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Soukromá inzerce je zdarma

čtěte
na straně  4

Co by mohlo vítat návštěvníky 
města na kruhovém objezdu?

Napadá vás něco vtipného?
Hezkého? Socha? Nápis? Cokoliv jiného?
Pro naše město symbolického?

Svůj námět zašlete do 26. října na poš-
tovní adresu Velkomeziříčska, nebo na 
e-mail:
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz. 
Vaše návrhy zveřejníme v anketě a pro 
tři vítězné máme knihu. 

Soutěž námětů na symbol města
Město Velké Meziříčí a Velkomeziříčsko 
hledají námět na symbolický objekt, který 
by byl umístěný na nové okružní křižovatce

Soukromé inzeráty 
můžete na portál 
Velkomeziříčsko.cz 
umístit zdarma a na-
víc z pohodlí svého 
domova. Dalším pří-
jemným vylepšením 
je přehled poledních 
menu v místních re-
stauracích.
Chcete něco přeby-
tečného prodat nebo 
naopak něco sháníte? 
Dnes už je to jedno-
duché! Spojte se s 
ostatními obyvateli 
našeho regionu pro-
střednictvím Velko-
meziříčska. Zdarma sem můžete umístit 
svůj inzerát a navíc vše uděláte přímo od 
stolu. Vůbec nemusíte nikam chodit, tele-
fonovat, nebo psát. Jednoduchý webový 
formulář vás sám navede k žádoucímu 
výsledku. Chcete navíc svůj inzerát umís-
tit na čelní pozice? To také není těžké. Za 

pouhých třicet korun 
bude vaše sdělení na 
prvních místech celý 
týden.
Inzerci navíc může-
te za standardních 
podmínek umístit i 
do tištěného měsíč-
níku Velkomeziříč-
sko. Inzerování ve 
Velkomeziříčsku se 
tak dnes stává nej-
výhodnějším způso-
bem zveřejňování 
vašich sdělení na 
místním trhu. Nej-
větší garantovaný 
náklad tištěného pe-

riodika spolu s webem s rostoucí čteností 
vám zaručí, že se o vašem inzerátu v našem 
městě a okolí dozví téměř všichni.
Chystáte se na oběd a chcete vědět, co kde 
nabízí dobrého? Také jednoduché. Stačí 
navštívit portál Velkomeziříčsko a v klidu 
si pohodlně vybrat. Dobrou chuť!

DODRŽOVÁNÍ 
Z ÁK A ZU TR ANZITU 
K AMIONŮ VE MĚS-
TĚ KONTROLUJE 
POLICIE. 

TO JE RYCHLOST: 
NOVÉ ŠATNY 
PRO FOTBALIST Y 
ROSTOU DOSLOVA 
PŘED OČIMA. 

PODZIMNÍ NÁVAL: 
JUPITER CLUB 
NĚKOLIKR ÁT V Y-
PRODAL VŠECHNA 
MÍSTA.

ČERST V Ý DE VA-
DESÁTNÍK VÁCL AV 
SL ABÝ V ZPOMÍNÁ 
NA S VŮJ ŽIVOT 
S LOUTK AMI.
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Lepší je, když se pračka 
neporouchá

Radovan Necid, starosta

Každoročně touto dobou začíná příprava nejdůležitějšího dokumentu a důle-
žité jednání zastupitelstva v tom kterém roce. Jde samozřejmě o rozpočet na 
příští rok, který určí nejen to, co se v našem městě bude stavět, opravovat, po-
řizovat a vylepšovat, ale také to, kolik to bude stát a kde na to vezmeme peníze.
Pro příští rok se nám rýsuje několik větších akcí, které bychom rádi uskutečnili, 
některé musíme zařadit proto, že jsou součástí jiných akcí. Nejdůležitější z nich 
budou asi plánované opravy krajských silnic a opravy vodovodů a kanalizací. 
Na ně samozřejmě musíme přispět, když už se budou opravovat. Přáli bychom 
si tam nové chodníky, veřejné osvětlení, popř. cyklostezku - tak, aby třeba cesta 
na Petráveč byla příjemná nejen pro řidiče, ale i pro pěší a cyklisty a aby ty 
roury a trubky pod ní byly opraveny, že se nebude muset za pár let zase roz-
kopávat. Na tyto akce musíme přidat městské peníze a zastupitelstvo má tedy 
před sebou debatu na toto téma.
To je jen takový příklad toho, co nás v zastupitelstvu v diskusi o rozpočtu čeká. 
Rád bych také ve stručnosti vysvětlil, jak vůbec se nápady a náměty na takové 
akce do rozpočtu dostanou. Jsou dva typy akcí - dlouhodobě plánované a ur-
gentní. Město má celou řadu strategických dokumentů - například Integrovaný 
plán rozvoje města, Bílou knihu dopravy, či nově pořízené vodovodní a kanali-
zační generely. To je seznam věcí, které je třeba dlouhodobě udělat, aby zlepši-
ly a zpříjemnily náš život ve Velkém Meziříčí. Tyto seznamy vznikají na základě 
veřejných potřeb, námětů odborníků i členů zastupitelstva a jsou také veřejně 
projednávány a schvalovány. Zastupitelé tyto dokumenty postupně plní, což je 
práce na několik volebních období. Pak je druhý typ akcí, takzvané urgentní. 
Letos a příští rok je to například oprava kanalizace na Nábřeží. Vzpomínáte si 
určitě, že po Nábřeží loni vedla objízdná trasa opravované Sokolovské ulice. 
Ukázalo se, že kanalizace pod silnicí (která byla vybudována ještě za druhé 
světové války), zvýšený provoz nevydržela a zbortila se. Proto ji musí správce 
kanalizace opravit a pro nás to znamená nutný finanční příspěvek, se kterým 
ani dlouhodobé strategické dokumenty, ani zastupitelé nepočítali.
Přál bych si samozřejmě, abychom mohli postupovat více podle našich dlou-
hodobých cílů a méně podle toho, co se zrovna akutně vyskytne. I v našich 
rodinných rozpočtech přece nemáme rádi nepříjemná překvapení typu náhlé 
velké nutné opravy auta nebo výměny pračky, o které jsme si mysleli, že nám 
ještě dva roky vydrží. Ale nedá se nic dělat, takový už je život.
Přeji nám všem, obyvatelům Velkého Meziříčí, klidné a hezké babí léto bez ne-
příjemných překvapení a zastupitelům klidné sestavování příštího rozpočtu.

Kolona aut v září ucpala Velké Meziříčí. Mezi nimi byly 
i spousty kamionů, a to i přes platící zákaz tranzitu. 
Mnohých se totiž netýká.
Průjezd Velkým Meziříčí byl v jednom ze zářijových 
dnů jen pro trpělivé. Auta s brněnskými a pražskými 
značkami, mezi nimi kamiony. Řidiči sjížděli z dálnice 
kvůli svedení dopravy do jednoho pruhu na D1 v těsné 
blízkosti Velkého Meziříčí. Přitom od začátku září platí 
ve městě zákaz tranzitu. „Kde byla policie, aby řidiče 
kamionů pokutovala?“ ptali se lidé. Ale policie tou do-
bou ve Velkém Meziříčí byla a kamiony kontrolovala.
„O uzavírce jsme věděli a naši hlídku jsme ve Velkém 
Meziříčí měli v době cca od 14 do 16 hodin odpoledne,“ 
potvrdil vedoucí dopravního inspektorátu PČR ve Žďáře 
Zdeněk Kubík a dodal: „Za dvě hodiny jsme zkontrolo-
vali desítky kamionů a všechny tou dobou jely přes Vel-
ké Meziříčí oprávněně, ani jeden z nich zákaz tranzitu 

neporušil.“ Kamiony, které mají cíl cesty ve městě nebo 
přes ně přejíždějí ze sousedních okresů, totiž nejsou 
tranzit. Navíc v případě mimořádné situace, například 
kvůli dopravní nehodě, může policie nařídit sjíždět ka-
mionům z dálnice i do zákazu.
Samozřejmě, že zákazová značka není zeď a do města 
občas vjedou i kamiony, které k tomu oprávnění nemají. 
„Od prvního září, kdy začal ve Velkém Meziříčí platit zá-
kaz tranzitu, tam provádíme kontroly téměř denně – v 
různou dobu. Za tu dobu už jsme udělili pokut několik,“ 
říká k tomu policejní tisková mluvčí Dana Čírtková a 
podotýká: „Ovšem policisté nemohou stát u každé zá-
kazové značky trvale, neboť musejí střídat i jiné služby.“

KVŮLI MODERNIZACI D1 KOMPLIKACE POTRVAJÍ
Obyvatelé Velkého Meziříčí už mají dopravních kom-
plikací dost. Mají za sebou spousty uzavírek přímo ve 

městě kvůli postupné opravě hlavního tahu, stavbě 
okružních křižovatek u fotbalového stadionu či u D. 
Radslavic a dalším.
„Lidé se bohužel budou muset obrnit trpělivostí, neboť 
dopravních problémů se zatím nezbavíme. Předpoklá-
dám, že v souvislosti s modernizací D1 u Velkého Mezi-
říčí letos a v příštím roce nastanou situace, kdy k nám 
auta včetně kamionů budou sjíždět i nadále,“ obává se 
starosta Radovan Necid.
Modernizace úseku D1 mezi Velkým Meziříčím a Měří-
nem (km 134–141) odstartovala v září. Za normálních 
okolností by měla být doprava vedena vždy dvěma 
pruhy na Prahu a dvěma na Brno. Mohou ale nastat mi-
mořádné situace, které plynulost dopravy zkomplikují. 
V příštím roce pak má modernizace D1 pokračovat i v 
úseku mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou.

