VYCHÁZÍ OD ROKU

1919
MĚSÍČNÍK PRO OBY VATELE V ELKÉHO MEZIŘÍČÍ A OKOLÍ
V YCH Á ZÍ V N Á KL A DU 5500 K S • ZDA RM A
ZPRÁVY

str.

2

LINK Y MHD POJEDOU JIN A K, N A
HLINIŠ TĚ MÍŘÍ N A
Ž Á DOS T OBY VATEL
NOV Ý R A NNÍ SPOJ.

SPORT

15

str.

H A SIČI PŘIPR AV UJÍ
SOUTĚŽ V KL A SICKÉM POŽ Á RNÍM
ÚTOKU. BUDE NA
N Á MĚS TÍ.

ROČNÍK X X VI • ČÍSLO 5• Z Á ŘÍ 2015
W W W.V ELKOMEZIRIC SKO.C Z
KULTURA

13

str.

12

PŘÍBĚH

PODROBNÝ PROGR A M HIS TORICK ÝCH SL AV NOS TÍ
S TÉMATEM TŘICETILETÉ VÁ LK Y.

str.

ZN Á M Ý ČINOV NÍK
AUTOMOBILOV ÉHO
SPORTU EMIL DOBROVOLNÝ SL AVÍ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM.

Pohárové utkání přilákalo davy lidí
Srpnový zápas s brněnskou Zbrojovkou zaznamenal divácký rekord. Stadión na Tržišti navštívilo 1360 diváků, kteří mohli vidět opravdu kvalitní fotbal

čtěte
na straně

ZROVNA VYCHÁZÍ TÝDENÍK VELKOMEZIŘÍČSKO, NOVĚ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Registrujte se na webu
OB JEDNE JTE ZDARMA NA
V ELKOMEZIRIC SKO.C Z

Od druhého září začíná vycházet týdeník
Velkomeziříčsko. Má podobu elektronického časopisu a do své e-mailové schránky
jej obdrží každý, kdo na zpravodajském
portálu Velkomeziříčsko.cz svoji e-mailovou adresu zaregistruje.
Týdeník Velkomeziříčsko vychází pravidelně každou středu a je, stejně jako tištěný
měsíčník Velkomeziříčsko zdarma.
Shrnuje nejen nejdůležitější události v našem městě a okolí v uplynulém týdnu, ale
přidává i přehled aktuálního kulturního,
společenského a sportovního dění, včetně
přehledného a nejpodrobnějšího kalendáře akcí.
Velkomeziříčsko je dnes tedy informačním
komplexem, který nabízí servis pro každého:
tištěný měsíčník, e-mailový týdeník a denní
zprávy na zpravodajském portálu, to vše
doplněné aktuální facebookovou stránkou.
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Lidé chtějí řešit parkování v centru
Za nejužitečnější aktivitu města v oblasti
dopravy považují lidé vyřešení parkování
v centru. Vyplynulo to z výsledků srpnové
ankety Velkomeziříčska.
Více než polovina hlasujících, přesně 51%,
se vyslovila pro tuto možnost jako pro příští prioritu radnice.
Dvaačtyřicet procent hlasujících pak považuje za nejakutnější záležitost dokončení
velkého obchvatu města. Naopak pro malý
obchvat, tedy pro spojnici mezi centrem a
ulicí Třebíčská, se vyslovilo pouhých sedm
procent účastníků ankety.
-red-
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Silnice z Dolních Radslavic do Březejce (č. III/3719) bude v úterý 8. září od 7.00
do 17.00 uzavřena kvůli opravě propustku.
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Do třech let bude za gymnáziem
nové hřiště, doufá starosta Necid

Skutečným smyslem
života jsou děti

Radní odsouhlasili vypracování studie
víceúčelového hřiště za gymnáziem.
Jeho renovace či vybudování je totiž
problémem, který trápí místní již několik let. „Základní škola Sokolovská nemá
kde cvičit, za gymnáziem je nevyhovující
prašný povrch. Vyřešení této situace je
letitým záměrem města i Kraje Vysočina,“ vysvětluje starosta Radovan Necid.
„Už dávno jsme se shodli na tom, že pokud kraj postaví hřiště, je závazkem města dofinancovat pět milionů,“ doplňuje
Necid. Předpokládá přitom, že by mohlo
být hotové do konce volebního období,
tedy do roku 2018. Předmětem studie Hřiště renovaci opravdu potřebuje.
bude také osud vzrostlých kaštanů, které Foto: Kateřina Karmazínová
stávající hřiště lemují. „Uvidíme, jak to mohl by tam vzniknout alespoň nějaký
dopadne. Zatím máme tři varianty, jak si- ovál,“ dodává.
tuaci řešit. Pokud by se stromy pokácely,
Kateřina Karmazínová

Libor Beneš, radní
Po mimořádně vyvedených prázdninách nás všechny čeká návrat do běžného pracovního života. A pro naše děti to také znamená návrat do školy.
Jestliže se v létě náš život jaksi zpomalí a prázdninově uvolní, září je pro
nás prvním kontaktem s chladnou realitou všedních dní. A to nemyslím nijak
obrazně, ale při pohledu na teploměr i doslova. Pro nás, městské radní, je září
také začátkem příprav rozpočtu pro následující rok. Když už jsme u těch škol,
chci připomenout, že se nám letos podařilo další tři školské budovy zateplit,
a například základní škola na Sokolovské dostala díky tomu i půvabný parčík
před vchodem. Jsem přesvědčen o tom, že radnice a kolegové, kteří se rozpočtem zabývají, na investice pro naše děti nezapomenou ani v příštím roce.
Osobně považuji peníze, které Velké Meziříčí (a vlastně každý stát, město a
obec) jakýmkoli způsobem investuje do čehokoli, co souvisí se vzděláním,
výchovou, zdravím, či volným časem dětí a mladých lidí, jsou vynaložené
nejlépe, jak to jde. Můžeme si tisíckrát nalhávat, že sport pro dospělé chlapy
nebo parkoviště jsou důležitější, ale je to opravdu jen a jen obelhávání sama
sebe. Každá koruna, kterou investujeme do budoucí generace, a také každá
vteřina našeho času, kterou jim věnujeme, se nám tisíckrát vrátí.
To není žádné klišé. Mohlo by se zdát, že tady opakuji už stokrát vyřčené
pravdy, ale ze své praxe dětského lékaře a z nově nabyté zkušenosti městského radního jsem bytostně přesvědčený o tom, že je nutné tahle slova říkat
hodně nahlas znovu a znovu. Máme totiž tendenci vnímat naše děti a mladé
lidi jako něco samozřejmého, jako takový někdy zábavný, ale někdy i obtížný
prvek našeho života. Opak je pravdou. Děti totiž nejsou naše budoucnost, jak
se někdy hloupě říká, děti jsou skutečným a jediným opravdovým smyslem
naší přítomnosti.

Linky MHD projdou obměnou
Zrušit dvě stávající linky městské hromadné dopravy (MHD) a zavést jednu novou
se na srpnovém jednání rozhodli velkomeziříčští radní. Po vyhodnocení zkušebního
provozu linek jezdících od školy v ulici Oslavická do centra města a na nádraží zjistili,
že tyto spoje využívá jen velmi malé množství žáků.
„Tyto linky skutečně nejsou rentabilní. Jezdí tam dva, tři žáci,“ vysvětluje starosta
Radovan Necid. „Kromě jejich zrušení rada naopak odsouhlasila zavedení dalšího
zkušebního provozu. Vyslyšeli jsme žádost obyvatel Hlinišť, abychom zařadili jeden
ranní autobus, kterým se dopraví na šestou, na půl sedmou na další spoje,“ doplňuje.
Kateřina Karmazínová

Přeji nám všem, aby se nám to září skutečně vydařilo, přeji našim žákům
a studentům užitečný a nepříliš nudný nový školní rok a přeji sám sobě,
abych s přesvědčením, o kterém o pár řádků výše píšu, nezůstal na naší
radnici nikdy sám.

Kamiony budou policisté hlídat
Dodržování zákazu vjezdu tranzitní dopravy do Velkého Meziříčí pohlídá policie ve zvýšené míře. Starostovi Radovanu Necidovi to slíbili sami policisté.
„Proběhly tři schůzky nejen s policisty z
Velkého Meziříčí, ale i na okresní úrovni,
na kterých nám přislíbili poměrně intenzivní součinnost. Od 1. září by se zde
hlídka, která se speciálně zaměří na projíždějící kamiony, měla objevit až třikrát
týdně,“ řekl starosta Necid.
Porušení zákazu vjezdu tranzitní dopravy do Velkého Meziříčí je přestupkem,
ze kterého hrozí pokuta až do výše 2500
korun, kterou zaplatí řidič. Značky jsou
na příjezdových silnicích do města umístěny už od konce srpna. Radovan Necid
zároveň upozornil, že se ovšem na počtu
kamionů nemohly projevit, protože je
zároveň uzavřena silnice č. 602 směrem
na Jabloňov a tranzitní doprava tak město v uplynulých měsících tolik netrápila.

Značky se zákazem vjezdu tranzitní
dopravy jsou od konce srpna i před novou
okružní křižovatkou na Karlově.
Foto: Martina Strnadová
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„Jakmile bude silnice s prvním zářím
otevřena, předpokládám, že se kamiony,
které objíždějí mýto na dálnici, budou do
Velkého Meziříčí chtít vrátit. V takovém
případě spoléháme na slíbenou pomoc
policie,“ řekl starosta Necid.
Zákazové značky pro tranzitní dopravu
jsou úspěchem meziříčské radnice. O
jejich umístění usilovalo vedení města
bezmála pět let. Velké Meziříčí totiž leží
na silnici č. 602, která se stala oblíbenou
trasou pro zejména zahraniční řidiče kamionů, kteří chtěli ušetřit na dálničním
mýtu. Radovan Necid, který s návrhem
na zmírnění situace pomocí dopravního
značení přišel, je však zároveň známým
odpůrcem rozšíření mýta mimo dálnici.
„Mýto totiž neplní regulační funkci, pouze zdražuje veškeré zboží koncovým zákazníkům. Jeho rozšiřování Velkému Meziříčí nepomůže, naopak uškodí všem,“
uzavřel starosta Necid.
-red-
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DDM se mění na DÓZA

Velkomeziříčský Dům dětí a mládeže
každoročně připravuje množství zájmových kroužků pro děti od těch nejmenších až po studenty středních škol.
V posledních letech však zaměřil svou
činnost také na programy pro dospělé.
Nový název střediska DÓZA, Dům otevřené zábavy, tak zohlední přístupnost
všem věkovým kategoriím. „Změna
názvu se nabízela už před mnoha lety.

