do výživy, or-
ganizace, všechen čas i peníze šly  do dětí, takže jsme 
z toho taky už opotřebovaní a jsme rádi, že pavel už je 
dospělý a naprosto samostatný. 
když před časem vyšel v mladé frontě článek profíkem 
od kolébky o kamevédě, bylo to něco třaskavého, pro 
spoustu lidí nového. Já v tom teď zažívám jisté zado-
stiučinění. od té doby totiž vyšla spousta článků o tom, 
že co se týká stravy, první rok života dítěte je zásadní, 
to samé v sociálních vazbách, v pohybové, umělecké a 
intelektuální výchově… Já teď na stejné téma dokon-
čuji druhou knížku Strategie úspěšné výchovy, kde je 
spousta nových věcí. žili jsme dřív v tom, že člověk se 
s nějakým talentem rodí, ale opak je pravdou. chci se 
pokusit mladým rodinám dát do cesty informaci, že 
existuje něco takového a nového ve výchově, a když 
budou chtít, můžou svoje děti vychovávat jiným způso-
bem. tomu bych se chtěl věnovat, nejen psát knížky, ale 
i dělat přednášky a rozvíjet kamevédu, doma i po světě. 
Vidím v tom něco, co může lidem změnit život.

martina Strnadová

osmnáctiletý hokejista Pavel Zacha ve třech letech 
začal na zdejší, tehdy ještě nezastřešený stadion ve 
Velkém Meziříčí, chodit do hokejové přípravky. Jako 
nejhezčí zážitek ze své české kariéry dokonce pova-
žuje titul třetích tříd, který uhrál s velkomeziříčským 
klubem, a jenž byl pro něj první výjimečný. Byl to pro 
něj důležitý impuls v tom, že tvrdá práce nese svoje 
výsledky. Nyní má před podpisem smlouvy s klubem 
NHl New Jersey Devils, který jej jako celkově šestého 
hráče, prvního Čecha a nejvýše umístěného evropana 
draftoval počátkem června. Stojí za tím nejen Pavlova 
dřina, ale i cílevědomé vedení jeho otce Pavla Zachy 
staršího, podpora matky ilony, vlastně celé rodiny. 
Nejen o cestě za tímto cílem jsme si s ním povídali bě-
hem jeho návštěvy na radnici, kam jej pozval starosta 
Radovan Necid.

Pavel Zacha s dresem týmu 
New Jersey Devils, který 
převlékli přes hlavu jeho 
synovi při draftu NHl. 
Foto: Martina Strnadová

zacha složil rodičovskou maturitu

Volejbaloví junioři zahájili první mistrovské extraligové utkání nové sezony 1. srpna 
v Dřevěnici.
Třetiligoví fotbalisté poprvé vyběhnou na domácí trávník v neděli 9. 8. v 10.15 a 
utkají se s líšní. benfiku čeká první soupeř krajského poháru Vysočiny o den dříve 
také doma, v sobotu 8. 8. v 16.30 polná.
Házenkářky – ženy – odstartují až v září utkáním s rezervou interligové poruby 
doma 19. 9. ve 13.00. Dorostenky čeká první zápas ve stejný den už dopoledne v 
11.00 také proti porubě. muži házené jedou o den později 20. 9. do holešova a starší 
dorostenci do telnice.

-mars-

Sportovcům začíná nová sezona

Světové letní univerziády v Jižní koreji 
se zúčastnily i odchovankyně velkomezi-
říčské házené, nyní studentky univerzity 
palackého v olomouci, a to anna gebre 
Selassie a ivana Salašová. i díky jejich vý-
konu český tým žen skončil na celkovém 
čtvrtém místě za třetím Srbskem, druhou 

domácí koreou a vítězným ruskem. uni-
verziáda se konala od 3. do 14. července. 
pořadatelem sportovního klání vysoko-
školských studentů ze šedesáti čtyř zemí 
světa bylo jihokorejské město gwangju.
Česká výprava čítala 203 osob, 151 
sportovců, 32 trenérů, 11 lékařů, fyzio-
terapeutů, masérů a 9 členů vedení. Se 
ziskem devíti medailí (3–3–3) skončila v 
hodnocení národů na 18. příčce. 