Martina Strnadová

Kamiony policie pravidelně kontroluje

Každý, kdo dnes ve Velkém Meziříčí 
staví, bude mít administrativní začá-
tek stavby velmi usnadněný. Město 
zprovoznilo elektronické žádosti o 
vyjádření k existenci sítí. 
Na městském webu je aplikace e-UtilityReport, která stavebníka intuitivně provede 
vyplněním formuláře. Ten se pak elektronicky rozešle všem správcům sítí (například 
vodovodu, el. vedení, optických kabelů a podobně), kteří jsou do služby zapojeni. Pro 
ty, kdo se zatím do tohoto způsobu komunikace se stavebníky nezapojili, ihned pro 
žadatele aplikace vygeneruje vyplněnou žádost k vytištění, kterou pak může poslat 
poštou. 
„Jde o velmi rychlý způsob, jak správce sítí oslovit ve správném tvaru a navíc všech-
ny,“ vysvětlil starosta Radovan Necid. Žadatel navíc nemusí nic do svého počítače 
instalovat, vše probíhá prostřednictvím webového prohlížeče.
„Jde o další z řady kroků, kterými se snažíme zpřístupnit co nejvíce agendy a komu-
nikace s městem elektronicky,“ doplnil starosta Necid. 
Aplikace e-UtilityReport je součástí velké přestavby městských webových stránek, 
na kterou radnice získala evropskou dotaci. V rámci přestavby vzniká takzvaný portál 
občana, kde lidé najdou aplikace a nástroje pro snadnou komunikaci s radnicí. Portál 
má být hotový ještě letos a jeho součástí je i nová, modernější podoba městského 
webu. „Bude zde i náš vysněný klikací rozpočet, na který se opravdu těším,“ uzavřel 
starosta.
Aplikaci najdete na městském webu v Užitečných odkazech nebo také v Praktických 
informacích. 

Sítě jde nově vyřídit přes web

-red-

Město finančně podpořilo další kulturní 
projekty částkou téměř dvaačtyřicet tisíc 
korun.
Ve druhém průběžném kole výzvy  Gran-
tového systému podpory kultury ve 
Velkém Meziříčí radní schválili 3.500 
korun Hynku Jurmanovi na knihu Ozvě-
ny Vysočiny, která přibližuje zajímavosti, 
pamětihodnosti a pozoruhodnosti naše-
ho kraje, i Velkomeziříčska. Deset tisíc 
korun dostal Dům dětí a mládeže na 
tradiční Drakiádu 2015 na Fajtově kopci. 
Příspěvek ve výši necelých 28.400 korun 
jde i pěveckému sboru vedenému Olgou 

Ubrovou na pokrytí nákladů spojených s 
účastí na Mezinárodním festivalu sboro-
vé populární hudby.
„Do druhého průběžného kola výzvy se 
zájemci mohou stále hlásit a žádat o 
finanční příspěvek. Podmínkou je, aby 
akce proběhla do konce roku 2015,“ říká 
vedoucí odboru školství a kultury Pavel 
Stupka.
Maximální částka na podporu jednoho 
konkrétního projektu je 30.000 korun. 
Nejvíce mohou pořadatelé získat pade-
sát procent uznatelných nákladů.

Martina Strnadová

Grant nabízí podporu kultuře

NA JDETE NA
VELKEMEZIRICI.CZ
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Vlastivědná a genealogická společnost 
oznamuje přihlášeným zájemcům, že 
kurs zahájíme ve čtvrtek 5. listopadu 
2015 v 16 hodin v předsálí kina, kde 
se bude konat každý týden až do 3. 
prosince. Kursovné nepřesáhne 400 
Kč. Nezapomeňte si vzít blok a psací 
potřeby.

Výbor VGS

Kurs „Hledáme 
svoje předky“ 
začne v listopadu

Ulice Nábřeží ve Velkém Meziříčí bude 
do 30. listopadu uzavřena kvůli rekon-
strukci kanalizace.
Nejprve začnou práce v úseku od Trži-
ště k mostu přes Oslavu na ulici K No-
vému Nádraží (silnice II/360). Uzavírka 
této části ulice bude trvat od 29. září 
do 30. listopadu 2015.
Další část Nábřeží od mostu proti prou-
du řeky ke křižovatce s Lipnicí začne 
později, až od 12. října a potrvá také do 
konce listopadu. 
Přilehlých chodníků se omezení netý-
ká.

-red-

Nábřeží je pro 
auta uzavřeno

Nový školní rok odstartoval. Pro někte-
ré to bylo poprvé. Ve Velkém Meziříčí a 
místních částech nastoupilo do prvních 
tříd základních škol celkem 165 dětí.
Základní škola Sokolovská uvítala 
43 prvňáčků, Oslavická 51, Školní 49, 
Mostiště 17 a Lhotky 5. Prvňáčci do-
stali od Kraje Vysočina dárek v podobě 
stavebnice Roto z Vysočiny, která jim 
poslouží v hodinách pracovní výchovy.
Na Oslavickou přišel dětem popřát 
hodně úspěchů a dobrý start starosta 
města Radovan Necid. Ten se spolu s 
ředitelkou školy Dagmar Suchou zasta-
vil i za žáky pátých tříd a nahlédl do 
opravené školní jídelny. 

Martina Strnadová

Do prvních tříd 
nastoupilo 165 dětí

„Úhyn nové výsadby se pohybuje kolem 
třiceti procent,“ informuje vedoucí odbo-
ru životního prostředí radnice Jiří Zachar 
s tím, že se na tom podepsaly mimořád-
né klimatické podmínky. Nová výsadba 
je součástí projektu regenerace zeleně s 
evropskou dotací. Aby o ni město nepři-

šlo, vyjednalo s poskytovatelem dotace 
– Státním fondem životního prostředí – 
prodloužení termínu dokončení projektu. 
Je posunut o dva měsíce, tedy na konec 
října. „Obnova výsadeb proběhne plně 
na náklady zhotovitele, tedy firmy KHL-
-EKO,“ podotýká Jiří Zachar.
„Máme předávat životaschopné jedince. V 
letošním suchu ani vydatné zalévání sa-
zenic nestačilo, jejich úhyn byl několika-
násobně větší, než bývá běžně. S obnovou 
výsadby samozřejmě počítáme. Provede-

me ji v podzimní fázi,“ potvrdil David Mar-
kus za KHL-EKO. Nejvíce nových výsadeb 
bylo provedeno na hřbitově na Karlově – 
asi 200 stromů a bezmála 2000 keřů. Nej-
větší rozsah obnovy uhynulých sazenic 
tedy bude právě tam, dále na Sokolovské 
ulici a v Čechových sadech.
Projekt regenerace zeleně ve Velkém 
Meziříčí je za necelé čtyři miliony korun, 
z nichž tři čtvrtiny pokryje dotace z Ev-
ropské unie. 

Martina Strnadová

Část nové výsadby uschla, musí být obnovena
Letní extrémní vedra a sucho se po-
depsaly i na nové výsadbě zeleně ve 
Velkém Meziříčí. Mnohé rostliny uschly 
a ještě během podzimu je nahradí nové 
sazenice.

Mateřská škola Nad Plovár-
nou ve Velkém Meziříčí prošla 
během letních měsíců úpra-
vami. Nyní je plně v provozu 
a navštěvovat ji může o šest 
dětí víc. Město tak dokončilo 
zateplení dalšího školského 
objektu za 4,4 milionu korun. Z 
toho 2,5 milionu korun pokryje 
dotace.
Zelená a oranžová. Nejen nové 
barvy – budova mateřské ško-
ly je v novém celá, zvenčí i ze-
vnitř. Má zateplenou fasádu, vyměněná okna, uvnitř podlahy, 
nábytek i další vybavení, je vymalováno. Stavební úpravou, 
tedy zmenšením venkovní terasy, školka získala větší kapacitu, 
a to 28 dětí na jednu třídu. „I díky tomu jsme mohli přijmout 
od zápisu všechny děti,“ podotkla ředitelka MŠ Velké Meziříčí 
Božena Suchánková s tím, že celková kapacita všech pracovišť 
mateřské školy je nyní 418. Výluka v mateřské škole začala od 

1. června a měla trvat až do 15. 
září. Ač se některé práce zpoz-
dily, přesto děti mohly nastou-
pit již prvního září. „Měli jsme 
na přípravu velice krátký čas. 
Teprve dvacátého sedmého 
srpna mohli nastoupit k úkli-
du provozní zaměstnanci ze 
všech našich pracovišť. Dělali 
v sobotu i v neděli, aby bylo 
vše hotovo a rodiče neměli 
problém, kam dát děti,“ říká B. 
Suchánková a dodává: „Děkuji 

rodičům za jejich trpělivost i pomoc a stejně tak našim zaměst-
nancům, kteří za rekonstrukcí udělali poslední tečku.“
Krom nového prostředí mateřská škola Nad Plovárnou nabídne 
i nový vzdělávací program Zdravá mateřská škola. „Jde o vý-
chovu dětí ke zdravému životnímu stylu. Týká se životosprávy, 
ať již stravování či pohybových aktivit,“ popisuje vedoucí uči-
telka Věra Kopečná.

Školka nabízí dětem nové prostředí i zdravý program

„Nepřekvapilo mě, že vyhrála revitali-
zace centra, neboť je to prioritou i pro 
nás,“ říká k tomu starosta Radovan Necid 
a dodává, že i ostatní problémy zvolené 
veřejností bude vedení města vyhodno-
covat a brát je v potaz při rozhodování.
Veřejné fórum s vámi o všem proběhlo 
v pondělí 7. září v koncertním sále Jupi-
ter clubu. Lidé mohli s vedením města 
prodiskutovat všechny oblasti veřej-

ného života a sdělit problémy, které by 
chtěli prvořadě řešit. Vyjadřovali se tak 
k veřejné správě, ke zdravotnictví a so-
ciálním službám, k životnímu prostředí, 
ke kultuře a památkové péči, ke sportu 
a volnému času, ke vzdělávání a osvětě, 
k podnikání a cestovnímu ruchu, k země-
dělství a venkovu či k dopravě. 
Mezi problémy lidé vypíchli, krom revi-
talizace centra města, třeba také nevy-

hovující sportovní zázemí pro ZŠ Soko-
lovská, málo zelených ploch v centru, 
potřebu nového hřiště za gymnáziem, 
podporu terénních služeb pro seniory, 
nebo také nárůst uživatelů drog a alko-
holu mezi mladistvými. „Někteří zmínili 
dlouhé čekací lhůty u lékaře. Město s 
tím nemůže nic dělat, neboť všechny 
lékařské služby ve Velkém Meziříčí jsou 
soukromé,“ vysvětluje Necid. Co jej však 
překvapilo, byl údajný nárůst konzumace 
drog mezi mladistvými. „Takový problém 
neevidujeme, ale svoláme bezpečnostní 
skupinu a vyhodnotíme jej,“ uzavřel sta-
rosta.
Krom volby problémů letos účastníci po-
prvé kreslili tzv. pocitovou mapu města, 
tedy barevně vyznačovali oblasti, kde se 
cítí dobře a kde nikoliv. Více na www.po-
citovemapy.cz
Veřejné fórum Desatero problémů pořá-
dá Zdravé město Velké Meziříčí spolu s 
místní Agendou 21.