Paní ředitelka a vůbec všichni pracovníci Domu dětí a mládeže k tomu mají
svoje důvody. Středisko neposkytuje
služby pouze dětem, takže novým názvem chce dát najevo, že je otevřenější
ve vztahu k dospělým či seniorům,“ vysvětluje starosta města Radovan Necid.
„Obdobnými změnami prošly také domy
dětí a mládeže v jiných městech,“ doplňuje místostarosta Josef Komínek.

„Název DÓZA vznikl z otevřené soutěže,
kde měly děti i starší možnost vymyslet
středisku nějaký název,“ informuje Komínek. Na internetových stránkách organizace pak zapojilo vedení do výběru
veřejnost. Ta mohla volit mezi názvy
Domek, Hnízdo, Dóza a Vrtule. Jméno
DÓZA v anketě zvítězilo s jednačtyřiceti
procenty.
Kateřina Karmazínová

Nad městem zahřmí spojenecké letouny
Ample Strike 2015, mezinárodní cvičení příslušníků Armády
ČR a spřátelených zemí NATO proběhne od 31. srpna do 22.
září mimo jiné i na základně vrtulníkového letectva Sedlec
– Vícenice u Náměště nad Oslavou. Dotkne se tak i obyvatel
regionu Velkomeziříčsko.
„Cílem společného výcviku aliančních jednotek na našem
území je sladění činnosti pilotů taktického letectva s činností
předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních
operací,“ uvádí plukovník gšt. Miroslav Svoboda, řídící cvičení AMSE15 a dodává, že činnost v průběhu cvičení bude
zaměřena zejména na zvýšení odbornosti v procedurách přímé letecké podpory, standardizaci postupů a interoperability

vojenských specialistů, kteří jsou nasazováni v zahraničních
operacích Resolute Support v Afghánistánu.
Cvičné lety, z nichž některé svým hlukem mohou zatížit i část
území našeho města a regionu, budou probíhat od 7. do 18.
září denně od 9 do 23 hodin. „Lety v nočních hodinách budou omezeny jen na minimální potřebný počet,“ informuje M.
Svoboda.
Svoji účast na cvičení potvrdilo 17 států, a to Belgie, Dánsko,
Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, USA a partnerské Rakousko.
Martina Strnadová

Každý se může stát účastníkem historických
slavností. Vojáci totiž naverbují rekruty
Přímá účast na historických slavnostech, příležitost k vyzkoušení dobového
oblečení a zbraní a v neposlední řadě možnost zúčastnit se vojenských bojů v
zámeckém parku. To všechno čeká na dobrovolníky z řad velkomeziříčských občanů, kteří se nechají naverbovat do městské hotovosti.
Verbování bude probíhat v pátek 4. září
od půl osmé večer na Náměstí, kde bude
vybráno deset nejzdatnějších rekrutů,
kteří budou změřeni, oblečeni do historických kostýmů a vybaveni zbraněmi.
Následně se spolu se zbylými účastníky
shromáždění odeberou za svitu pochodní na zámek, kde již bude připravena
další část večerního programu.
PROGR A M N A JDE TE
N A S TR. 14 A N A
V ELKOMEZIRIC SKO.C Z
Druhý den dopoledne budou noví rekruti zaškoleni a seznámeni s vojenským
životem. Po zbytek víkendu se budou
účastnit všech vojenských akcí spolu
s ostatními vojáky. Kromě oblečení a
zbraně obdrží rekruti také jídelní misky
a celý víkend se tak budou moci stravovat s ostatními vojáky v táboře.
Po celý první zářijový víkend bude možné navštívit i zámecké a muzejní expo-

zice. Ve šlechtických salonech budou na
návštěvníky čekat průvodci v dobových
kostýmech, chybět nebudou ani šermířské vstupy.
I v letošním roce bude možné bezplatně navštívit výstavní sál. Tentokrát na
příchozí čeká výstava „Ze sbírek muzea
aneb Co ukrývá depozitář“, na které jsou
mimo jiné vystaveny i předměty z doby
renesance a třicetileté války.
Kromě bohatého programu, během kterého se budou střídat šermíři, hudebníci, tanečníci či divadelníci, si budou
moci návštěvníci prohlédnout i práci
zručných řemeslníků. Na zámeckém nádvoří a v parku bude pracovat sedlář a
hrnčíř, chybět nebude ani ukázka práce
se dřevem, kůží, cínem či výroba svíček.
Pro návštěvníky bude připravena stylová krčma, ve které se budou podávat
grilovaná masa s omáčkami dle dobových receptů, klobásy či sladké placky.
V zámeckém parku si budou moci lidé
zdarma vyzkoušet i dobovou hernu,

která nabídne karty, kostky či vrhcáby.
Zahrát si budou moci buďto mezi sebou,
nebo přímo s majitelem herny.
Během víkendu navštíví areál také historické postavy. V sobotu přivítá městskou radu majitel panství Jan Jetřich
z Dubé a Lipé, v neděli poctí Meziříčí
svou návštěvou vojevůdce Albrecht z
Valdštejna.
-muz-
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Kvůli charitě
nadšenci pokoří
rozhlednu
Zdolat „velkomeziříčský Everest“ se pokusí skupina nadšenců. Přidat se k nim
může každý. Zmiňovaným Everestem jim
bude rozhledna na Fajtově kopci, na jejíž
vyhlídku ve výšce 32 metrů budou muset
vystoupat bezmála dvěstěosmdesátkrát,
aby se dostali do 8 850 metrů nad mořem.
Zapojí se i handicapovaná sportovkyně z
březejckého dětského střediska za pomoci velkomeziříčských hasičů, která se tak
pokusí o prvovýstup nechodící osoby na
rozhlednu a tím o zápis do České knihy
rekordů.
Charitativní akce za účasti České televize
proběhne 27. září od 11 do 17 hodin. Výtěžek z ní dostane TJ DS Březejc. Pokus o
rekord doprovodí kapela MySami.
-mars-

Výuku zahájí
přednáška o umění
Univerzita třetího věku ve Velkém Meziříčí zahájí výuku 10. září. Tématem první
přednášky je umění.
Univerzita třetího věku ve Velkém Meziříčí a dalších městech Kraje Vysočina je
společným projektem odboru sociálních
věcí krajského úřadu a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. „Ke studiu mohou
být přijati občané České republiky starší
50 let, podmínkou přitom není předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí
včas podat přihlášku, výukové skupiny jsou
naplňovány do kapacity 25 posluchačů,“
říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro
oblast sociální a prorodinné politiky. Ve
Velkém Meziříčí probíhají přednášky, semináře a cvičení univerzity třetího věku v domově pro seniory na ulici Zdenky Vorlové.
Ta první v novém školním roce má název
Umění. Posluchači po absolvování kurzu
neskládají žádné zkoušky, po dohodě s
přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami
zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Bližší informace a přihlášky najdou
zájemci na webových stránkách Vysoké
školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina
a jednotlivých pořádajících organizací.
Martina Strnadová

Letní škola seniorů 2015

8.9. Zdravé tělo i mysl seniorů,
lektor: Ludmila Horáková
22.9. Aktivita jako cesta z osamělosti seniorů,
lektor: Jana Vejsadová
Loutkový sál JC, 14.00
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Uzavírky na silnici 602 už skončily
S prvním zářím skončily obě velké uzavírky na silnici č. 602, které celé léto
omezovaly spojení Velkého Meziříčí se
sousedními sídly i krajským městem.
Průjezdná je tak cesta na Vekou Bíteš
i na Jihlavu.
Asi nejkomplikovanější bylo pro naše
město úplné uzavření silnice na Velkou
Bíteš. Kromě opravy povrchu ji vlastník,
tedy kraj, rozšiřoval a těsně za městem
vyrostla také nová okružní křižovatka,
o kterou město dlouhodobě usilovalo.
Celá stavba přišla na zhruba 100 milionů
korun. „Úplná uzavírka nám, obyvatelům
Velkého Meziříčí, přinesla kromě nepříjemností i jedno pozitivum. Snížil se
počet kamionů, které přes naše město
objíždějí mýto na dálnici,“ řekl starosta
Radovan Necid.
Už od jara byla silnice č. 602 uzavřena
také v Měříně a v Řehořově. Zde kraj silnici také rozšířil a kompletně opravil průtahy obou obcí. V Řehořově také nechal odvodnit a opravit opěrné zdi kolem silnice.
Tato stavba přišla na si 64 milionů korun.

Stavbyvedoucí ukazuje starostovi Radovanu Necidovi a krajskému náměstkovi
hejtmana Liborovi Jouklovi novou křižovatku Foto: Kraj Vysočina
jsou dnes ve zkušebním provozu. Ten byl
ještě kvůli řádnému nastavení prodloužen a zároveň město vyjednalo s krajem,
že část vybraných pokut bude tvořit příjem městského rozpočtu jako kompenzaci za to, že velkomeziříčský úřad bude
systém obsluhovat.
-red-

Věžnice
Řehořov

Měřín
Pustina

Starosta Radovan Necid všechny opravované úseky těsně před otevřením
navštívil. „Silnice jsou dnes pro řidiče
velmi komfortní a je společným zájmem
vlastníka, kraje a uživatelů, tedy především nás, obyvatel Velkého Meziříčí, aby
zůstaly v takto dobrém stavu co nejdéle.
Proto kladu tak velký důraz na omezení

Stránecká Zhoř

tranzitní kamionové dopravy na silnici č.
602. Kromě zákazových dopravních značek by mělo pomoci i dynamické vážení,
které bude v ostrém provozu během několika týdnů,“ řekl měsíčníku Velkomeziříčsko Necid.
Dynamické váhy u Jestřábce, které jsou
prvním takovým zařízením na Vysočině,

Velké Meziříčí
DÁLNICE D1
SILNICE II/602
OPRAVENÉ ÚSEKY

Nový průtah Řehořovem. Foto: Kraj Vysočina

Úsek u velkomeziříčské skládky. Foto: Kraj Vysočina
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Jabloňov