naše házenkářky uspěly v koreji
Více na 
VelkomeziricSko.cz

-mars-
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Stanislav Tvarůžek s velkomeziříčským družstvem házené 
žen letos postoupil do první ligy. Coby trenér se ženským 
a dívčím týmům věnuje už 31 let. Přitom sám tento sport 
nikdy aktivně nehrál. Soutěžně hrál basketbal a k háze-
né jej časem přivedl dlouhodobý trenérský kolega oldřich 
komárek. Jeho jméno však není spojeno jen s házenou, ale 
se sportem ve Velkém Meziříčí vůbec. Dlouhá léta půso-
bí jako funkcionář ať již v kopané, kde byl předsedou, či 
v házené a po Zdeňku Svobodovi – obnoviteli Sokola ve 
Velkém Meziříčí – je starostou TJ Sokol Velké Meziříčí a 
pracuje v předsednictvu sokolské župy plk. Švece. 

letos se velkomeziříčským sportovním 
týmům vedlo mimořádně, vedle házen-
kářů jmenujme fotbalisty, volejbalisty. 
Jak to, coby předseda sportovní komise 
města, hodnotíte? Je to souhra šťast-
ných okolností, nebo se něco ve sportu 
ve městě změnilo?
letošní rok byl skutečně, zvláště pro do-
spělé velkomeziříčské sportovce, mimo-
řádně úspěšný. V házené ženy i muži zví-
tězili ve svých skupinách ve druhé lize, 
do vyšších soutěží postoupila obě druž-
stva mužů v kopané, volejbalisté výbor-
ně uspěli ve všech soutěžích, které hráli, 
a do vyšších soutěží postoupila i obě 
družstva mužů ve stolním tenise. za ce-
lou dobu, po kterou ve sportu ve Velkém 
meziříčí působím, takový rok nepamatuji. 
V žádném případě to není důsledkem 
náhody nebo šťastných okolností, to v 
dlouhodobých soutěžích ani není možné. 
tyto úspěchy jsou především výsledkem 
dlouhodobé a koncepční práce s mláde-
ží. Vždyť všechny tyto úspěšné oddíly 
mají po mnoho let úspěšná i družstva 
žákovská a dorostenecká, které patří k 
nejlepším v Čr a po místních sportovi-
štích se soustavně pohybují stovky dětí. 
Samozřejmě se postupně mění ve měs-
tě i podmínky pro sportování a finanční 
zabezpečení tělovýchovných jednot a 
oddílů. Finanční podpora sportu státem 
je naprosto minimální, na úrovni hospo-
dářsky méně vyspělých zemí. naše od-
díly výrazně podporuje dotacemi město 
Velké meziříčí. tyto finanční prostředky 
pomáhají oddílům udržet jejich činnost 
alespoň v současném rozsahu, nejsou 
ale dostačující a neodpovídají podmín-
kám srovnatelné konkurence a zájmům 

oddílů o zkvalitnění výchovy dětí ani 
dospělých. 
Z družstev házené nejlíp uspěly ženy, 
které postoupily z druhé do první ligy. 
Co nebo kdo jim, dle vás, tedy jejich tre-
néra, k úspěchu zásadně pomohl?
Družstvo házenkářek postoupilo do 1. 
ligy žen a zařadilo se tak mezi 15 nej-
lepších družstev v Čr. Je postaveno 
především z vlastních odchovankyň, 
po předešlém soutěžním ročníku v něm 
zůstaly hráčky, které měly zájem, chuť, 
schopnosti a možnosti 2. ligu hrát. byly 
doplněny vlastními dorostenkami, kte-
ré k tomuto úspěchu výrazně pomohly, 
některé z nich jsou nadějnými házenkář-
skými talenty. a především se v družstvu 
vytvořila dobrá parta, dobrá atmosféra a 
dobré vztahy, což je v kolektivním sportu 
zcela zásadní. 
Vypíchnete nějaká jména?
myslím, že v případě tohoto úspěchu 
kolektivního sportu nelze spravedlivě 
někoho zvlášť vyzdvihnout, zápas hra-
je vždy kolektiv a každému se některá 
utkání mimořádně povedou nebo nevy-
jdou. 
Hrály už někdy ženy první ligu? Pokud 
ano, kdy naposled?
ano, družstvo žen již hrálo první ligu 
před osmi lety. bohužel v ní setrvalo 
pouze jeden rok a chybělo mu minimum 
k udržení se v této soutěži. V družstvu 
došlo před zahájením této soutěže k 
obměně kádru hráček, jeho oslabení a 
snížení počtu hráček. 
kdo nastoupí za ženy v nové prvoligové 
sezoně?
především to budou hráčky, které po-
stup vybojovaly, v družstvu se jich vy-