Martina Strnadová

Lidé chtějí revitalizaci náměstí a areálu Svitu

Martina Strnadová

Lidé zvolili nejožehavější problémy města. Přednostně chtějí vyřešit revitalizaci 
centra Velkého Meziříčí, tedy náměstí a areál Svitu za řekou.
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„Je tady luxusní výhled. Nikdy jsem ne-
byla tak vysoko a ani jsem nevěřila, že 
se někdy tak vysoko dohrabu,“ neskrý-
vala nadšení sportovkyně – boccistka 
Míša Zdráhalová poté, co se dostala na 
vyhlídku. Tam ji vynesla šestice hasičů 
na schodolezu za pouhé dvě minuty a 
jedenáct vteřin. Míša jejich výkon ocenila. 
„Byli úžasní. Ptala jsem se jich cestou, zda 
jim nedojde dech, ale oni by to dali ještě 
čtyřikrát.“
I hasiči měli z akce výborný pocit. „Jsem 
hrdý na svůj tým, který jsme tady dnes 
postavili,“ sdělil velitel velkomeziříč-
ských profesionálních hasičů Jiří Doležal 
a dodal, že zájemců o účast na akci z řad 
hasičů bylo víc, než bylo vůbec třeba. Za-
pojit se jich chtělo hodně, a to ne kvůli sa-
motnému rekordu, ale kvůli Michaele, aby 

se mohla podívat na vrchol rozhledny. 
Neboť jak připomněl Doležal, pomáhat 
druhým je úkol všech záchranářů. A 
vše se povedlo. Bez komplikací, hasi-

či měli natrénováno. „Trénink probíhal s 
jednou tak těžkým evakuovaným, než je 
Míša,“ přiblížil Doležal.
Rekord byl součástí charitativní akce Velko-
meziříčský Everest, která proběhla v neděli 
27. září na rozhledně na Fajtově kopci. Ka-
ždý ze zájemců, který vystoupal na plošinu 
rozhledny, dal dvacetikorunové vstupné, 
čímž přispěl handicapovaným sportovcům 
v Březejci. Současně přidal svých 32 metrů 
k výstupu na nejvyšší horu světa – Mount 
Everest –, která má vrchol 8850 metrů nad 
mořem. „V 17:03 byla akce ukončena 463. 
účastníkem. Společně všichni překonali 
14 816 metrů,“ sdělila za pořadatele Ivana 
Hladíková, která spolu s Věrou Kuřátkovou 
vše vymyslela a pomohla zrealizovat. Vel-
komeziříčští Everest zdolali již ve chvíli, 
kdy na rozhlednu vyšel 277. účastník. Ten 

dostal dort ve tvaru hory, jejž vytvořila 
Aneta Vrbková. I po ukončení ještě chodili 
na rozhlednu další zájemci. Sice už se ne-
mohli zapisovat do knihy rekordu, ale as-

poň přispěli na charitu. Svůj podíl na všem 
mají také členové kapely MySami, kteří na 
rozhledně zahráli něco ze své tvorby.

Nový český rekord vytvořila Michaela Zdráhalová z Tělovýchovné jednoty Dětské-
ho střediska v Březejci. Jako vůbec první nechodící osoba vystoupala za pomoci 
profesionálních hasičů z Velkého Meziříčí na rozhlednu. Výkon je zapsán v České 
knize rekordů.

Na rozhledně vznikl český rekord

TJ DS Březejc děkuje všem, kdož akci podpořili, a těm, kteří pomohli: HZS Kraje 
Vysočina, stanice Velké Meziříčí, starosta Radovan Necid a místostarosta Josef 
Komínek, Agentura Dobrý den Pelhřimov, Ski klub Velké Meziříčí, Oblastní spo-
lek Český červený kříž Jihlava, Poex Velké Meziříčí, a. s., Cukrárna Café Jana 
Velká Bíteš, Aneta Vrbková, rodina Chloubova, Česká televize, MySami, Vlaďka 
Horáková, Renata a Jiří Smejkalovi, Zdeňka Veselá. Mediálním partnerem bylo 
Velkomeziříčsko.

Martina Strnadová

Bára Hrzánová a Hrdý Budžes zvedli 
diváky ze židlí 24. září. Foto: Martina 
Strnadová

Partička ve složení (zleva) Ondřej Sokol, 
Michal Suchánek, Igor Chmela a Richard 
Genzer pobavila svými improvizace-
mi diváky ve Velkém Meziříčí (23. září, 
velký sál Jupiter clubu). Foto: Martina 
Strnadová

Jupiter v září 
vyprodal sál

„Přišlo hodně lidí. Myslím, že za po-
sledních pět let byla ta letošní drakiáda 
nejvydařenější. I dětí přihlášených do 
soutěží bylo rozhodně nejvíc – přes dvě 
stovky, to je pěkné číslo,“ vyjádřil se za 
pořadatele místostarosta města Josef 
Komínek.
Ve třech věkových kategoriích soutěžilo 
celkem 213 dětí. Rozhodčí hodnotili dra-
ky dle vzhledu a také podle schopnosti 
létat. „Oceňujeme jen ty doma vyrobené, 
nikoliv zakoupené draky,“ podotkl jeden 
z rozhodčích Jan Koten a ředitelka DDM 
Alena Vidláková doplnila, že poměr 
vlastnoručně vytvořených a kupovaných 
draků byl letos tak půl na půl. V první 
kategorii rodičů s dětmi, jež čítala 145 
soutěžících, se nejvíce líbil drak Jakuba 
a Adama Mejzlíkových, druhá byla Da-

niela Mladá a třetí Adam Hošek. Zlato v 
kategorii dětí od 8 do 13 let, kde bylo 54 
zúčastněných, si odnesla Veronika Nová-
ková, stříbro Kateřina Mašková a bronz 
Matěj Sýkora. Čtrnáctičlennou kategorii 
čtrnáctiletých a starších ovládl Vít Had-
raba, za ním skončila Marie Uchytilová a 
Adam Mátl. Vítězové všech tří kategorií 
krom dalších cen získali barevný dort s 
motivem akce.

V přestávkách mezi hodnocením a pou-
štěním draků byl připraven program 
– opékání špekáčků, vystoupení kapely 
Find Your Destiny, Kosatek z domu dětí, 
Divadla Ikaros, kapely MySami. Zájemci si 
mohli odběhnout na rozhlednu a přispět 
svým výstupem k pokoření Velkomezi-
říčského Everestu a přispět i na charitu. 
Programem drakiády provázel Jiří Doležal.

Martina Strnadová

Velkomeziříčská drakiáda vylákala 
v neděli 27. září na Fajtův kopec davy 
lidí. Počasí totiž bylo k pouštění dra-
ků jako stvořené – slunečno a větrno. 
Pořadatelé tak mohou být s letošním 
jedenadvacátým ročníkem spokojeni.

Drakiáda zaplnila Fajťák

FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ
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Výstavba zázemí pro fotbalisty na stadionu U Tržiště 
začala 24. srpna, tedy v době, kdy město ještě nemělo 
oficiální podpis pod rozhodnutím o dotaci. Zato již mělo 
podepsanou smlouvu s dodavatelem stavby. „Věděli 
jsme, že dotaci dostaneme. O rozdělení investičních 
prostředků v programu Podpora materiálně technické 
základny sportu totiž bylo rozhodnuto již 11. srpna a 
bylo to zveřejněno na webu ministerstva školství,“ říká 
k tomu místostarosta města Josef Komínek. 
Smlouva mezi městem a dodavatelem stavby fotba-
lových šaten, společností BUILDINGcentrum – HSV, 
byla podepsána 17. srpna. Bylo to i jednou z podmínek 
ministerstva k definitivnímu přiznání dotace, které ná-
sledovalo o měsíc později – 17. září. „Od začátku byla 
smlouva postavena zcela jasně. Do doby přiznání dota-
ce firma staví za své vlastní finance,“ informuje vedoucí 
stavebního odboru radnice Antonín Kozina. „Bylo to 
na náš vrub, na riziko firmy, neboť kdybychom čekali, 
než na ministerstvu podepíšou rozhodnutí o dotaci, tak 
bychom stavbu v termínu dokončit nestihli,“ potvrzuje 
jednatel firmy BUILDINGcentrum Karel Věžník s tím, že 
i tak má firma na celou stavbu pouhé tři měsíce.
K dnešnímu dni je i díky těmto opatřením firma se stav-
bou dokonce o týden napřed. „Hrubou stavbu máme 
zhruba z devadesáti procent hotovou, kanalizaci tak 

ze sedmdesáti. Děláme vše pro to, abychom to za ty 
tři měsíce stihli,“ popisuje při návštěvě radních města 
na stavbě 23. září K. Věžník. Například výrobu oken 
bylo třeba zadat už v době, kdy ještě nebyly dokonče-
ny ani základy stavby. „Betonové prvky na skelet pro 
nás výrobce dělal o třech sobotách a nedělích. I firmy 
z našeho města se nám snaží maximálně vyjít vstříc,“ 
zdůrazňuje Věžník.

Nové zázemí využije 
z větší části mládež
Nový objekt fotbalových šaten plynule navazuje na 
starou budovu, kterou měli fotbalisté k dispozici dosud. 
Ale ani v té v podstatě nezůstane kámen na kameni. 
Změní se využití prostor. Bude tam zázemí pro rozhodčí, 
sekretáře, prádelna a místnost pro žehlení. Nahoře bu-
dou šatny hostů. V nové části bude posilovna, dvě velké 
kabiny pro muže, zázemí další kategorie od přípravek 
po dorosty a pro čtrnáct trenérů klubu, školicí místnost 
a prostor pro uzavřenou společnost.
„Podstatné pro nás je, že nové prostory nyní budou do-
statečné pro pořádání turnajů, na které budeme moci 
pozvat i šestnáct týmů a všem poskytneme důstojné 
zázemí, stejně tak turnajům žen, či mezinárodním utká-
ním, například kvalifikaci do dvaceti let,“ popisuje Libor 
Smejkal z FC a dodává, že klub nyní čítá čtyři sta hrá-
čů celkem a z nich jsou tři stovky mládežníků. „Nové 
zázemí tak bude ze sedmdesáti procent sloužit právě 
mládeži,“ připomíná Smejkal.
Také diváci si polepší. Nahoře pro ně bude k dispozici 
klubovna, zasedací místnost a velká terasa. Přístup na 
ni bude také bezbariérový po lávce rovnou z chodníku 
od autobusové zastávky.
Rozpočet stavby fotbalových šaten a zázemí je 26 mi-
lionů korun. Z toho deset milionů pokryje dotace z mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy a šestnáct 
milionů korun město.