TÉMA MĚSÍCE

Nová cyklostezka spojí Balinské a Nesměřské údolí
OKRUH BALINSK ÝM ÚDOLÍM

Údolí řek vyhrála
hlasování čtenářů

15KM Nástupní místo: u silnice V. Me-

Děti si interaktivní stanoviště okamžitě oblíbily. Foto: Martina Strnadová
Vybudovat cyklostezku přímo ve středu
města mají v plánu velkomeziříčští radní.
Chtějí tak propojit úsek od Jelínkovy vily,
Nového Svitu až po Ostrůvek. S prací by
se mohlo začít už v příštím roce.
„V současné době jsme ve fázi projektování, začínáme. V lednu bychom chtěli
navštívit Státní fond dopravní infrastruktury, projednat to a požádat o dotaci. Máme příslib, že by měla pokrýt až

sedmdesát procent. Za rok touto dobou
bychom už mohli stavět,“ vysvětlil starosta Radovan Necid.
Aktuálně funguje ve městě jedna cyklistická stezka spojující Velké Meziříčí s
jeho místní částí Mostiště. Ta se za šest
let své existence stala velmi frekventovaným místem. Využívají ji jak cyklisté
a bruslaři, tak běžci či pěší.
Kateřina Karmazínová
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ZN AČENÍ N AUČNÝCH S TEZEK:
Okruh Balinským údolím - zelená stezka
Balinské údolí: červená stezka s interaktivními
prvky pro děti

PETRÁVEČ

DOLNÍ
D
HEŘMANICE

Okruh Nesměřským údolím - oranžová stezka
Nesměřské údolí: modrá stezka s interaktivními
prvky pro děti

OSLAVA

Propojení Balinského a Nesměřského údolí - fialová stezka
Každá výprava na jedinečné naučné
stezky v okolí Velkého Meziříčí začíná
v Turistickém informačním centru, kde
jsou k dispozici materiály s návody k vašemu pátrání. Zároveň zde děti mohou
získat i malého tištěného průvodce se
zábavnými tajenkami.
Ideálním průvodcem je také speciální
webový portál naucnestezky.mestovm.cz.
Zde jsou veškeré informace o tom, co
lze v údolích obou řek vidět a zažít, také
mapy, fotografie, anebo třeba webový
formulář pro dotazy. Je třeba si tedy
jen zvolit trasu podle délky a obsahu
a dobrodružná expedice za poučením
i zábavou může začít.

PODROBNĚ NA
NAUCNESTEZKY.MESTOVM.CZ
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O tom, že jsou naučné stezky v údolí
obou velkomeziříčských řek skutečným unikátem, je přesvědčená také
většina respondentů čtenářské ankety
Velkomeziříčska. Ta probíhala na portálu Velkomeziříčsko.cz celý červen a z
jejích výsledků mimo jiné vyplývá, že
Nesměřské a Balinské údolí považuje
za největší turistické lákadlo našeho
města 38 procent hlasujících.
CO JE NEJVĚTŠÍM TURISTICKÝM
LÁKADLEM NAŠEHO MĚSTA?
8%
19%

38%

35%

Nesměřské a
Balinské údolí
Zámek a historické centrum
Nová rozhledna
Sjezdovka

Říční údolí naše
město charakterizují

Nesměřské úd

ziříčí – Uhřínov naproti odbočce
k hotelu Amerika
Sjízdnost pro cyklisty, kočárky: ano
v úseku V. Meziříčí – Baliny – Uhřínov
– Šeborov, Svařenov – Hrbov – V. Meziříčí | obtížně sjízdný povrch v úseku
Šeborov – Svařenov
Zastavení: Vývoj terénu • Bobr a vydra
• Básníci naší krajiny • Louky a pastviny • Polní krajina • Rybníky
OKRUH NESM ĚŘ SK ÝM ÚDOLÍM
16KM Nástupní místo: odbočka ze silnice V. Meziříčí – Petráveč, most
přes řeku Oslavu u čistírny odpadních vod
Sjízdnost pro cyklisty, kočárky: ano
mimo úsek Petráveč – V. Meziříčí (úsek
lze objet po silnici)
Zastavení: Čistírny a čistění vod •
Osídlení • Křoviny • Kameny • Ryby
řeky Oslavy
PROPOJENÍ BALINSKÉHO
A NESMĚŘ SKÉHO ÚDOLÍ
7KM Nástupní místo: ze zelené/červené stezky (u panelu Mapa naučných stezek) nebo z oranžové trasy
v Nesměři u Práškovy hájenky
Sjízdnost pro cyklisty, kočárky: převážně zpevněná cesta
Zastavení: Živočichové kulturní krajiny
• Kulturní lesy • Přírodě blízké lesy •
Rekreace, turistika, chataření
TR A SA BALINSK ÝM ÚDOLÍM
5KM Nástupní místo: u silnice V. Meziříčív– Uhřínov naproti odbočce
k hotelu Amerika
Sjízdnost pro cyklisty, kočárky, vozíčkáře: zpevněná cesta, hůře sjízdná pro
vozíčkáře od panelu Mapa naučných
stezek
Zastavení: Přírodní park Balinské údolí
• Řeka a lidé • Ryby v řece (interaktivní) • Stromy (interaktivní) • Tajemné
jezírko • Tvář krajiny • Dravci (interaktivní) • Lesní porosty • Hmyz v lese
(interaktivní) • Mapa naučných stezek
(interaktivní) • Pěvci (interaktivní) •
Louky a pastviny • Pobřežní porosty
(interaktivní) • Říční dno (interaktivní)
• Život v řece • Mlýny (interaktivní)
TR A SA NESM ĚŘ SK ÝM ÚDOLÍM
3KM Nástupní místo: odbočka ze
silnice V. Meziříčí – Petráveč za
bývalým lihovarem (dnes POEX)
Sjízdnost pro cyklisty, kočárky, vozíčkáře: ano k panelu Jak to vidí motýlice,
poslední úsek trasy po nezpevněné cestě
Zastavení: Nahmatejte svět žížal! •
Zahrajte si s kobylkou! • Co voní lýkožroutovi? • Jak to vidí motýlice? • Co
chutná pestřence?

V předchozích
letech jsme
se podíleli na
budování naučných stezek,
které provedou zájemce
Nesměřsk ým
i Balinským
údolím
a
představí jim
krajinu Velkomeziříčska. Pokud se v budoucnu podaří vybudovat pohodlný a bezpečný
přístup přímo z centra města, zvýší
to určitě atraktivitu naučných stezek
jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky města. Balinské a Nesměřské údolí jsou z krajinářského pohledu
velmi zajímavá území, která jsou pro
nás cenná také tím, že se nacházejí v
bezprostřední blízkosti města a přímo
vybízejí k aktivnímu odpočinku uprostřed přírodního prostředí. Obě údolí
jsou s naším městem nerozlučně spjata
už od doby jeho vzniku na soutoku řek
v místech, kde se otevírá široká kotlina,
která ostře kontrastuje s úzkými údolími. Údolími, která nás charakterizují a
která doplňují jedinečnou tvář našeho
města mezi řekami.
Jana Audy
vedoucí ekocentra Baliny

PUBLICISTIK A
Ještě nám řada
věcí chybí
Vincenc Záviška, radní a zastupitel
Nově zbudované sportoviště se třemi
hřišti v sousedství s odpočinkovým
zařízením pro seniory za ZŠ Oslavická
nabízí řadu aktivit pro volný čas nejen
o prázdninách. Doufejme, že v období volného času se tato místa stejně
jako nedaleké dětské dopravní hřiště a
ostatní dětská hřiště zaplní lidmi všeho věku a pohlaví a že po prázdninách
budou sportoviště v „dobré materiální
kondici“.
Na jedné straně města vybudována
sportoviště, na druhé straně nic…
Hřišti za gymnáziem by určitě slušel
nový povrch včetně nezbytných ploch.
Jelikož se jedná o pozemky a majetek
Kraje Vysočina, bylo by dobré využít
vlivu našich současných tří krajských
zastupitelů včetně senátora zvoleného
za náš obvod.
Organizovaný sport ve městě zažil nebývale úspěšnou sezónu. S postupy ovšem souvisí i vyšší nároky na sportovní
zázemí a samozřejmě i zvýšený finanční
rozpočet jednotlivých oddílů.
Žádost o finanční prostředky včetně
nezbytného nemalého podílu města
na rekonstrukci šaten Tržiště, podaná
začátkem kalendářního roku na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je však i kvůli červnové perzonální
čistce vládních představitelů BSB zatím
bez odezvy. Nachystaný projekt včetně dalších nezbytností, tak společně s
ostatními žadateli čeká, až se zatuhlé
soukolí ministerských úředníků nové
ministryně včetně jejích devíti poradců
„rozhoupe“ uvolnit necelé tři miliardy,
vyčleněné státem na podporu sportu a
sportovních zařízení pro kalendářní rok
2015.
Oficiální návštěva premiéra vlády do
našeho města směřovala i do míst stávající služebny Policie ČR. Vedení našeho města delegaci seznámilo s chystanou možností výstavby nové služebny
v bývalém areálu technických služeb,
která by byla „v sousedství“ i s nově
plánovanou služebnou městské policie.
Chvályhodná myšlenka. Doufejme, že
závěrečná slova předsedy vlády nedopadnou ve smyslu, slibem neurazíš…
Naše město má v létě návštěvníkům co
nabídnout.
Pro klid a pohodu žití však ve městě
chybí ještě řada věcí.
Jen namátkou jsou to odpočinkové plochy v sídlištích, místa pro parkování,
dokončení obchvatu města, zvelebení
ploch za řekou Oslavou a další…

ZÁŘÍ

2015

Obrazy M. Fiedlera budou k vidění do října
Osobnost Miloslava Fiedlera je nerozlučně spjata s velkomeziříčským gymnáziem. Generace studentů nejen vzpomínají,
ale nesou si i pečeť nezapomenutelného
setkání se „svým profesorem výtvarné
výchovy, deskriptivy a matematiky“. Ač
se Miloslav Fiedler narodil v roce 1923
v Praze, žil ve Velkém Meziříčí od svých
pětadvaceti let.
Umístěnka v roce 1948 na zdejší reálné
gymnázium spojila definitivně jeho život
s naším městem. Zde se oženil, žil se svojí rodinou, působil na gymnáziu plných
35 let až do svého odchodu do důchodu.
Svoje tvůrčí snahy propojil i se zdejším
muzeem, s amatérskými filmaři, s divadelnictvím školním i městským, s činností v Sokolu. Jeho vášeň letecká nás ohromovala v preciznosti jím vytvořených
modelů vojenských letadel. A často jsme
potkávali pana profesora s fotoaparátem
na toulkách městem i okolím.
Kdo z nás však věděl, že jeho doménou
není svět matematiky, ale především

svět barev? Svět nejen viděné, ale i tušené podstaty lidského bytí, svět plný
pokory i neklidů vedoucích k pochopení.
Svět nekonečných břehů fantazie, touhy
i možností ztvárnění.
Několik desítek obrazů o tomto vyprávějících profesor Fiedler během svého
života namaloval. Zůstaly ukryty v jeho
soukromí. Setkání s těmito malbami je
znovusetkání s panem profesorem. A

možnost pochopení mnohého, co nám
život dává i bere.
Profesora Miloslava Fiedlera už od března 2013 nemůžeme potkat v našem
městě.
Jeho obrazy však je možné spatřit při
otevření výstavy v Muzeu Velké Meziříčí
v pátek 18. 9. 2015 v 17 hodin. Výstava
potrvá do 31. 10. 2015.
PaedDr. Eva Kočí Valová