střídalo celkem 18: brankářky marcela 
babáčková, michaela Vávrová, Veronika 
Syptáková a hráčky Veronika Stará, len-
ka pacalová, kateřina Studená, Jarmila 
chromá, Diana Svobodová, Denisa hla-
díková, Jana klusáčková, lucie zbožín-
ková, Jitka plachetská, klára Sedláčko-
vá, eliška koudelová, eliška horečková, 
michaela homolová, renata škrdlová a 
iva závišková. V průběhu podzimní části 
soutěže družstvo posílí návratem Jany 
šidlové a hany hublové po herní pře-
stávce v důsledku mateřské dovolené. 
na hostování z ivančic přichází kateřina 
hegrová a družstvo posílí i naše odcho-
vankyně hana kratochvílová – juniorská 
reprezentantka, která hrála dva roky 1. 
dorosteneckou ligu za hc zora olomouc. 
Ve fázi jednání je ještě posílení družstva 
o 2–3 hráčky, z nichž jedna slovenská má 
interligové zkušenosti. z loňského kádru 
končí závodní činnost Jana klusáčková, o 
činnosti 2–3 hráček bude rozhodnuto až 
po definitivním přijetí na vysokou školu 
a místu studia. 
Posílíte z řad stávajících dorostenek? 
Většina dorostenek hrála za družstvo 
žen již v tomto soutěžním ročníku, i když 
měla dorostenecký věk. Do kádru počítá-
me i s využitím dalších dorostenek. 
Asi znáte soupeřky, které vás čekají. 
Budete se na ně připravovat jinak, než 
dosud?
naše budoucí soupeřky vesměs známe 
se soutěží Českého poháru nebo pří-
pravných turnajů. příprava na soutěž 
nebude nijak specifická, bude ale fyzicky 
náročnější, intenzivnější a hráčky budou 
absolvovat více tréninkových jednotek. 
odehrajeme i některé přípravné turnaje 

nebo přátelská utkání před začátkem 
soutěže. 
Jaké jsou ambice týmu? Je vaším cílem 
interliga?
ambice máme střízlivé, zvláště v tomto 
prvním prvoligovém ročníku. chceme se 
samozřejmě udržet v soutěži a dokončit 
ji v klidu a pohodě. 
Velkomeziříčská házená má dlouhole-
tou tradici a i vy jste s ní dlouhodobě 
spjat. Jaké zaznamenala největší úspě-
chy?
Velkomeziříčská házená, v počátcích 
česká házená, má skutečně dlouhodobou 
tradici. Družstva mužů i žen hrávala li-
gové soutěže, velmi úspěšná byla i druž-
stva žákovská a dorostenecká. Současné 
výsledky a především zlepšení práce s 
mládeží díky zapojení nových trenérů 
považuji ale za největší úspěch. 
Jaký je současný zájem dětí o házenou?
V současné době není u dětí velký zájem 
o sport všeobecně. přesto se nám je daří 
k házené přitáhnout od počítačů a televi-
zí. Je důležité u dětí zájem nejen vzbudit, 
ale hlavně udržet zajímavostí tréninků 
a účastí v pravidelných soutěžích a pře-
devším šikovností a kreativitou trenérů. 
házenou hraje ve Velkém meziříčí v sou-
časné době 10 mládežnických družstev. 
Chybí vám hráči? Pokud ano, už od dět-
ského věku nebo až dospělí?
V každém sportu jsou velké úbytky hrá-
čů, protože někteří nejsou schopni vytr-
vat v dlouhé a těžké cestě za úspěchem, 
mnohdy začnou mít s postupujícím vě-
kem jiné zájmy. ti nejlepší ale vytrvají, 
proto je nutné pracovat zvláště s mladý-
mi soustavně, nepřetržitě a vytrvale. 

martina Strnadová

tvarůžek: tak úspěšný rok nepamatuji

Stanislav Tvarůžek podepisuje pamětní 
knihu města při příležitosti úspěchu 
házenkářek. Foto: Martina Strnadová