Fotbalové šatny a zázemí na Tržišti ve Velkém Meziří-
čí jsou již pod střechou. Stavba vyrostla bleskurychle, 
neboť termín dokončení je kvůli přiznané dotaci od 
státu šibeniční, do 30. listopadu 2015.

Po měsíci byly šatny pod střechou

MÍSTOSTAROSTA JOSEF KOMÍNEK: Věděli 
jsme, že dotaci dostaneme. O rozdělení investič-
ních prostředků v programu Podpora materiálně 
technické základny sportu totiž bylo rozhodnuto 
již 11. srpna a bylo to zveřejněno na webu minis-
terstva školství. 

VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ODBORU R ADNICE 
ANTONÍN KOZINA: Od začátku byla smlouva 
postavena zcela jasně. Do doby přiznání dotace 
firma staví za své vlastní finance.

Poslední zářijový týden na stavbě: Budoucí podoba šaten už se rýsuje. Foto: Martina Strnadová

Takto bude dílo vypadat po dokončení. Repro: redakce

Martina Strnadová
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Jiří Kaše, zastupitel
Letos jsem si o prázdninách splnil své velké 
přání. Poté, co jsem přesvědčil  zbytek rodiny
jsme společně navštívili severní Normandii. 
Měl jsem  možnost vidět místa,kde se před 
více než sedmdesáti lety rozhodlo definitiv-
ně o osudu Evropy a možná i celého světa.
Místa spjatá s Dnem D.
Cestou za historií druhé světové války jsme 
se zastavili na čtyři dny v Paříži.Město je to 
zajisté atraktivní. Bohužel zpočátku místo 
pozitivních pocitů převládal spíše pocit ne-
jistoty  až strachu. Tisíce různobarevných 
lidí. Na každém rohu uniformovaní ozbrojen-
ci s prsty na svých automatických zbraních. 
Desítky podivných existencí, válejících se se 
svými psy i bez nich na chodnících.. A desítky  
žen, zahalených do barevných šátků, žebrají-
cích se svými dětmi i bez nich. Pravděpodob-
ný obraz multikulturní Evropy…
A Normandie? Minimum cizinců.Nakonec do 
Normandie se nejezdí za sluncem… Krajina 
podobná naší Vysočině. Jenom místo desítek 
malých rybníků jeden velký oceán…
A hodně, skutečně hodně, památek na onen 
slavný Den D, na ono ráno šestého června 
1944. Tehdy se dokázal skoro celý svět spo-
jit, aby dosáhl jediného cíle. Aby zlikvidoval 
diktaturu, která ohrožovala základní kameny 
demokracie.
Vystává jediná myšlenka – nenastala podob-
ná situace i nyní? Není čas opět se sjednotit?
Francouzi si skutečně váží svých hrdinů! 
Napadá srovnání s mou vlastí… my jsme ty 
nejlepší a nejodvážnější bezprecedentně po 
únoru 1948 doslova zmasakrovali! 
A vůbec, není náš současný politický, eko-
nomický a hodnotový marasmus výsledkem 
vztahu českého národa ke svým elitám? Jak 
dopadne malý národ, který se opakovaně 
v historii zbavuje nejen svých hrdinů,ale i 
svých elit? Mám na mysli emigrační vlny 
nejlepších Čechoslováků v letech 1938, 
1948, 1968? A nepokračuje  emigrace našich 
„mozků“ i po roce 1989? Tentokrát nikoliv z 
politických, ale z ekonomických důvodů …
A poslední otázky – v jakém civilizovaném stá-
tě jeho nejvyšší představitel veřejně propaguje 
dvě nejhorší moderní zla, která kosí milióny lidí 
po celém světě – alkoholismus a kouření?
V jakém civilizovaném státě si může premi-
ér dlouhou dobu za státní peníze vydržovat 
svou milenku? Kdeže prezident demokra-
tické země svou amnestií požehná stovkám 
ekonomických grázlů, kteří ožebračili tisíce 
normálních spoluobčanů… A konečně, v 
jakém demokratickém státě sedí  legálně 
v parlamentu příslušníci strany, která byla 
prohlášena stejným státem za zločineckou?
A můžeme pokračovat – zázračně zbohatnu-
tý ex-premiér, zjevně mnohonásobný tunel 
Blanka, nepodařené akce typu  Open Card  či 
IZIP - elektronické   knížky -  ve zdravotnic-
tví. Zde všude „vyšuměly“ miliardy. Bohužel 
miliardy nás - daňových poplatníků… To už 
aby vůl vydržel, natož náš malý státeček….
A na závěr něco optimistického. Jsme stále 
první ve spotřebě piva a venku bude v říjnu 
hezky. Tak hurá na zahrádky! Mějte se fajn!

Podzimní, 
lehce depresivní 
zamyšlení

„Autor obrazů neměl nikdy touhu svá 
díla vystavovat a mnozí z vás ani netu-
šili, jaké množství maleb je ukryto v jeho 
soukromí,“ uvedla kurátorka výstavy Eva 
Kočí Valová, „před dvěma lety však při-
šlo definitivum odchodu pana profesora 
Fiedlera na druhý břeh a rozhodnutí se 
rodiny nechat ve všech, kteří jej znali, 
ještě zaznít dopovězení jeho životního 
příběhu skrze obrazy, záznamy a svě-
dectví o jeho životě.“ A tuto příležitost si 

nenechalo ujít mnoho jeho žáků, kolegů 
a dalších, kteří se na výstavě sešli již při 
její vernisáži. Připojili se tím i k oslavě 
115. výročí dokončení stavby budovy 
tehdejší reálky, dnešního gymnázia, a 
110. výročí zahájení jejího plného chodu.

Miloslav Fiedler byl totiž s gymnáziem 
spojen profesně i lidsky. Pětatřicet let 
na škole vyučoval výtvarnou výchovu, 
deskriptivu a matematiku. 
Výstava obrazů potrvá do 31. října 2015.

Text a foto: Martina Strnadová

Překvapení z neznámého připravila 
mnohým páteční vernisáž výstavy ob-
razů Miloslava Fiedlera ve velkome-
ziříčském muzeu. Výstava vznikla v 
souvislosti s letošním výročím zdejšího 
gymnázia, s nímž jeho profesor na dlou-
hé roky spojil svůj život.

Lidé poprvé viděli obrazy Miloslava Fiedlera

Tým Křižanova vybojoval trofej 4 klíče 
k velkomeziříčské bráně. Obhájce vítěz-
ství, družstvo Velkého Meziříčí, se spolu 
s Měřínem podělil o druhou příčku. Po-
slední skončili Bítešští.
Letošní 23. ročník soutěže proběhl v 
duchu padesátého výročí organizované 
kultury ve městě. Týmy proto měřily síly 
disciplínách, jako výlep plakátů, distribu-
ce vstupenek, příprava hlediště či zajiš-
tění narozeninové oslavy.

Čtyři klíče po letošním klání drží tým Křižanova

-mars-

Po čtyřleté realizaci byl v sobotu 
27. září na křižanovském náměstí 
slavnostně odhalen památník 
svaté Zdislavy, dcery prvního 
historicky známého majitele kři-
žanovského panství Přibyslava, 
která se zde narodila před 800 
lety. Letos je to dvacet let od je-
jího svatořečení papežem Janem 
Pavlem II. Městys navštívily při-
bližně tři až čtyři tisíce hostů a 
poutníků. 

Svatá Zdislava má v Křižanově velký pomník
FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

-nag-

Na slavnost se do Křižanova 
sjely davy lidí. Foto: Jaromír 
Hammer a Tomáš Malinský

Autor památníku Otmar Oliva při dokončovacích pracích. Foto: archiv redakce
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• Budete pracovat na směně od 15:00 do 22:30 h.
• Tým skladníků je jako jedna velká rodina. Držíme při sobě. 
• Získáte pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
• Pomůžeme vám s rychlým zapracováním bez stresu.
• Dostanete možnost se rozvíjet.

„
Měníme to, co lidé nakupují a jedí. 
Přinášíme jim opravdovou 
kvalitu za férovou cenu.

www.lidl.cz

Skladník
v úseku ovoce a zeleniny 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte nás na webu kariera.lidl.cz

Hledáme nové kolegy a kolegyně pro naše
logistické centrum v Měříně 

35hodinový úvazek

nástupní mzda 

20 082 Kč

po prvním roce 

21 015 Kč

po druhém roce 

21 832 Kč

po třetím roce 

22 648 Kč

Hledáme zaměstnance 
(zaměstnankyni), mezi jehož/její 
silné stránky patří:
•  profesionální přístup   
 k vykonávané činnosti
•  rozvíjení a aplikace nových   
 metod a přístupů k plnění úkolů
•  znalost práce na PC – uživatelská  
 úroveň

Požadujeme:
•  Výuční list, maturita ve stroj.  
 techn. oboru
•  Základní znalosti programování  
 v řídicím systému Heidenhain 
•  Znalost frézování na konvenčních 
 obráběcích strojích podmínkou
•  Pedagogické vzdělání výhodou
•  Praxe v oboru frézování min. 5 let
•  Znalost strojírenské technologie
•  Řidičský průkaz sk. B
•  Smysl pro koncepční práci

Nabízíme: 
•  Motivující finanční ohodnocení
•  13. a 14. plat
•  Pracovní doba 6:00-14:00
•  Osobní rozvoj – vzdělávání   
 (jazykové, odborné) 
•  Plný pracovní úvazek s možností  
 okamžitého nástupu 
•  Firemní benefity
•  Dodatkovou dovolenou (celkem  
 40 dní)
•  Další výhody v rámci Kolektivní  
 smlouvy PBS, a.s.

Místo pracoviště:  
PBS, Velká Bíteš

Termín nástupu: ihned, příp. dle 
dohody

Zájemci mohou posílat svůj 
životopis a motivační dopis na 
adresu: První brněnská strojírna 
Velká Bíteš, a. s., Personální 
oddělení, Vlkovská 279, Velká Bíteš
Nebo e-mailem na:
chytkova.i@pbsvb.cz

Informaci o náplni práce a další 
informace k obsazované pozici 
na tel.: 566 822 939, nebo 
777 133 960,  
e-mail: janicek.s@pbsvb.cz 
Bc. Aleš Janíček, ředitel 
Střediska praktického vyučování 
PBS Velká Bíteš.

UČITELE 
ODBORNÉHO 

VÝCVIKU
PRO UČEBNÍ OBOR 
„OBRÁBĚČ KOVŮ“ - 

FRÉZOVÁNÍ

STŘEDISKO PRAKTICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ

hledá

VÝROBCE MOBILNÍCH BUNĚK

přijme do pracovního poměru

MONTÁŽNÍ  
DĚLNÍKY

Své strukturované životopisy
posílejte na e-mail:

sedo@eurowagon.cz

Jazykové kurzy
ve Velkém Meziříčí

•  individuální, 
 skupinové, fi remní
•  doučování studentů,   
 příprava ke zkouškám atd.