Zábava pod lipami přilákala malé i velké
Druhý ročník velkomeziříčské
Vícegenerační zábavy pod
lipami zaznamenal vysokou
návštěvnost. V sobotu 8. srpna
roztančily přeplněné náměstí kapely Renovace Rock a
Accort, které zná z tradičních
vesnických zábav jak mladší,
tak starší generace. „Na Renovaci jsem chodil už před
pětadvaceti lety a musím říct,
že hrají pořád stejně dobře,“
svěřil se jeden z příchozích,
který pod lípy dorazil se svým
synem.
O celou akci se přitom postaral starosta Radovan Necid. „V
Osové Bítýšce, ze které pocházím, bývala právě takováto zábava pod lipami široko daleko vyhlášená a navštěvovaná. Tam
jsem se inspiroval. Chtěl bych, aby na našem náměstí vznikla
další tradice. Je potřeba je oživovat kulturou,“ vysvětlil pořadatel Radovan Necid, který pro tuto akci vyjednal posunutí nočního klidu až od půlnoci. Umožnil tak desítkám vytrvalejších lidí
protančit se do dalšího dne.

Olomoucký dixík

Dechové nástroje, energický zpěvák, zajímavé taneční kreace
a chytlavé české písničky z minulého století. To všechno po
roce přivezl na velkomeziříčské náměstí Dixieland, Vojenská
hudba z Olomouce.
„Možná jsme porušili pár předpisů, ale cesta k vám nám trvala
jen něco málo přes hodinu,“ žertoval v úvodu zpěvák a moderátor Libor Dlouhý, který do svého vyprávění zapojoval také
diváky. Těch se v tento nedělní podvečer sešly před pódiem
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desítky. Za zpříjemnění závěru
horkého dne pak lidé kapelu
odměnili dlouhým potleskem.

Stetson táhne

Převzaté hity amerického i
českého country, ale i vlastní
skladby hrála divákům v sobotu od 19 hodin velkomeziříčská kapela Stetson. Ta na
otevřeném pódiu na náměstí
vystoupila v rámci kulturního léta. Dvouhodinovým vystoupením provázela diváky
zpěvačka Iva Jelínková, která,
stejně jako ostatní členové
skupiny, svým stylovým oblečením dotvořila atmosféru
sobotního country večera.
Kapela Stetson funguje od roku 1981. Jejím zakladatelem a v
současné době služebně nejstarším členem je Karel Bílek.

Mistříňanka nemá chybu

Nedostatek míst k sezení pociťují pořadatelé kulturního léta
až ve chvíli, kdy do města přijede vystoupit slovácká kapela
Mistříňanka. I letos se totiž sešly stovky příznivců dechové
hudby, kteří si tuto nedělní událost nechtěli nechat ujít. Někteří poučení z předcházejících ročníků i s vlastními rozkládacími
židlemi.
„Do Velkého Meziříčí jezdíme rádi. Vždycky tu na nás čeká
velká spousta diváků,“ pochvaloval si jeden z účinkujících.
Krojovaná dechová hudba Mistříňanka hrála letos ve městě
už potřetí. Svým fanouškům o přestávce nabídla také vlastní
nahrávky hudby na CD i DVD.
Text a foto: Kateřina Karmazínová

INZERCE

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Pro naše logistické centrum v Měříně
(Stránecká Zhoř) hledáme:

SKLADNÍKA DO ÚSEKU
OVOCE/ZELENINA
Vzhledem k hmotnosti kartonů je pozice určena pouze pro muže.

Náplň práce:
tsamostatná práce
tvychystávání zboží dle objednávek prodejen
trozvoz zboží po skladě
tpracovní doba od 16 hodin (vhodné i jako přivýdělek na
vedlejší pracovní poměr)

Požadujeme:

Tajemník Městského úřadu
Velké Meziříčí vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
DVOU PRACOVNÍKŮ
ODBORU OBECNÍHO
ŽIVNOSTENSKÉHO
ÚŘADU – REFERENTŮ
CENTRÁLNÍHO
REGISTRAČNÍHO MÍSTA
ŽIVNOSTENSKÉHO
PODNIKÁNÍ
● na dobu neurčitou
● s místem výkonu práce
Městský úřad Velké Meziříčí
● se zařazením do 10. platové
třídy

tochotu k fyzické práci
tvysoké pracovní nasazení
tdobrý zdravotní stav
tčasovou ﬂexibilitu

Předpokládaná doba nástupu:
1.12.2015 a 1.1.2016

Nabízíme:

SOCIÁLNÍHO
PRACOVNÍKA SPOD
(SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ) NA
ODBORU SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

a výběrové řízení na pozici

tvýborné mzdové podmínky
tzajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné ﬁrmě
tpráci na hlavní pracovní poměr a pouze na odpolední směny
tmísto výkonu práce: Stránecká Zhoř
tnástup: ihned
Pokud jsme vzbudili Váš zájem, zašlete svůj životopis současně
s názvem pozice, o kterou se ucházíte, na adresu
perso_mer@lidl.cz nebo nás kontaktujte
na našich kariérních stránkách
http://kariera.lidl.cz kde, prosím, vyplňte
online formulář a přiložte svůj životopis.

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA
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● na dobu neurčitou
● s místem výkonu práce
Městský úřad Velké Meziříčí
● se zařazením do 10. platové
třídy
Předpokládaná doba nástupu:
ihned
Podrobnosti a závazné
náležitosti přihlášek najdete
na www.velkemezirici.cz
v sekci Volná pracovní místa

INZERCE
vojenské řemeny, opaskové přezky, kožená pouzdra na
pistole, plechové – dřevěné muniční bedýnky, zásobníky do zbrání, nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané),
PRODÁM
maskovací celty, maskovací oblečení, vatované kabáty,
• Prodám kávovar Krups KP 5002 Nescafé Dolce Gusto vyznamenání, vojenské nášivky, masky, vojenské čepiCIRCOLO. Nepoužívaný, zabalený, nevhodný dar. Po- ce, brigadýrky, bodáky, dýky, šavle a pochvy k nim, staré
řizovací cena je cca kolem 2.800 Kč, nyní nabízím za fotografie vojáků, staré žehličky, hmoždíře atd. z vaší
1.700 Kč. Více informací na tel.: 604 760 666.
půdy, stodoly, pozůstalosti. Za nabídky předem děkuji.
Tel.: 776 776 007.
KOUPÍM
• Auto, jakoukoliv značku a stav, do 30.000 nebo dohodou. NEMOVITOSTI
• Hledám RD/chalupu v okrese Žďár nad Sázavou, s dobTel.: 720 565 756 i SMS.
rou dojezdností do Brna (max. 60 km). Tel: 722 013 283.
• Sekačku MF – 70. Tel.: 603 175 774.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Prodáváme ve Velkém Meziříčí: řadový dům na ul.
• Srovnávačku s protahem KDR nebo Rojek. Tel.: 603 Družstevní, rod. dům na ul. U Vody, atriový dům na ul.
165 320.
E. Zachardové, rod. dům na ul. Třebíčská, dům na ul.
• Sběratel koupí půdní nálezy. Koupím a dobře zaplatím Novosady, oplocenou zahradu 3056 m2; rod. dům v Křiza staré pivní lahve s nápisem, vojenské helmy, kožené žanově; zeměd. usedlost v Jersíně; rod. dům v Měříně;
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rozest. dům v Uhřínově; chatu u Budišova. Reality Vysočina, tel.: 777 636 157.
Vykupujeme domy, byty a chalupy. Platba okamžitě – hotově! Volejte zdarma 800 100 576. Řešíme i
exekuce a hypotéky!
• Poptáváme pro své klientyy ke koupi byty 2+1 a 3+1
ve Velkém Meziříčí; chaty a zahrady ve Velkém Meziříčí;
rodinné domy a chalupy ve Velkém Meziříčí a okolí. Reality Vysočina, tel.: 777 636 157.
• Pronajmu byt 3+1 na ulici Krškova VM, nyní v rekonstrukci. Volný cca od září. Nájemné 4.900 Kč + inkaso.
Tel.: 604 694 342.
SEZNÁMENÍ
• Muž 33 let hledá ženu k seznámení. SMS 733 118 767.
RŮZNÉ
• Nabízím doučování anglického jazyka pro studenty
základní školy, střední školy a přípravu na maturitu.
Tel.: 775 994 443.
• Vyměním zateplený byt 3+1 za 2+1 v 1. poschodí
nebo přízemí na ul. Čechova nebo blízkém okolí. Více
informací na tel.: 603 790 735.
• Matka s dítětem hledá podnájem 1+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 730 104 167.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Tajemník Městského úřadu Velké
Meziříčí vyhlašuje veřejnou výzvu na
pozici
PRACOVNÍKA ODBORU
SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ –
PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
● na dobu určitou jednoho roku
● s místem výkonu práce Městský úřad
Velké Meziříčí
● se zařazením do 5. plat. třídy
Předpokládaná doba nástupu:
od 1.1.2016

PŘIJMEME:

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

► REKLAMNÍ TECHNIK
► OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
životopisy a informace na:
info@anddesign.cz

www.anddesign.cz
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16 do Vánoc
UâEOĴ

Automotive Czechia
Česká společnost zabývající se precizním
obráběním a výrobou manuálního řazení pro
automobilový průmysl hledá tyto nové kolegy
a kolegyně do svých řad:

-(1(-9<jj«é$62%-('1$7

● projektový/á vedoucí
● projektový kvalitář
● pracovník/ce QS - zpracování dodavatelských
reklamací
● pracovník/ce QS - vzorkování
● seřizovač/ka vstřikolisů
● seřizovač/ka montážní linky
● operátor/ka CNC obráběcích strojů
● mechanik, opravář obráběcích strojů - údržbář
● skladník/ce
● dělník/ce ve výrobě
● a další
Do nově vznikající pobočky v Třebíči hledáme
vedoucího výroby.

),5(01«912é1«'5.<
129252é(1.<
5(./$01«3ą('0÷7<

NEJ
www.anddesign.cz
rychleji
OHYQøML
OÇSH

Více informací
o nabízených pracovních pozicích na
www.jopp.cz
tel: 566522425
MAT - FYZ (ZŠ) Cermat-Scio testy

DOUČÍM
tel: 774 621 703

www.velkomeziricsko.cz

Závodní jídelna ve Velkém Meziříčí přijme

HLAVNÍHO KUCHAŘE/KUCHAŘKU
Nástup možný od 1. 10. 2015. Dobré platové podmínky. Pracovní doba pouze na ranní
směny pondělí-pátek. Požadavky: praxe min. 5 let v oboru, samostatnost, spolehlivost.
Kontakt: B. Požárová, tel.: 731 468 666

přijme
BRIGÁDNÍKY pro celoroční brigádu do
HOTELOVÉ KUCHYNĚ a RESTAURACE

Brigáda je vhodná pro studenty
i absolventy Hotelové školy a SOU obor
kuchař- číšník, ale může být i pro studenty jiných středních škol, maminky
na rodičovské dovolené a pro důchodce
v dobré kondici (kuchyně).
Požadujeme: Spolehlivost a pracovitost.
Své žádosti vypisujte v hotelové recepci.
Následně Vás budeme kontaktovat.
Pro bližší informace volejte:
724 250 315, p. Vítek – vedoucí provozu
Objednáváme

KVALITNÍ

NOSNICE
N
O
stáří 17-19 týdnů
stá
prodej 12. 9. 12.00-14.00
CE
CELOROČNĚ
PRODÁVÁME
LEVNOU SMĚS PRO NOSNICE
LE

A. Novotný, Hrbov 42

737 477 773
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PŘIDEJTE SE
K NÁM!

RŮŽOVÁ VE FITNESS

Přĳďte se k nám podívat, ukážeme Vám nabízenou
práci a provedeme Vás po areálu společnosti Lidl.

pomáhám
bojovat s rakovinou prsu

7. 10. 2015 v 17.30
Sál Nový Svit
Náměstí 13/15 Velké Meziříčí

Počkáme na Vás v pondělí 14. září 2015
v 10 hodin a v 16 hodin na vrátnici logistického
centra ve Stránecké Zhoři.

• Ukázka samovyšetření
prsu pomocí fantomů
(Mamma HELP, IQ pohyb)

Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice:

• odpovědi na vaše dotazy
• Informační materiály

• SKLADNÍK/SKLADNICE
• ŘIDIČ/ŘIDIČKA VZV

Vstupenkou na tuto akci
je speciální tričko/120 Kč
(Výtěžek z prodeje bude
10. 11. slavnostně předán ředitelce
neziskové organizace Mamma Help)

Nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení
• pracovní smlouvu na dobu NEURČITOU
• ﬁremní beneﬁty
• místo výkonu práce: Stránecká Zhoř 139
• nástup: možný IHNED

www.joga-vm.cz
www.fitnessvm.cz

Těšíme se na Vás!
V případě dotazů neváhejte kontaktovat paní Rothbauerovou na tel. 566 596 229.

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

CHCETE ZHUBNOUT?

PROVÁDÍME:

3RPıŀHPH9£PVHYSUREOHPDWLFHRULHQWRYDW
*DUDQWXMHPHGRVDŀHQ¯DXGUŀHQ¯Y¿VOHGNıYKXEQXW¯
WYDURY£Q¯SRVWDY\ÏL]OHSģHQ¯]GUDY¯NRQGLFHDHQHUJLH

20% + 80%
= 100% VÝSLEDEK
správná
pohyb

Zajistíme Vám
kompletní servis
od návrhu až po samotnou
realizaci akumulační,
teplovodní nebo konvekční
stavby

Y¿ŀLYD

,QGLYLGX£OQ¯Sě¯VWXSRVREQ¯YHGHQ¯SRUDGFHP
0ÝěLWHOQ«Y¿VOHGN\YNLORJUDPHFKDFHQWLPHWUHFK

='$50$$1(=9$=1ÜVám vypracujeme
:(//1(66%,/$1&,QDSě¯VWURML7$1,7$

606 750 620

e-mail: kamnarstviar@gmail.com
tel:
+420 605 073 658

Wellness Studio Náměstí 13/15, Nový Svit Velké Meziříčí
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● krbové obestavby
● kachlové a akumulační
stavby
● montáž krbových kamen
● stavěné i montované
komínové systémy
● teplovodní systémy

www.kamnarstvi-ar.cz

INZERCE

NEJVHODNĚJŠÍ DOBA NA
VÝSADBU ROSTLIN ZAČÍNÁ
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:
ZKUŠEBNÍ TECHNIK

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Požadujeme:

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.

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.

Popis nabídky:

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.

VÝPOČTÁŘ – TERMODYNAMIK

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.

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.

ŠÉFMONTÉR TOČIVÝCH STROJŮ

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.

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.

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

■ 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.

KONSTRUKTÉR

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.

Popis nabídky:

SADBA JAHOD

PLODÍCÍ
ODÍCÍ KANADSKÉ BORŮV
BORŮVKY

NOVÉ MALINY

Zahradní centrum

Budišov 348
PO–PÁ 9–17
568 875 403
SO 8–12
736 484 435
www.zahradnictvi-molnar.cz

ZAVÍRÁNÍ MOŘE

MAKARSKÁ
25. 9. – 4. 10. 2015
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JUPITER club, s.r.o., Náměstí 17,
nabízí k dlouhodobému pronájmu
KANCELÁŘ O CELKOVÉ PODLAHOVÉ PLOŠE 52 M2
v přízemí budovy JUPITER clubu, č. p. 18 (vstup kino).
K dispozici ihned.
Bližší informace: Mgr. Milan Dufek, tel. 606 738 265

■ 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.

TECHNIK REALIZACE ZAKÁZEK

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.

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.

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
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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

SPOLEČNOST

ZÁŘÍ

2015

Jubilant Emil Dobrovolný: Auta mě
Emil Dobrovolný v září slaví osmdesátiny. Z toho více
než půl století prožil ve Velkém Meziříčí. Ač není velkomeziříčským rodákem, asi málokdo ze zdejších jej
nezná. V našem městě žije od roku 1961 a jeho jméno
je za tu dobu pro mnohé neodmyslitelně spojeno s
auty.
Stál u zrodu Horáckého autodružstva ve Velkém Meziříčí, které pak až do počátku devadesátých let vedl. Záhy
po revoluci zde založil vlastní firmu Auto Dobrovolný,
kterou posléze rozšířil i za hranice našeho města do
Jihlavy a Znojma, a stále se na jejím vedení podílí. Stejným směrem navíc zaměřil i svůj volný čas, když dvacet
let předsedal Automotoklubu Svazarmu. A přitom jeho
předky provázel zcela jiný obor, byli převážně mlynáři
a sedláci. Dokládá to jeho rodokmen zpracovaný až do
první poloviny osmnáctého století v knize Rod Dobrovolných, která vyšla před deseti lety. Je rozsáhlá, na
bezmála pěti stovkách stran zachycuje členitost rodu
v textech, fotografiích a dalších dokumentech. Logicky
tak prostoru pro jednotlivé členy a jejich životní osudy
nezbývá tolik místa. To je možná škoda, neboť zrovna
Emil Dobrovolný pro Velké Meziříčí mnohé udělal.
Sám přitom zdůrazňuje, že za jeho prací stojí hlavně
významná podpora jeho nejbližších, manželky Věry a
dětí Renaty a Milana s rodinami. „Cením si toho, že naše
vztahy fungují - v rodině i ve firmě,“ podotýká Emil Dobrovolný. Nejen o nich a o práci jsme si s ním povídali při
příležitosti jeho významného jubilea, přičemž se s námi
podělil o několik zásadních událostí ve svém životě, na
které nemůže zapomenout.

Dětství v protektorátu

První jsou ještě z dětství, jež zahrnuje období
první republiky, pak nelehké roky okupace i ty
po pětačtyřicátém. „Za okupace jsem často jako
školák společně s tátou sledoval v rádiu večerní
zprávy z jednotlivých front stanicích Volá Londýn, Govorit Moskva a Hlas Ameriky. Již od roku
1943 bylo jasné, že Němci nemohou zvládnout
sílící převahu Rudé armády a spojeneckých vojsk
ze západu. V letech 1941–45 zavedli na našem
statku tzv. nucenou správu a mléčné jednotky,
aby měli přehled o výkonnosti statku a kontrolu
nad plněním povinných dodávek zemědělských
výrobků pro německou říši. V této době se i na
úřadech a školách mluvilo hodně německy a němčina
byla i na tabulích s názvy měst a obcí. Na té naší tak
nahoře stálo Ratiboritz a pod tím Ratibořice. Věděli
jsme také, že v Praze byl spáchán atentát na Heydricha,
zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy
a Morava. My, děti ve škole, jsme pak povinně stály
tryznu za tohoto nacistického okupanta,“ vzpomíná
Emil Dobrovolný a vybavuje si i tu obrovskou touhu po
svobodě, kterou v té době v sobě i ostatních cítil. Ta
byla po osvobození naplněna jen nakrátko. „Co se odehrávalo v dalších letech, byl socialismus, komunismus a
diktatura Moskvy na pětačtyřicet let,“ podotýká s tím,
že sám se tehdy i přes svoje pracovní závazky a funkce
nikdy politicky neangažoval.
Ale vraťme se od politiky k jeho další dětské vzpomínce, jež pro něj také měla mimořádný význam. „Jako