Překladatelské služby 
- ověřování překladů

ECO Velké Meziříčí,
Mlýnská 6, Vel. Meziříčí 

tel.: 602 325 108

Tradiční 
gastronomická výstava

Hotelové školy Světlá 
a Střední odborné školy řemesel 

Velké Meziříčí

38. GASTRODEN
Letos s vystoupením Kluci v akci

14. října 2015 
od 9.00 do 17.00

Na Vaši návštěvu se těší žáci 
a zaměstnanci školy
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DROBNÁ INZERCE

P
Ř

IJ
M

EM
E:

► REKLAMNÍ TECHNIK
► OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

životopisy a informace na:
info@anddesign.cz

www.anddesign.cz

PRODÁM
• Jablka, hrušky, švestky na uskladnění. Cena jablek 
8-12 Kč/kg. Jablečný mošt 15 Kč/l. Dále prodám králíky 
na chov i na maso, 99 Kč/kg. Tel.: 604 909 857.
• Plynový sporák a drtič větví Garden. Cena dohodou. 
Tel.: 604 909 857.
• Dříví suché, palivové – buk, bříza, dub, habr. Tel.: 736 
488 577.
• Malý bílý sporák Rekreant, levý. Tel.: 732 122 611.
• Selata, 70 Kč/kg, Netín. Tel.: 733 502 505, po 19. hodině.

• Kávovar Krups KP 5002 Nescafé 
Dolce Gusto CIRCOLO. Nerozbalený, ne-
vhodný dar. Pořizovací cena je cca kolem 
2.800 Kč, nyní nabízím za 1.700 Kč. Více 
informací na tel.: 604 760 666.

• Prase. Krmené bez směsi. Váha 150 kg. Cena 35 Kč/kg. 
Tel.: 736 216 601.

KOUPÍM
• 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 
vojenské řemeny, opaskové přezky, kožená pouzdra na pis-
tole, plechové – dřevěné muniční bedýnky, zásobníky do 
zbrání, nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané), masko-
vací celty, maskovací oblečení, vatované kabáty, vyzname-
nání, vojenské nášivky, masky, vojenské čepice, brigadýrky, 
bodáky, dýky, šavle a pochvy k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. z vaší půdy, stodoly, pozůsta-
losti. Za nabídky předem děkuji. Tel.: 776 776 007.

NEMOVITOSTI
• Koupím byt nebo rodinný dům ve Velkém Meziříčí 
nebo okolí. Platím hotově. Pouze solidní jednání!  Žá-
ková S., 724 100 161
• Prodáme rodinný dům ve Vídni 3+1 se zahradou, 
stodolou a dvorkem. Pro více informací volejte na 724 
100 161.
• Prodám řadovou garáž ve Velkém Meziříčí na ul. 
Družstevní (Nad Plovárnou). Tel.: 731 138 085.
• Hledám RD/chalupu v okrese Žďár n. Sáz. s dobrou 
dojezdností do Brna (max. 60 km). Tel.: 722 013 283.
• Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši. Byt je po kompletní 
rekonstrukci. Tel.: 731 457 371.
• Prodám byt 3+1 ve Velkém Meziříčí, Poštovní ulice, 
5. patro, 72 m2. Kompletní revitalizace, vlastní plynový 
kotel. Cena 1.450.000 Kč. Dále prodám nový byt v La-
vičkách. Více informací na tel.: 605 054 470.
• Prodám stavební pozemek ve Velkém Meziříčí. Kom-
pletní sítě. Cena dohodou. Tel.: 731 457 371.
• Prodám byt 2+1, VM, ulice Krškova. Cena dohodou. 
Tel.: 605 054 470.
• Koupím byt 3+1, 2+1, 1+1 nebo RD ve VM, platím ho-
tově. Tel.: 731 457 371.
• Prodám lesní a zemědělské pozemky v k.ú. Oslava, 7 
km od Velkého Meziříčí. Les 21 let, výměre 2700 m2, na 
to navazuje louka 910 m2 a 0,13 ha lesa ve stáží 90 let. 
Zásoba palivového dřeva (probírka, těžba) + investice 
do budoucna, cena 90000 Kč. Roman Lorenčík, tel.: 603 
822 755, e-mail: n.lorencikova@seznam.cz.
• Prodám dům v Borech. 
Dvougenerační, 2×3+1, 
s garáží a zahradou. Po-
zemek 1000 m2. Sleva na 
2.200.000 Kč. 
Tel.: 605 054 470.

RŮZNÉ
• Nabízím doučování anglického jazyka pro studenty 
ZŠ, SŠ a příprava na maturitu. Tel.: 775 994 443.
• Hledám šikovného elektrikáře na zdánlivou malič-
kost a pána na uřezání stromu. Tel.: 724 851 044
• Hledáme chůvu k naší osmileté dceři. Vyzvedávání ze 
školy v odpoledních hodinách, hlídání 2-4 hodiny, pon-
dělí až pátek, každý druhý týden. Náplň a povinnosti 
sdělíme osobně, mobilita autem nutná, bydlíme v Měří-
ně. Tel.: 724 380 974. Volat po 18.00
• Daruji kotě nebo i koťata, dvouměsíční, jsou to kočky. 
Tel.: 724 380 974. Volat po 18.00 

SEZNÁMENÍ
• Muž 33 hledá ženu k seznámení. SMS 733 118 767.

facebook.com/velkomeziricsko
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ZDARMA

INZERCE

JE NEJVYŠŠÍ ČAS OBJEDNAT
FIREMNÍ VÁNOČNÍ DÁRKY
NOVOROČENKY
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

rychleji
levněji
lépe

www.anddesign.cz
NEJ

týdnů
do Vánoc10

rychleji

týdnůtýdnů1010

KVALITNÍ 
KUŘICE 

prodáváme

737 477 773
A. Novotný, Hrbov 42

CELOROČNĚ PRODÁVÁME 
LEVNOU SMĚS PRO NOSNICE

začínají nést

„Na podobné otázky se mě každý den ptá 
mnoho zákazníků, kamarádů i kolemjdou-
cích. A proto jsem se rozhodl obyvate-
lům Meziříčí zjistit na ně odpovědi,“ říká 
Michal Zvěřina, majitel pobočky CZC.cz, 
která sídlí na náměs-
tí v Meziříčí. Všichni 
obyvatelé mohou 
vzít v rámci Mobilní 
mánie svůj telefon 
a vyzkoušet si, co s 
ním dokáže 4G LTE 
SIM karta. „Půjčím 
vám v obchodě SIM 
kartu a můžete si 
cokoli vyzkoušet. Od 
nenáročného e-mailování až po sledová-
ní YouTube. A pokud nemáte LTE telefon, 
můžete si zkusit jakýkoli z naší nabídky.“
Michalu Zvěřinovi se podařilo zjistit, jak 
to udělat, když chcete internet na chatu 
nebo chalupu, ale nechcete za něj pla-
tit plnou částku během celého roku. Se 
svými kolegy z CZC.cz také připravil ně-
kolik rad a triků, jak co nejméně bolestně 

opustit operátora, kterého už máte plné 
zuby. Dokonce objevil způsob, jak si měnit 
tarif, jak zrovna potřebujete, klidně každý 
měsíc jinak. A díky tomu ušetřit i polovinu 
svých měsíčních výdajů za volání.

„S naším partnerem se mi navíc podařilo 
pro obyvatele Meziříčí a okolí vyjednat 
slevu na jejich volání ve výši 150 Kč. Stačí 
k nám do obchodu přijít během října, vše 
si vyzkoušet a získat odpovědi na své 
otázky,“ dodává Michal Zvěřina. Mobil-
ní mánie potrvá ve Velkém Meziříčí celý 
říjen a pobočku CZC.cz najdete přímo na 
náměstí.

7. 10. 2015, Velké Meziříčí - Jak je to u nás v Meziříčí s mobilním signálem? V ja-
kých lokalitách funguje nejrychlejší 4G LTE internet? Můžu si pořídit na chalupu 
internet, který přes zimu téměř vypnu? A co mám dělat, když mám plné zuby své-
ho mobilního operátora?

Říjen v Meziříčí patří Mobilní mánii

Michal Zvěřina
CZC.cz Velké Meziříčí
Náměstí 21/23
M: 731 320 000
E: velkemezirici@czc.cz

Otevírací doba:
Po–Pá:  8:30–17:00
So:  9:00–11:00

Prodejte svou nemovitost investičnímu 
fondu bez Provize realitní kanceláři

www.rksting.cz | 724 100 161

První realitní kancelář v čr s investičním fondem 
nyní nakupuje nemovitosti v této lokalitě!

realitní a investiční skupina



200 milionů Kč kapitálu
Nákup do 48 hodin
Exekuce i dluhy vyřešíme
Dohled České národní banky
Zdarma kompletní právní servis









Prvních 200 klie
ntů získá ro

ční 

neomezené volání zdarm
a.

Projekty a vyřízení dotací Zelená úsporám:

• Nízkoenergetické  
 i pasivní novostavby
• Rekonstrukce  
 se zateplením 

 Velká Bíteš - Jáchymov 7

Tel. 608 263 652
www.renatasevcikova.cz

PROJEKCE
Ing. Renata 

Ševčíková
Řádková inzerce 

nově na webu
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PROVÁDÍME:
●  krbové obestavby
●  kachlové a akumulační 
 stavby
●  montáž krbových kamen
●  stavěné i montované   
 komínové systémy
●  teplovodní systémy

Zajistíme Vám 
kompletní servis 

od návrhu až po samotnou 
realizaci akumulační, 

teplovodní nebo konvekční 
stavby

e-mail:  kamnarstviar@gmail.com
tel:  +420 605 073 658 www.kamnarstvi-ar.cz

 přijme
 BRIGÁDNÍKY 

pro celoroční brigádu do 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.
Požadujeme:  Spolehlivost a praco-
vitost. 
Své žádosti vypisujte v hotelové recepci. 

Následně Vás budeme kontaktovat.

Pro bližší informace volejte:
724 250 315, p. Vítek – vedoucí provozu

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

INZERCE, KTERÁ SE JEDINÁ VYPLATÍ
5.500 VÝTISKŮ VE VŠECH SCHRÁNKÁCH
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nabízí k prodeji 

STAVEBNÍ POZEMKY 

parc. č. 56/1, 1114 a 1115 
Dolní Radslavice 

• určeny pro stavbu   
 rodinného domu
• cena 450 Kč/m2

Zájemci o koupi pozemků mo-
hou podat žádost a získat více 
informací na Odboru správy 
majetku a bytů u Mgr. Renaty 
Havránkové, tel. 566 781 211, 
Náměstí 79/3 (budova Obec-
níku), 594 13 Velké Meziříčí.

www.velkemezirici.cz

Velké Meziříčí

od poloviny října zahajujeme 
prodej

www.zahradnictvi-molnar.cz

568 875 403 
736 484 435

po–pá 9–17 
so 8–12

ovocných stromků
drobného ovoce

růží
Zahradní centrum

budišov 348

zaměstnance na pozice

■ ■ ■   SKLADNÍK  ■ ■ ■
■ ■ ■   ŘIDIČ sk. C  ■ ■ ■  

H L E D Á M E

Velké Meziříčí

737 288 627
737 288 629

VEZEKO s.r.o.
český výrobce přívěsů 

a nástaveb nákladních automobilů
přijme do pracovního poměru:

MOntážní dělníKy
nabízíme:
•  zázemí stabilní firmy
•  zaměstnanecké benefity
•  odpovídající finanční ohodnocení

nástup možný ihned, písemné nabídky zasílejte na: 
info@vezeko.cz, nebo na adresu: Jihlavská 229, 594 01 
Velké Meziříčí

Letošní historické slavnosti přenesly zámek i přilehlý park do doby třicetileté války. 
Kromě vojenských šarvátek viděli příchozí také dobový tanec, ohňové vystoupení, 
divadlo, kapelu či módní přehlídku, najedli se ve stylové krčmě a mohli si zdarma 
vyzkoušet dobovou hernu. Na slavnostech je přivítal tehdejší majitel panství, pat-
náctiletý Jan Jetřich Berka z Dubé a Lipé. V závěru se s nimi pak rozloučil společně s 
Albrechtem z Valdštejna, se kterým náležitě ocenil nasazení všech vojenských jed-
notek. I těch polských.

Joe Muczka jr. vystavoval v obchodním a zábavním centru Panorama. „Barvy jsou 
světlo mého života,“ říká autor obrazů, které hýří barvami dobré nálady a pozitivní 
energie. A spousty lidí se o tom přišly ve čtvrtek 1. října přesvědčit i ve Velkém 
Meziříčí. Krom desítek děl vystavených ve všech patrech a prostorách Panoramy 
včetně terasy hosté mohli zhlédnout třeba i bodypainting v podání umělce, či módní 
přehlídku. Martina StrnadováText a foto: Kateřina Karmazínová

Muczka vystavoval v PanoraměSlavnosti ovládly celé Meziříčí
FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Jupiter club připravuje na neděli 11. října divadelní pohádku 
s názvem Matylda zasahuje aneb Povídačky naší kačky.
Než se vyprávíte koupit vstupenky na programové oddělení, 
zkuste štěstí v soutěži pro čtenáře Velkomeziříčska. Zašlete 
nám e-mailem do redakce správnou odpověď na soutěžní 

otázku. Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce, kte-
ří získají každý po dvou volných vstupenkách na představení.
Soutěžní otázka: Jak se jmenuje Matyldin kamarád?
Správnou odpověď zašlete na redakční e-mail: 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz.

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY NA POHÁDKU 
MAT YLDA ZASAHUJE

SERIÓZNOST
RYCHLOST 
NEJVYŠŠÍ NÁKLAD
NEJLEPŠÍ CENA

PROČ INZEROVAT 
U NÁS ?

www.velkomeziricsko.cz

Joe Muczka jr. při malbě na lidské tělo. Foto: Martina Strnadová
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Skutečně, neuvěřitelných pětašedesát let mluví za dře-
věné postavičky ve zdejším loutkohereckém souboru. A 
dělá to dodnes. Snad tak trochu i díky loutkám a dět-
skému publiku je stále tak svěží a vitální, dobře nala-
děný. Rozdává pohádky a sám působí jako pohádkový 
dědeček. Možná, že je vůbec nejstarším, dosud aktivním 
loutkohercem v celé naší republice. Václav Slabý se tak 
řadí mezi významné osobnosti zdejší kultury. Proto na 
něj nemohli zapomenout ani autoři filmu Padesát let 
organizované kultury ve Velkém Meziříčí, kde se spolu 
s jinými divadelníky objevil. Ve filmu pronesl i kousek 
řeči ze svého legendárního vodníka, stejně jako ji po-
sléze zopakoval štábu České televize do regionálního 
zpravodajství.
„Jak vy jste se k těm loutkám vlastně dostal?“ ptám se 
proto hned na začátek našeho rozhovoru. Ale pan Slabý 
má rád vše pěkně uspořádané, a proto mě přerušuje: 
„Počkejte, vezmeme to popořádku, ne?“ A tak si nejdřív 

Václav Slabý oslavil devadesátiny,
Jubilantovi Václavu Slabému, který 23. 
září oslavil své devadesáté narozeniny, 
za všechny Velkomeziříčské poblaho-
přál místostarosta Josef Komínek spo-
lečně s matrikářkou města Martinou 
Bednaříkovou.

Václav Slabý návštěvu z radnice očeká-
val ve svém domku na Nádražní společ-
ně s dcerami Jarmilou a Alenou a zetěm 
Pavlem, vyparáděný a jak jinak než s 
dobrou náladou. „Moc si vážíme toho, 
co pro Velké Meziříčí celý život děláte,“ 
zdůraznil ve své gratulaci Josef Komínek, 
přičemž popřál oslavenci jeho trvalý 
elán i do dalších let. Nezapomněl se ho 
přitom optat, jak to dělá, že je stále tak 
svěží. „Víte, nikdy jsem nebyl pecivál, 
pořád jsem něco dělal a dělám,“ odpo-
věděl Václav Slabý. Dcery souhlasně 
přikyvovaly s tím, že tatínek byl vskutku 
vždycky činorodý a pozitivně naladěný. 
Ale taky přísný. Dcery prý měly pevný 
režim. Zato s nimi, když byly malé, po-
řád něco dělal. „Máme na co vzpomínat,“ 
shodly se obě. Což mají i vnoučata. „O 
prázdninách se tady vždycky děcka sešly. 
Ráno jsme se najedli a šli jsme pěkně po 
kolejích do lesa, nadělal jsem jim oště-
py, házeli jsme, opékali… Všichni se na 
to těšili,“ popisuje V. Slabý. Teď se celá 

velká rodina sešla při jeho oslavě. Má z 
ní radost. Není osamělý, i když v domku 
si teď hospodaří sám. Uvaří si, o všechno 
se postará. „Tatínek je naprosto sobě-
stačný, jezdím za ním z Rudy jednou za 
týden,“ potvrzuje dcera Alena. „Přesto, 

když zemřela maminka, tatínek všechno 
zrušil – zeleninovou zahrádku, skalku… 
– myslel, že umře taky, že už tady sám 
nebude. Trvalo mu dlouho, než se z toho 
dostal,“ podotýká dcera Jarmila. Ale na-
konec to zvládl. Hlavně díky tomu, že zů-

stává aktivní. Televizi moc nepouští, jen 
regionální zprávy nebo sport – sleduje 
fotbal, atletiku a tenis. Pořád hraje lout-
kové divadlo a hlavně chodí na pořádné 
procházky, za každého počasí.

Martina Strnadová

Loutkám jsem dal kus svého života
Honzovi či Škrholovi, vodníkovi, Kašpárkovi, ježibabě, 
ba dokonce i princezně – těm a mnohým dalším po-
stavičkám propůjčil svůj hlas Václav Slabý z Velkého 
Meziříčí. Dvacátého třetího září oslavil devadesát let 
života. Z něj skoro tři čtvrtiny věnoval loutkám.

Zleva matrikářka Martina Bednaříková, dcera Václava Slabého Alena, oslavenec Václav Slabý, jeho zeť Pavel, 
místostarosta Josef Komínek, a dcera Václava Slabého Jarmila. Foto: Martina Strnadová  

Václav Slabý se svou oblíbenou loutkou vodníka. 
Foto: Martina Strnadová
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povídáme o jeho dětství a mládí, rodičích 
a sourozencích, manželce a dětech, tro-
chu o sportu a hodně o práci. No a pak už 
dojde řeč i na ty loutky, které jsou jeho 
jediným celoživotním koníčkem. Ostat-
ně, na jiné už by mu ani nezbyl čas.
Václav Slabý se narodil ve Velkém Me-
ziříčí 23. září 1925. Tatínek si vzal jeho 
maminku až jako druhou ženu, a tak měl 
tři nevlastní a dvě vlastní sestry. Starší 
Božena má dnes dvaadevadesát a mladší 
Žofie pětaosmdesát let.

Škola malého Václava moc nebavila, a 
podle toho vypadaly i jeho známky. Tepr-
ve až mu pan ředitel řekl, že s takovými 
bude moci jen zametat ulici, vzal si jeho 
slova k srdci a polepšil se. Chtěl být totiž 
soustružníkem. Po pěti letech obecné 
školy a čtyřech letech měšťanky nako-
nec ale nastoupil do učení obchodním 
příručím v železářství u Hejátkových. 
Jenomže byla válka a Václav byl po třech 
letech učení totálně nasazen do Hamb-
urku. S krumpáčem a lopatou likvidoval 
následky náletů. Zjara 1944, po půl roce, 
se vrátil domů i do zaměstnání k Heját-
kům. Tam setrval do roku 1947, kdy se po 
nedorozumění s panem šéfem rozloučil a 
sehnal si místo dělníka, později technika 
v tehdy nově se tvořící kabelovně. Praco-
val tam čtyřicet tři let. Dodělal si vzdě-
lání a stal se vedoucím normovačem, 
posléze vedoucím ekonomiky práce. 
Kablovka jej přivedla ke sportu, hrál za 
ni kopanou a byl i přeborníkem okresu ve 
stolním tenisu družstev za Sokol Kablo. V 
Kablovce si také našel ženu svého srdce. 
„Když tam nastoupila, jednou jsem tak 

procházel kolem a uviděl jsem dívenku, 
byla hubeňoučká... Hotovo šmitec – za-
miloval jsem se. Byla to Jarmila Chmelo-
vá z Velké Bíteše. Začali jsme spolu cho-
dit a v roce 1951 jsme se vzali,“ popisuje 
Václav Slabý. Měli spolu tři děti, dvě dce-
ry, Jarmilu a Alenu, a chlapce Petra, který 
v pětadvaceti letech zemřel. Václav pře-
žil i svoji ženu, zemřela mu před 4 lety 
ve svých pětaosmdesáti, ještě se dožila 
60 let společného manželství. Teď bydlí 
sám v domku. „Starší dcera Jarmila žije 

v Polničce, mladší Alena v Rudě. Mám 
snachu Jiřinu, zetě Pavla, devět vnuků a 
osmnáct pravnuků. Velká rodina mi dělá 
radost,“ říká s tím, že sám se tedy urči-
tě necítí. „Vždyť za mnou pořád někdo z 
nich jezdí a vždycky mi něco přivezou. A 
taky mám moc hodné sousedy,“ dodává. 
A co jej drží ve skvělé tělesné kondici? 
Pořádné procházky - nejraději do Balin-
ského údolí či na Ameriku.
Ale teď už k těm loutkám...
V Kablovce jste našel svoji ženu i práci 
na celý život, dostal jste se díky ní ke 
sportu a také k tomu loutkovému diva-
dlu, že?
Ano. Bylo to v roce 1950. Přišla za mnou 
Jasna Mikulášková, kolegyně z práce, 
abych jí pomohl s loutkovým divadlem. 
Souhlasil jsem. Řekla: my máme doma 
malé loutkové divadýlko a ty k němu se-
ženeš herce. A tak jsme začali, v malých 
dřevěných baráčcích za dnešní hudební 
školou na Poříčí. Bylo nás sedm: Mirek 
Rosa – vedoucí, Jasna Mikulášková, 
Standa Chylík, já, Dáša Mašková, Zdena 
Plačková a Lída Zahálková.