Emil Dobrovolný na aktuálním snímku před redakcí Velkomeziříčska. Foto: Martina Strnadová
všichni kluci sedláků na vesnici, i já jsem samozřejmě už bylo zase vše v pořádku,“ popisuje E. Dobrovolný a
pomáhal, jak se dalo, při sezonních pracích na statku. dodává, že teprve po letech si uvědomil, jak to mohlo
Byl podzim a sklizeň brambor, které jsme vozili do li- skončit tragicky. Podobně jako následující příhoda, po
hovarů nebo sušáren. Odpoledne po škole jsem zapřáhl níž mu ještě dnes zní v uších maminčino pravidelné nakoně do prázdné korby, jel s ní na pole, přepřáhl korbu bádání, že ani lovecké zbraně dětem do rukou nepatří.
plnou brambor a jel jsem do družstevního lihovaru. Tam „Otec mě kolem mých dvanácti let brával do lesa na
nejprve na váhu, pak vysypat a zpět na pole pro další čekanou. Jeli jsme na motocyklu, táta měl přes ramevárku. Co se mi však stalo. Stál jsem již zařazen s koň- no kulovnici a já za ním s malou flintou ráže 9 mm.
mi před váhou, na niž se sjíždělo z mírného kopečku. Dojeli jsme na posed, táta si sedl nahoru, já pod něj
o tři nášlapy níž. Měli jsme nabito a čekali jsme,
až se srny vyjdou pást na louku. Dlouho se nic
nedělo a já jsem začínal usínat. Nabitá puška mi
pomalu padala přes koleno dolů. Lekl jsem se a
přitom zmáčkl spoušť. Rána zasáhla špičku mojí
levé boty. Ta byla poškozená, ale druhý prst vedle palce pouze mírně pomačkaný, krev netekla.
Boty jsme zahodili a mamince nic neřekli. Léčba
tátovou slivovicí na vatě zabrala, i když prst mi
dodnes zůstal mírně zkřivený.“

Statek rodině sebrali

Za okupace jsem často jako školák společně s tátou sledoval v rádiu večerní zprávy z
jednotlivých front na stanicích Volá Londýn, Govorit
Moskva a Hlas Ameriky. Již od roku 1943 bylo jasné,
že Němci nemohou zvládnout sílící převahu Rudé armády a spojeneckých vojsk ze západu.

Jenomže já jsem nestačil přibrzdit, a tak se stalo, že
mezi sloupkem a korbou, tzv. klanicí, pro mě zbylo jen
nepatrně místa a já při brždění narazil hlavou. Koně zastavili, já bezvládně padl a z vozu mě sejmuli vozkové.
Za lékařem jsme nejeli, táta se mě ujal sám. Zabalil mě
do tří prostěradel a v posteli jsem strávil tři dny. Pak
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Všechny tyto příhody má Emil Dobrovolný spojené s dětstvím na velkostatku v Ratibořicích u
Jaroměřic nad Rokytnou. Odtud se však, coby
kulaci, museli po roce 1948 vystěhovat. Syn Emil, který
měl původně na statku zůstat jako dědic a hospodařit
dál, tak zamířil do oboru, jemuž zůstal věrný dodnes.
„Pracoval jsem jako automechanik v dílnách státního
velkoobchodu v Třebíči. Při práci jsem studoval průmyslovou školu. Před ukončením třetího ročníku jsem
obdržel dopis od předsedy Horáckého autodružstva
Třebíč, v němž mi oznamoval, že právě dokončují výstavbu autoopravny ve Velkém Meziříčí a budou potřebovat vedoucího. Mám-li zájem, mohu se dostavit do
jeho kanceláře. Zájem byl oboustranný, a tak jsem po
ukončení školy mohl nastoupit. Ani nevadilo, že nejsem
členem komunistické strany. A tak jsem se dostal do
Velkého Meziříčí. Tam jsem nejdřív dokončil stavbu autodružstva a jeho zařízení a za tři roky tam již pracovalo
25 lidí.“

SPOLEČNOST

provázejí celým životem
Ještě před jeho odchodem z Třebíče, v době dokončování stu- čtyři vrcholové závody mistrovství ČSSR ročně,“ podivuje se
dia, se mu stala příhoda, jež je až neuvěřitelná. Ve snu odhalil E. Dobrovolný. Šlo o silniční a terénní závody motocyklů, pak
svoji chybu. „V autodílnách jsem ještě s dalším mechanikem nejvyšší soutěž terénních motocyklů a nakonec i závody tepracoval na generálních opravách motorů Ford 8V, Betford 6V rénních automobilů za účasti autokrosových hvězd obou Křesa Opel Blitz 4V. Byly to
ťanů, otce i syna. „Jako
motory z dovážených
tehdejší předseda AMK
aut v rámci americjsem dobře věděl, že
bez nadšených a pracoké poválečné pomoci
Unra. Brusírenské práce
vitých členů klubu by to
se dělaly v Brně a my
nešlo. Dovolím si proto
vyjmenovat některé z
jsme poté každý týden
smontovali tři motory,
nich, kteří mi byli opokteré si ředitelství odrou, mohl jsem se na ně
váželo zpět do Brna. V
spolehnout a na všechpátek jsme je dokončili
ny rád vzpomínám. Jsou
a v pondělí zbyla jen
to K. Sobotka, J. Mašek,
zkouška startu a záběh.
J. Kratochvílová, V. HoCo se mně však stalo. Ze
lík, O. Peřina, J. Láněk,
Vlevo devatenáctiletý bagrista Emil Dobrovolný
soboty na neděli jsem
MUDr. Dufek, J. Čtveráv moravskobudějovické cihelně. Foto: archiv E. Dobrovolného
špatně spal. Asi ve tři v
ček, M. Stupka, J. Policar,
noci jsem se celý zpocený vzbudil, neboť se mi zdálo, že jsem J. Kubíček, M. Dobrovolný, A. Brejška, S. Nováček, O. Teplý, F.
zapomněl provrtat mazací kanály na ojničních ložiscích a kvůli Vítek, A. Burian, P. Jirák, V. Kraus, V. Valtera, A. Deraha st. i ml.,
tomu hrozilo, že se motor po nastartování zadře. Nelenil jsem M. Drachovský, J. a I. Kaštanovi, V. Hladík, J. Stupka. Současně
a okamžitě jsem ujížděl do dílen,“ popisuje dnes událost Emil se omlouvám, pokud jsem na někoho zapomněl. Přes všechno
Dobrovolný. Jenomže v neděli tam nikdo nebyl. Musel proto to, co se v AMK Svazarm uskutečnilo a pro motorismus udělalo,
pootevřeným oknem vlézt dovnitř, kde zjistil, že jeho „živý“ si dovolím připomenout něco, co se možná časově nezvládlo,
sen nelhal. Stačily mu tři hodiny na to, aby svoji chybu napravil. možná opomnělo. Nedočkal jsem se za celé období dvaceV pondělí nikdo nic nepoznal, motor jen šepotal.
ti roků poděkování za svoji práci předsedy klubu. I výstavba
motelu Jestřábec přitom patřila do sféry mých aktivit a vlivu.
Pouze moje 80. narozeniny a vzpomínky na dřívější události
Vzpomínek je hodně. Ta poslední, ke které se Emil Dobrovolný mě vedou k tomu, abych se o tom zmínil. Celou věc však povarád vrací, patří Automotoklubu (AMK) Svazarm Velké Meziříčí, žuji za zcela ukončenou a nemám přání se k něčemu vracet,“
jehož byl v letech 1970–90 předsedou. „Dařilo se mi spojovat uzavírá Emil Dobrovolný tuto etapu.
opravárenskou činnost s motoristickým sportem. Kladu si dnes
otázku, jak jsme mohli u nás ve Velkém Meziříčí zvládnout až
Připravila Martina Strnadová

Automotoklub a sport

Historické slavnosti
4.–6. září 2015

Pátek 4. září

19.30 – 20.30 vojenská patrola na
Náměstí, verbování
domobrany
20.30
pochodňový průvod na
zámek
21.00 – 22.00 trestání zběhů,
vystoupení s ohněm

Sobota 5. září

10.30 – 11.00 Divadlo na káře
11.00 – 12.00 přivítání starosty
a městské rady,
představení jednotek,
uvítání majitelem panství,
ukázka výcviku vojska –
mušketýr, pikenýr
12.00 – 12.30 Roseta Brno - tanec
12.30 – 13.00 Kodex – dobová kapela
13.00 – 13.30 Bravo Team – hist. šerm
13.30 – 14.00 Poustevník
14.00 – 14.30 Módní přehlídka
14.30 – 15.00 Divadlo na káře
15.00 – 15.30 Sígři Pelhřimov – hist. šerm
15.30 – 16.30 vojenská šarvátka v parku
16.30 – 17.00 Roseta Brno - tanec
17.30 – 18.00 nástup jednotek - závěr

Neděle 6. září

10.00 – 10.30 nástup jednotek –
zahájení, příjezd Albrechta
z Valdštejna
10.30 – 11.00 Kodex – dobová kapela
11.00 – 11.30 Bravo Team – hist. šerm
11.30 – 12.00 Roseta Brno - tanec
12.00 – 12.30 ukázka výcviku - vojska
mušketýr, pikenýr
12.30 – 13.00 Poustevník
13.00 – 13.30 přehlídka dobových
kostýmů
13.30 – 14.00 Kodex – dobová kapela
14.00 – 15.00 vojenská šarvátka v parku
15.00 – 15.30 Roseta Brno
15.30 – 16.00 Bravo team
16.00 – 17.00 nástup jednotek,
dekorování starostou,
odjezd Albrechta
z Valdštejna, Sígři
Pelhřimov – hist. šerm,
ukončení
17.00 – 17.30 Kodex
Změna programu vyhrazena!

A DÁLE:

Historický Opel Kapitan z r. 1939, kterého Emil Dobrovolný nechal kompletně zrekonstruovat.
Foto: archiv E. Dobrovolného
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Účast řemeslníků: práce se dřevem,
historická sedlářská dílna, stolní a karetní
hry, cínové figurky.
Prohlídky zámku: průvodci v dobových
kostýmech, oživené obrazy ze života
šlechty, šerm.
Zámecký park: vojenské ležení, ukázky
bojových šarvátek.

SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ
KRONIK A

clubu, hudební komedie v podání ochotnického souboru Budišov
VELKOMEZIŘÍČSKÉ MOSTY
Úterý 22. 9., 15.30, koncertní sál JC,
přednáška Vlastivědné a genealogické
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, společnosti, o. s. při JC, přednáší PhDr.
Marie Ripperová
nezhasnou však nikdy na ni v našich
PARTIČKA
srdcích vzpomínky.
Středa 23. 9., 20.00, předprodej vstupeDne 22. 8. uplynulo
nek on-line www.ticketstream.cz
15. smutné výročí
HRDÝ BUDŽES
úmrtí paní
Čtvrtek 24. 9., 19.30, velký sál, divadelní
Jany Mejzlíkové
představení s Bárou Hrzánovou v hlavní
z Velkého Meziříčí.
roli
GOTICKÉ MALBY V KOSTELE SV. KŘÍŽE
S láskou stále
vzpomínají rodiny Mejzlíkova, Savvinova V NEBOVIDECH
Úterý 29. 9., 15.30, koncertní sál JC,
a děti s rodinami.
přednáška Vlastivědné a genealogické
společnosti, o. s. při JC, přednáší PhDr.
Kateřina Dvořáková, Martin Hotárek
JENOM ŽIVOT
Středa 30. 9., 19.30, velký sál, zahájení
9. 9.-26. 9. 2015
divadelní sezony 2015, hrají: I. Bareš, A.
Talacková
KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E
ŽIVOT NA VSI PŘED 50 LÉTY V OLŠÍ
Středa 9. 9., 19.30
NAD OSLAVOU
GANSTER KA
Úterý 6. 10., 15.30, koncertní sál JC, filPátek 11. a 18. 9., 19.30
mová projekce pořádaná Vlastivědnou a
VYKOLEJENÁ
gen. společností, o. s. při JC, Marie a Jan
Sobota 12. 9., 19.30
Dvořákovi, Josef Michal
ANT-MAN
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU - travesti skupina
Neděle 13. 9., 16.00
Screamers a Techtle Mechtle
AMY
Pátek 9. 10., 19.30, rezervace a prodej
Čtvrtek 17. 9., 19.30
vstupenek na programovém oddělení JC
LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM
MATYLDA ZASAJUJE aneb POVÍDAČKY
Pátek 25. 9., 19.30
NAŠÍ KAČKY
NIKDY NENÍ POZDĚ
Neděle 11. 10., 15.00, velký sál JC, rezerSobota 26. 9., 19.30
vace a prodej na programovém oddělení JC
KONCERT 4TET VERZE IV
Středa 25. 11., 19.00, velký sál JC
VÝSTAVA PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
od 5. 9.
9. 9.-9. 10., Městská knihovna VM, práce
4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ
žáků ZUŠ VM
sobota 5. 9., 19.30, náměstí, tradiční sou- KONCERT V ĚRY ŠPINAROV É
těž družstev Křižanova, Měřína, Velké pátek 6. 11., 19.30, velký sál JC, předprodej
vstupenek na programovém oddělení JC
Bíteše a Velkého Meziříčí
VELKÉ MEZIŘÍČÍ VE VÁLCE TŘICETILETÉ
pátek 4. 9.-neděle 6. 9. Velké Meziříčí ve
válce třicetileté, historické slavnosti pořádané Muzeem Velké Meziříčí
2015/2016
Zahájení 5. října 2015, ukončení leden
2016
sobota 5. 9., 13.00
Uzávěrka přihlášek 2. října 2015. V rámci
Happy sport club,
výuky proběhne 11 lekcí – 1× v týdnu,
Zdenky Vorlové 21, VM
ples v bílém a závěrečný barevný ples
1. kurz začíná v 17.00 (GVM, ostatní),
PIERRE A MOHAMED
2. kurz v 19.00 (HŠ Světlá a SŠŘ a ostatMiroslav Gabriel Částek – Divadlo jed- ní). Cena celého kurzu je 900 Kč. Více
noho herce uvádí v premiéře hru Adriena informací na programovém oddělení JC,
Candiarda. Pořad chce být vyjádřením Náměstí 17, VM, tel.: 566 782 004, 001,
úcty k poselství, přátelství a vzájemnému e-mail: program@jupiterclub.cz
respektu v mezináboženském dialogu.
Pondělí 14. 9., 19.30, koncertní sál. PřeFolklórní soubor Horáčan
klad: Ondřej Selucký. Hudba: Pavel Král
hledá nové členy
NOC NA KARLŠTEJNĚ
tel.: 777 631 785
Neděle 20. 9., 18.00, velký sál Jupiter

KINO

KULTUR A

TANEČNÍ

ZÁCHRANÁŘI V AKCI

ZÁŘÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE
A KCE MĚS TA
DESATERO PROBLÉM Ů V ELKÉHO
MEZIŘÍČÍ: S VÁMI O VŠEM!
Svými podněty ovlivněte budoucnost
Přijďte diskutovat s vedením města
7. září 2015 v 15.30, koncertní sál Jupiter clubu. Diskutovaná témata: veřejná
správa, zdravotnictví a sociální služby,
životní prostředí, kultura a památková
péče, sport a volný čas, vzdělávání a
osvěta, podnikání, ekonomika a cestovní
ruch, zemědělství, doprava.
DNY ZDR AVÍ
13. ročník na téma Brambory
Čtvrtek 10. září 2015, 9.00-17.00
N Á MĚS TÍ V ELKÉ MEZIŘÍČÍ
Výtvarné dílny pro nejmenší a jejich
rodiče • městská gymnastika • co se
používalo dříve, než byly brambory –
tvoření a pokusy • překážková dráha •
měření tlaku a tělesného tuku v těle •
ošetření zranění a ukázka první pomoci •
ochutnávka dobrot z brambor • nabídka
různých regionálních produktů • stánky
• bylinky • ukázky děl literární soutěže •
anketa desatera • pocitové mapy • divadlo pro děti • ukázky kynologie • taneční
vystoupení
Od 17.00 hod. se v Jupiter clubu na loutkové scéně uskuteční přednáška psycholožky Mgr. Elen Sejrkové. Téma: Mužský
a ženský svět s jejich rozdíly. Přednáška
bude ZDARMA.
E V ROPSK Ý T ÝDEN MOBILIT Y
„V YBER – ZMĚŇ – ZKOMBINUJ“
Od 16. do 28. září
16. 9. Quest v Nesměřském údolí. 15. 9.
soutěžní odpoledne pro žáky 4. a 5. tříd
základních škol a výtvarná soutěž pro
žáky 1. tříd 16. 9. malování na silnici,
vyměníme auta za koně, 17. 9. výtvarná
dílna pro rodiče s dětmi – koník z vlny,
18. 9. sportovní dopoledne na dopravním hřišti, 20. 9. cyklovýlet za krásami
Nesměřského údolí.
K účasti na celé akci byli přizváni tito partneři: Městská policie VM, DDM VM, Kopretina –
centrum pro rodiče s dětmi VM, Jupiter club,
s. r. o., VM, Ekologické centrum Chaloupky,
o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další
vzdělávání, Město Velké Meziříčí a Zdravý
Kraj Vysočina. O podpisu Charty 2015 – Evropský týden mobility probíhajícím ve dnech
16.-22. 9. rozhodla Rada města kladně na
svém zasedání dne 12. 8. 2015.
Ve středu 16. 9. 2015 od 7.00 do 17.00
bude uzavřena část ulice Ostrůvek (asi
100 m) před budovou Kopretiny.
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ČTĚTE VÍCE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

2015

CESTOVKA ZKRACHOVALA

VR ÁTÍ VÁM PENÍZE?
Pomoc a další informace najdete v bezplatné osobní poradně SOS – Asociace
ve Velkém Meziříčí na Náměstí 28 každou středu v čase od 14.00 do 16.00,
nebo telefonicky na čísle 900101010.
ČTĚTE VÍCE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ
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Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
zahajuje od 1. 9. 2015

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
Nabídku a informace najdete na
www.ddmvm.cz
nebo na telefonu 566 781 850–3.

AKTUÁLNĚ/SPORT

Opilý řidič převrátil auto na střechu domu
Osmadvacetiletý řidič Subaru v neděli
30. srpna ve dvě hodiny v noci projížděl
Uhřínovem. Při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel s autem do protisměru, kde
najel na chodník, prorazil ocelové zábradlí a sjel ze svahu. Auto přitom převrátil
na střechu a dopadl na střechu garáže u
rodinného domu.
„Při nehodě došlo k lehkému zranění
řidiče, který byl převezen do jihlavské
nemocnice. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili 2,19 promile alkoholu v
dechu. Hmotná škoda na vozidle, garáži,
chodníku a zábradlí byla předběžně vyčíslena na 35 tisíc korun,“ sdělila tisková
mluvčí krajské policie Monika Pátková.
Muž je podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté případ vyšetřují.
Nehoda se stala na nedávno opravené
krajské silnici třetí třídy v ostré zatáčce,
kde chybí svodidla. Ta tam před opravou
ještě byla a o jejich obnovu žádali již na
podzim 2014 Krajskou správu a údržbu
silnic Vysočiny (KSÚSV) majitelé nemovitosti, na jejíž střechu nyní dopadlo
havarované auto. „V minulosti zde bylo
již několik nehod a při jedné z nich zůstalo nákladní auto po selhání brzd viset
v zatáčce za strom. Pod zatáčkou je naše
chalupa, kde se běžně pohybujeme včetně malých dětí,“ popisovali Nováčkovi v

Hasiči se utkají
v září na náměstí
Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí
pořádá na počest zasloužilých funkcionářů nultý ročník Memoriálu v klasickém
požárním útoku. Soutěž se uskuteční v
neděli 6. září 2015 na náměstí ve Velkém Meziříčí, začátek je naplánovaný
na 13.00, kdy odstartuje první družstvo
po vydání povelu velitele. Tento požární
útok je odlišný od požárního sportu tím,
že každý člen družstva má stanoveno,
jaký úkon bude dělat a za který je hodnocen. Soutěží se rovněž s vodou, hadice se
ale musí rozhazovat a vázat lanka. Pořadatelé SDH Velké Meziříčí a okrsek Velké
Meziříčí vás zvou na tuto soutěž, kde se
představí družstva z okresu ZR. Nedělní
odpoledne si zpříjemníte posezením u
občerstvení nebo si můžete zkontrolovat
zdravotní stav u partnera soutěže VZP.
Stanislav Kratochvíl, starosta SDH VM
Petr Invald, starosta okrsku Vel. Meziříčí

PROGR AM NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Fotbalisté nabírají
do týmů přípravek
ČTĚTE VÍCE NA
FC VM.CZ
Fotbalový klub FC Velké Meziříčí pořádá ve spolupráci s Fotbalovou asociací
České republiky v úterý 8. září 2015
od 16:30 hodin na fotbalovém stadionu U Tržiště nábor hráčů a hráček do
týmů přípravek. Nábor je určen pro děti
ročníku narození 2009, 2008 a starší.
Přijď mezi nás, rádi tě přivítáme v našem klubu.
Zdeněk Veselý