Byl o vaše divadlo tehdy zájem?
Jak se to rozkřiklo, byl ohromný zájem. 
Šli jsme proto za vedením města, že po-
třebujeme víc místa. Dali nám Obecník.
A to jste pořád hráli jen s těmi malými 
loutkami?
Jiné jsme neměli. Hledali jsme nějaké 
družstvo, které se zabývá loutkami a pří-
slušným vybavením divadla. Našli jsme 
je v Únanově. Udělali nám vodicí lávku 
na pimprlata, kulisy i velké loutky.
Od začátku jste za loutky mluvil, nebo 
jste je i vodil?
Ne, jenom mluvil. Všechno mě naučila 
Jasna Mikulášková, a potom taky náš 
další vedoucí Hugo Wehrenberg, to byl 
ohromný divadelník, ti oba mě cepovali.
Máte představu, kolik představení jste 
za svůj život odehrál?
Žádnou kroniku jsme si nevedli. Ale 
hráli jsme každou sobotu ve tři hodiny 
a pokaždé novou pohádku. A k tomu se 
v týdnu zkoušelo. Někdy i dvakrát. Hráli 
jsme od října do března, občas i v dubnu. 
Pak někdo přišel s nápadem jezdit i po 
vesnicích. Takže to byly soboty, neděle, 
sem tam i v týdnu dopoledne pro školky. 
Víte, jaký to byl nárok na volný čas? Byl 
jsem věčně pryč.
Co na to říkala vaše paní?
Manželka se k nám přidala, ale teprve až 
byly děti z domu, jinak by to nešlo.
Ještě někoho jste k loutkovému divadlu 
přitáhl?
Svoji vnučku. Teď je v Itálii, ale ještě 
když tady chodila do školy, tak vodila 
Kašpárka.
A které všechny postavy jste mluvil vy, 
máte některou nejraději?
Honzu nebo Škrholu, to bylo moje. Taky 
vodníka. Když jsme ho poprvé zkoušeli 
a já jsem ho začal mluvit, všichni všeho 
nechali, dívali se na mě a smáli se... jak 
jsem to prožíval, hrál jsem celým tělem.
Jinak jsem mluvil hajné, čerty, zvířátka, 
dědouška, taky ježibabu a jednou dokon-
ce i princeznu. Nepřišla herečka, tak jsem 
ji zaskočil. Tenkrát jsem měl jiný hlas, 
dnes už bych si to nemohl dovolit.
Dnes jste v souboru z těch původních 
herců jediný. Pozorujete, že by to teď 
bylo v něčem jiné, než dřív?
Mám radost, že rodiče své děti na lout-
kové divadlo pořád vodí. Ty děti, až vy-
rostou, určitě budou mít jiný náhled na 
život, než ty, které sedí někde u počítače. 
A zájem je stále velký. Děti reagují pořád 
stejně, mluví nám do toho, prožívají to...
Hodláte v divadle pokračovat nadále?
Ano! Mě to právě čím dál víc baví. Nabíjí mě 
to energií. Dodává mi to chuti do života!

Martina Strnadová

gratulovalo celé město

Před prvním představením sezóny 2015 popřáli oslavenci kolegové 
z loutkového souboru i s Kašpárkem. Foto: Martina Strnadová

Brambory byly na náměstí ve Velkém 
Meziříčí k vidění ve všech možných 
podobách. Byly totiž hlavním téma-
tem letošního ročníku Dne zdraví. 
Kromě ochutnávek různých pochutin 
z brambor a ukázek jejich dalšího vy-
užití, bylo možné zhlédnout divadlo 
pro děti, Šmouly, tance či mažoret-
ky z domu dětí, práci kynologa se 
psem, vystoupení skupiny MySami a 
na závěr i taiči. V Jupiter clubu navíc 
proběhla přednáška psycholožky na 
téma Mužský a ženský svět s jejich 
rozdíly.

Náměstím voněly 
brambory

-mars-

MS fotbalová liga na Tržišti
v neděli 18. 10. v 10:15 
FC VM – SK Uničov
v neděli 1. 11. v 10:15 
FC VM – HFK Třebíč
Krajská hokejová liga JM a Z 
na zimním stadionu
v sobotu 17. 10. v 17:30 
HHK VM – SK Minerva Boskovice
ve středu 28. 10. v 18:00 
HHK VM – HC Uherské Hradiště
2. liga házené mužů Morava jih 
v hale za Světlou
v sobotu 10. 10. v 17:00 
TJ Sokol VM – TJ Fatra Napajedla
v sobotu 24. 10. v 17:00 
TJ Sokol VM – Házená Tišnov
1. liga házené žen
v sobotu 24. 10. ve 13:00 
TJ Sokol VM – Havlíčkův Brod
v sobotu 31. 10. ve 13:00 
TJ Sokol VM – Plzeň

Kam za sportem:

Mistryně ČR v klasických disciplínách 
CTIF jsou ženy z Velkého Meziříčí. Ví-
tězství vybojovaly ve Dvoře Králové 
nad Labem v mezinárodní konkurenci, 
kde nechyběla krom českých i družstva 
z Německa, Slovinska, Polska a Sloven-
ska. Podařilo se jim zopakovat loňská 
vítězství a obhájit titul mistryň ČR. 
Příští rok se ženy hodlají připravit na 
olympiádu 2017, kvalifikací bude sed-
mé mistrovství ČR v CTIF.

Hasičky vyhrály

-ber-
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KINO
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Kdo Tě znal, ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 2. října jsme si připomněli 
3. smutné výročí, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička, prababička, 

paní Marie Chaloupková ze Lhotek.
S láskou a úctou vzpomíná rodina

Děkujeme všem, kteří se přišli v sobotu 12. září 
2015 rozloučit a doprovodit na poslední cestě 
pana ing. Vratislava Holíka.
Děkujeme upřímně za projevenou soustrast 
a květinové dary od přátel a známých. 

Rodina

Středa 7. 10., 18.00  
HOTEL TR ANSYLVÁNIE 2
Sobota 10. 10., 19.30  
RY TMUS SÍDLISKOV Ý SEN
Sobota 10. 10., 21.30 
LOVE
Středa 14. 10., 19.30 
L APUTA
Čtvrtek 15. 10., 19.30 
CESTA V ZHŮRU
Sobota 17. 10., 19.30 
WIL SONOV
Neděle 18. 10., 16.00 
BARBIE ROCK´N ROYAL S
Středa 21. 10., 19.30 
STR AIGHT OUT TA COMPTON
Pátek 23. 10., 19.30 
WIL SONOV
Sobota 24. 10., 19.30 
PAR ANORMAL AC TIVIT Y:  
THE GHOST DIMENSION
Neděle 25. 10., 16.00 
PAN
Středa 28. 10., 16.00 
MRK ÁČEK BILL
Středa 28. 10., 19.30 
LEGENDY ZLOČINU
Čtvrtek 29. 10., 17.00 
PAN
Čtvrtek 29. 10., 19.30 
MÉĎA 2
Pátek 30. 10., 19.30 
FAK JŮ PANE UČITELI 2
Sobota 31. 10., 19.30 
CELEBRIT Y S. R. O.

KRVAVÉ JAHODY VĚRY SOSNARO-
VÉ , beseda s paní Sosnarovou, pamětnicí 
sibiřského gulagu, sál hasičské zbrojnice,  
čtvrtek 8. 10., 18.00
TR AVESTI SHOW SKUPINY SCREA-
MERS – ÚČ ASTNÍCI ZÁ JEZDU, velký 
sál Jupiter clubu, pátek 9. 10., 19.30
MAT YLDA Z A SAHUJE ANEB PO-
VÍDAČK Y NA ŠÍ K AČK Y, pohádkové 
představení pro děti, velký sál Jupiter 
clubu, neděle 11. 10., 15.00
MEXIKO – PO STOPÁCH MAYŮ, 
přednáška Mgr. Hany Kátrové pořádaná 
Vlastivědnou a genealog. spol. při JC, 
koncertní sál JC, úterý 13. 10., 15.30
CHL AP NA Z ABITÍ , divadelní předsta-
vení v Jupiter clubu, úterý 13. 10., 19.30
38. GASTRODEN s vystoupením „Kluci v 
akci“, HŠ a SOŠŘ Světlá, středa 14. 10., 9-17
R ADIM HL ADÍK A BLUE EFFEC T, 
velký sál JC, pátek 16. 10., 19.30
INDONÉSIE , přednáška ing. Zdeňka 
Boučka, Ph.D., pořádaná Vlastivědnou a 
genealog. spol., koncertní sál JC, úterý 
20. 10., 15.30
BAROCK&BAROKNÍ A ROCKOVÉ 
HITY, Adam Malík (el. kytara), Pavel Wallin-
ger (housle) s komorním orchestrem Musici 
Boemi, velký sál JC, úterý 20. 10., 19.00
L AOS , přednáška ing. Jaroslava Pazde-
ry, pořádaná Vlastivědnou a genealog. 
spol., koncertní sál JC, úterý 27. 10., 15.30
PAUR A, BE AUTIFUL C AFILLERY, 
Terminal – hard rock v Rock depu VM, 
úterý 27. 10., 19.00
PRINCOVÉ JSOU NA DR AK A , diva-
delní pohádka na velkém sále Jupiter 

clubu, neděle 1. 11., 16.00
KURZ HLEDÁME SVOJE PŘEDKY, 
pořádá Vlastivědná a genealog. spol. VM, 
začátek čtvrtek 5. 11., předsálí kina, 16.00
K AREL PLÍHAL , koncert ve velkém 
sále JC, čtvrtek 5. 11., 19.30
E VA HENYCHOVÁ RECITÁL , 5. 11. 
14.00, Denní stacionář Nesa
VĚR A ŠPINAROVÁ , koncert ve velkém 
sále JC, pátek 6. 11., 19.30
WOHNOUT, koncert skupiny ve velkém 
sále JC, sobota 7. 11., 20.00
COLOUR FA SHION , módní show ve 
velkém sále JC, sobota 14. 11., 19.30
POSTAVENÍ MIMO HRU, divadelní před-
stavení v Jupiter clubu, středa 18. 11., 19.30
CELLOMANIE&VIRTUÓZNÍ SHOW 
SE Z V UKOV ÝMI EFEKT Y, Štěpán 
Švestka – violoncello, looper, harmoni-
zér, koncert v rámci KPH, koncertní sál 
JC, čtvrtek 19. 11., 19.00