Nehoda vypadala opravdu hrozivě. Foto: archiv rodiny Nováčkových
dopise na Krajskou správu a údržbu silnic lost na 30 km v hodině a značka upozorVysočiny.
ňující na zatáčku a nebezpečné klesání.
Dostalo se jim odpovědi, že oprava silni- Vše je v souladu s normou.
ce byla provedena dle schváleného pro- „To musí někdo zemřít, aby tato zatáčka
byla doplněna potřebnými svodidly nebo
DAL ŠÍ V Ý VOJ NA
betonovými zátarasy?“ zlobí se nyní NoVELKOMEZIRICSKO.CZ
váčkovi, kteří Velkomeziříčsku poskytli
všechny podrobnosti. Hned v pondělí
jektu a zatáčka je zabezpečena chodní- ráno proto poslali další dopis na KSÚSV.
kem s obrubníkem vysokým 15 cm, jehož Aktuální reakci správy silnic se nám do
hrana tak plní funkci odrazu. Zábradlí uzávěrky měsíčníku nepodařilo získat.
za chodníkem slouží jen k bezpečnosti Případ budeme sledovat a další informachodců, nikoliv coby silniční záchytný ce uvedeme na našem webu.
systém. V místě je navíc omezena rychMartina Strnadová

Handicapovaní sportovci
zápolili v bowlingu dvojic
V sobotu 29. srpna se na River bowlingu ve Velkém Meziříčí konal již 12. ročník turnaje v bowlingu dvojic. Turnaj se uskutečnil především pro handicapované sportovce,
děti a asistenty. Tento turnaj se pořádal pod záštitou starosty města ing. Radovana
Necida.
Turnaje se zúčastnilo 12 dvojiic,
ktteré od 9 hodin bojovaly o co
nejlepší umístnění a mohly si
ttak odvézt z turnaje ceny od
V turnaji byly oceněny dvosponzorů, diplomy a poháry.
jice i nejlepší handicapovaný
sportovec a sportovec do
15 let. Po dvou kolech se naa
pprvním místě umístili Milan
Bartůněk a David Matoušek se
součtem bodů 512, na druhém
místě Jaroslav Polívka a Petr SekS k
nička
ičk se součtem bodů 452 a na
třetím místě Jan Majo a Eva Charvátová se součtem bodů 352. Ze sportovců do 15 let
si pohár za nejlepší výkon 174 bodů převzal Vojtěch Malec a nejlepším handicapovaným sportovcem za 261 bodů se stal Milan Bartůněk.
Slavnostního vyhlášení a předání cen byl přítomen místostarosta Velkého Meziříčí
Josef Komínek a Jitka Kafková, zástupkyně Broker Consulting - finanční poradenství. Sportovní klub děkuje paní Kozinové, která umožnila tento turnaj uspořádat,
Martině Soldánové, která během turnaje zajišťovala obsluhu. Dále bychom chtěli
poděkovat sponzorům Jaromír Ambrož AD servis Vídeň, Dalibor Pařil kovoobrábění
Kadolec, Vlastimil Dvořák Petráveč – hasicí přístroje, Wiegel CZ žárové zinkování,
Skryja Jiří Lavičky – pěstitelská pálenice, Broker Consulting finanční poradenství,
kteří věnovali ceny do turnaje.
Mediálním partnerem turnaje byl týdeník Velkomeziříčsko. Sportovní klub děkuje
všem sponzorům, kteří nás v tomto roce podporují.
Jiří Charvát, předseda HSCVM
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Fotbalový klub
chystá memoriál
FC VM pořádá v sobotu 12. září, na
hřišti v Dolních Heřmanicích od 10.30
hodin turnaj k uctění památky V. Špačka, P. Muchy, R. Krátkého.
Zúčastní se: FC Košice, Kyjov, Brno,
Bohumín, Rozsochy, Rudíkov, Slza VM,
Lesy VM a FC Velké Meziříčí
-md-

BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ
SPOLEČNOST s.r.o.
VELKÁ BÍTEŠ
přijme do pracovního poměru
ŘIDIČE NÁKLADNÍHO VOZIDLA
PRO PROVOZ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
sk. C - pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE - pro vnitro dopravu
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Bližší informace:
p. Dobrovolný, tel: 606 151 889
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násttup možžnýý ihnned, tel: 777 736 753
nebbo zasílejjte píseemnéé nabídkky na
na: info
nfo@vezeeko.czz,
nebbo na adrressu: Jiihlavs
vská 229,, 59
5944 01 Velké Meziříčí
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Velmez bojoval, ale Zbrojovce podlehl
MOL Cup

FC Velké Meziříčí – FC Zbrojovka Brno
1:2 (0:1)
Góly: 90. + 2 J. Krejčí – 31. a 50. z penalty
Řezníček. Rozhodčí: Proske.
V předchozím pohárovém utkání si velkomeziříčští fotbalisté snadno poradili s
Novou Vsí 6:0. Góly dali: 7. Simr, 12. Havlík (vlastní), 38. Smejkal, 42. Dolejš, 84.
Krejčí, 87. Bouček.

Fotbalisté brněnské prvoligové Zbrojovky se na Tržišti ve Velkém Meziříčí řádně
zapotili. Náš třetiligový tým mužů jim
byl ve třetím kole poháru FAČR MOL Cup
velmi slušným soupeřem, ač nakonec
prohrál 1:2.
Utkání na Tržišti sledovalo rekordních
1360 platících diváků.
Zbrojovka od 31. minuty vedla, gól dal
Řezníček, stejně jako druhý z penalty. Za Moravskoslezskou fotbalovou ligu FC
Velmez snížil na 1:2 v nastavení Krejčí.
VM A odstartoval dvěma vítězstvími
nad Líšní a Zlínem a jednou remízou nad
Olomoucí. Další utkání odehrál v úterý
1. Otrokovice
4 3 1 0 14:3 10
2. září proti Vítkovicím. Jeho výsledek v
2. Prostějov
4 3 1 0 7:3 10
době
uzávěrky našeho měsíčníku nebyl
3. Vyškov
4 2 1 1 14:5 7
znám. Čerstvé informace najdete na na4. Velké Meziříčí
3 2 1 0 5:2 7
5. Kroměříž
4 2 1 1 6:4 7
šem webu.
6. Uničov
4 2 1 1 5:3 7
FC Velké Meziříčí – 1. HFK Olomouc 2:2
7. Vítkovice
3 2 0 1 4:2 6
(1:2)
8. Zlín B
4 2 0 2 5:6 6
9. Hulín
4 1 2 1 8:8 5
Góly: 17. Durajka, 59. Smejkal – 4. Šteigl,
10. Mohelnice
3 1 1 1 4:4 4
19. Danis.
11. Slovácko B
4 1 1 2 8:9 4
FC
Fastav Zlín B – FC Velké Meziříčí 0:1 (0:0)
12. Třebíč
4 1 1 2 5:10 4
Gól: 80. Dolejš.
13. Břeclav
4 1 1 2 5:11 4
14. Hlučín
4 0 1 3 3:6 1
FC Velké Meziříčí – SK Líšeň 2:0 (1:0)
15. Olomouc
3 0 1 2 2:5 1
Góly: 6. Durajka, 78. Demeter.
16. Líšeň
4 0 0 4 1:15 0
Martina Strnadová

MSFL

Z pohárového utkání s brněnskou
Zbrojovkou. Foto: Martina Strnadová

Veronika Čamková vyhlíží mistrovství světa
Nadějná velkomeziříčská lyžařka Veronika Čamková se už od konce května
naplno věnuje letní přípravě. V minulé
sezóně se jí podařilo získat stříbrnou a
bronzovou medaili na mistrovství České republiky žen a celkové prvenství v
Českém poháru jak v kategorii žen, tak v
kategorii juniorek.
Letošní sezónu zahájila výjezdem do rakouských Alp. Hned druhý den po úspěšném složení maturitní zkoušky vyrazila na
první reprezentační soustředění s českým
juniorským týmem. Místo v týmu si Veronika zajistila právě úspěchem na MČR a v
dalších mezinárodních závodech.
V letošní kondiční přípravě začala Veronika
spolupracovat s trenéry Zuzkou Villertovou a Vlastou Pólem. Tréninkové jednotky,
které má dvakrát denně, obsahují tréninky
v posilovně, na hřišti, na kolečkových bruslích, na kole a spoustu dalších aktivit. V
tréninkovém procesu je zařazená i regenerace a práce s fyzioterapeuty. Svoji fyzickou
kondici mohla Veronika porovnat se svými

Veronika Čamková při kondiční
přípravě. Foto: archiv autora

kolegyněmi z reprezentačního týmu na
kondičním soustředění ve sportovním centru Nymburk. V pěti dnech tvrdého tréninku se pod vedením Josefa Andrleho naučila
novým cvikům a dovednostem.
Aby mohla Veronika lyžovat i v letních
měsících, musí vyrazit za francouzské
hranice na ledovec Les2Aples. Tam
společně se svým trenérem Jardou Rakušanem a parťákem Honzou Ouvínem
zdokonaluje techniku lyžování a získává
jistotu, která je velmi důležitá pro nadcházející závody. Ty ji čekají už koncem
listopadu.
Hlavním cílem letošní sezóny bude pro
Veroniku mistrovství světa juniorů, které
se bude konat v Rusku v Sochi. Na otázku
týkající se konkrétních cílů Veronika odpověděla: „Přála bych si obhájit medailové pozice na MČR, potvrdit své místo
v reprezentačním družstvu a pravidelně
bodovat v Evropském poháru.“ Snad se jí
vytyčených cílů podaří dosáhnout.
Petr Dočkal

Dětský den
zpestřily sovy
Poslední prázdninové nedělní odpoledne plné rozzářených dětských obličejů
a úsměvů - to byl dětský den v Mostištích. Dětský den se mimořádně vydařil,
přišlo přes sedmdesát dětí v doprovodu
rodičů. Velký úspěch měly ukázky výcviku dravců. Každý den se před vámi
po stole neprochází sova, či nepřistane vedle vás obrovský orel. Program
pokračoval tancováním, soutěžemi,
malováním na obličej, tetováním a děti
si mohly barvičkami pomalovat pestrobarevné šátky. Dále po celou dobu
měli místní myslivci pro děti připraveno
poznávání zvěře, stromů a stop. Za vše
dětičky dostávaly spoustu drobných odměn. V horkém letním odpoledni se každý chladil po svém, děti lízáním nanuků, maminky popíjením ledové kávy se
zmrzlinou a tatínci pivem. Poděkování
patří sponzorům, dále všem dobrovolníkům, kteří celý den pomáhali.
Veronika Netolická SK Mostiště
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