4TET VER ZE IV, koncert ve velkém 
sále JC, středa 25. 11, 19.00
CITRON , koncert skupiny s hostem Tan-
jou, velký sál JC, pátek 27. 11., 19.30
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ, divadelní předsta-
vení v Jupiter clubu, čtvrtek 10. 12., 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT JANK A LEDEC-
KÉHO, velký sál JC, pátek 18. 12., 19.30

V ÝSTAV Y
 podzim 2015

VERNISÁ Ž V ÝSTAV Y JARMILY 
DVOŘ ÁKOVÉ A PAVLY K AMANOVÉ 
Neděle 11. 10., 10.00, výstavní síň Jupi-
ter clubu, výstava potrvá do 29. 10.
V ÝSTAVA OBR A ZŮ MILOSL AVA 
FIEDLER A , Muzeum Velké Meziříčí, do 
31. 10. 2015

Podzimní divadelní sezona v Jupiter 
clubu začala představením Jenom život. 
Divákům se v něm představili Igor Bareš 
a Antonie Talacková. Spolu s nimi se ve 
druhé polovině hry na jevišti objevil i 
jeden z diváků – Pavel Pešek. Ten totiž 
pohotově zaskočil za jejich kolegu, kte-
rý omylem dorazil do Valašského místo 
Velkého Meziříčí. Hru napsala Veronique 
Olmi, přeložil a režíroval ji Jaromír Jane-
ček. Do Velkého Meziříčí ji přivezlo Čino-
herní studio Bouře. 
Na další představení se můžete těšit již 
v úterý 13. října. Bude jím Chlap na za-
bití od Pantheon production. V komedii 
o tom, jak se profesionální zabiják stane 
obětí sebevraha, uvidíte Filipa Blažka, 
Miroslava Vladyku, Jaroslava Šmída, Alž-
bětu Stankovou a další..

Text a foto: Martina Strnadová

POŘADATELÉ 21. ROČNÍKU DRAKIÁDY DĚKUJÍ
všem účinkujícím – DIVADLU IKAROS, rockové kapele Find Your Destiny, teenage kapele 
MySami, Kosatkám z DDM, skupině STETSON a Jiřímu Doležalovi z HIT Rádia Vysočina. 
Dále mediálním partnerům – měsíčníku a internetovému portálu Velkomeziříčsko, HIT 
Rádiu Vysočina, Zaostřenu VM, Obchodům VM a všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh 
celé Drakiády.
Děkujeme těmto sponzorům, bez kterých by se tato akce neuskutečnila: 
SAZKA MOBIL, Falco computer, s.r.o., AUTO DOBROVOLNÝ V.M., s.r.o., PARAMONT CZ 
s.r.o., AGADOS, spol. s r.o., VÝTAHY s.r.o., CONTENT, s.r.o., ATIKA, s.r.o., Město Velké 
Meziříčí, GREMIS s.r.o., CONSTRUCT A+D, a.s., BUILDING centrum-HSV, s.r.o., Hotelová 
škola Světlá a Obchodní akademie, R MALEC, s.r.o., HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO, KABE-
LOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o., Sklenářství Marek, VEZEKO, s.r.o., MALEC+JAHODA Moto, 
RENOVA Malec – Kadlec, s.r.o., Cukrárna Orchidea, AMICUS, s.r.o., TSVM, s.r.o, ALPA, 
a.s., SANBORN, a.s., SKI klub VM, ZD Lhotky, McDonald ś, POEX, Matrigo, s.r.o. VM, 
REAL ELEKTRO, s.r.o., Floor Group – podlahové studio VM, Lékárna U ČERNÉHO ORLA 
VM, Pila Malec – Ruda, Jupiter club, s.r.o., VM, EUROWAGON, IMAO electric, s.r.o., Milan 
Marek, Ing. Kateřina Havlíčková, Zdeněk Chmelíček, MSPORT Milan Michálek, 
Komerční banka VM, Wild Scorpion, s.r.o., VM, PROFI Jiří Pokorný, VZP ČR, 
BIDVEST Czech Republic, s.r.o., Velké Meziříčí.
Děkujeme všem soutěžícím a návštěv-
níkům za velmi vydařené odpoledne 
a těšíme se na 22. ročník Drakiády.

Začala podzimní divadelní sezona
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Současná zvířená atmosféra kolem 
uprchlíků naplňuje lidi obavami o 
vlastní bezpečnost. I ve Velkém Me-
ziříčí, kde není žádné zařízení pro zajištění cizinců, ani zde nikde nejsou uby-
továni.
„Poslední dobou jsem zachytil i sám dostal dotazy na téma uprchlíků ve Velkém 
Meziříčí,“ říká starosta Radovan Necid s tím, že mezi lidmi se rozšířila informace 
o pobytu uprchlíků v blízkém okolí Velkého Meziříčí. Někteří se ptají na jejich 
počet, totožnost, zda jsou zde ubytováni legálně a je zajištěna lékařská péče 
o ně či financování jejich pobytu. Zaznívají obavy z přenosných chorob a další. 
„Tuto informaci jsem ověřoval a není pravdivá,“ zdůrazňuje Radovan Necid. Jeho 
slova potvrzuje vedoucí velkomeziříčského oddělení Policie ČR Přemysl Bdinka. 
„V průběhu srpna přišla informace o pobytu uprchlíků v Nesměři. Prověřili jsme 
ji a nebyla pravdivá. Na táboře byly ubytovány děti,“ vyvrací informace o nele-
gálních imigrantech také P. Bdinka.

Martina Strnadová

AKTUÁLNĚ

SERIÓZNÍ ZPR ÁV Y NA 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Chybějící čísla popisná a orientační na některých do-
mech jsou problémem nejen ve Velkém Meziříčí. Kom-
plikují hledání konkrétní adresy návštěvníkům města, 
ale zejména záchranářům. Zákon přitom vlastníkům 
nemovitosti povinnost označit ji číslem ukládá.
„Čísla popisná chybí na domech nových, ale třeba i na 
těch, které jsou po opravě. Navíc je ve značení zmatek, 
protože radnice přidělila číslo popisné zbouraného 
domu po osmdesáti letech někam jinam,“ kritizoval ne-
dávno jeden z občanů při diskusi se starostou. 
Problém chybějících čísel popisných a orientačních 
před časem řešila i bezpečnostní komise města v 
souvislosti s orientací řidičů vozidel záchranky či ha-
sičů. Ani navigace je totiž mnohdy nezavede přesně na 
místo. „Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad 
označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udr-

žovat je v řádném stavu,“ uvádí zákon o obcích. Za jeho 
nedodržení mohou padat i pokuty.
„Občané by měli tuto svoji povinnost znát a dodržovat 

ji,“ říká k tomu starosta Radovan Necid a dodává: „Rad-
nice ale nechce lidi zbytečně pokutovat. Každý z nás by 
si však měl uvědomit, že někdy může potřebovat rychlý 
zásah zdravotníků či hasičů. A pokud na domech chybí 
zejména čísla orientační, dojezdová doba sanitky se tak 
může podstatně prodloužit.“
To, že by číslo popisné zbouraného domu radnice po-
sléze přidělila někam zcela jinam ve městě, není od 1. 
7. 2010 možné. Zakazuje to aktuální znění příslušného 
zákona. „Každé popisné nebo evidenční číslo budovy 
musí být podle stávající legislativy v rámci části obce 
jedinečné a nelze je užívat opakovaně,“ vysvětluje ta-
jemník městského úřadu Marek Švaříček s tím, že jedině 
číslo orientační lze přidělit opakovaně, a to tehdy, když 
nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

Martina Strnadová

Radnice varuje před chybějícími čísly

Silnice v Uhřínově, kde koncem srpna 
došlo k dopravní nehodě, bude osazena 
svodidly. Závěr vzešel 7. září z jednání 
mezi Krajskou správou a údržbou silnic 
Vysočiny, Krajem Vysočina, Policií ČR, 
dopravním odborem MěÚ Velké Meziří-
čí a projektanty.
Havárie se stala v zatáčce, která je v 
prudkém svahu. Zavinil ji opilý řidič, jenž 
zatáčku nevybral, vjel do protisměru a 
na chodník, kde prorazil ocelové zábradlí 
a s autem spadl ze svahu na střechu ga-
ráže. Krom lehkého zranění sobě nikomu 
jinému naštěstí neublížil. 
Majitel nemovitosti a pozemku, kam 
spadlo auto, žádal o osazení svodi-
del už dávno, ale bezvýsledně. Podle 

platné normy bylo totiž dosavadní 
zabezpečení silnice odrazovým obrub-
níkem chodníku dostačující. Až teprve 
poslední nehoda ve zmiňovaném místě 
přinesla změnu.
„Na hraně mezi chodníkem a vozovkou 
budou kvalitní, účinná svodidla,“ potvrdil 
vedoucí odboru dopravy velkomeziříčské 
radnice Jiří Pospíchal, který byl u jednání 
přítomen a dodal: „Bude tam ještě dal-
ší omezení tonáže dopravy.“ Řešení by 
mělo být hotovo do zimy. 
Než bude vyprojektováno a zrealizová-
no, na dočasnou dobu se v zatáčce objeví 
přenosná betonová svodidla, která si vy-
žádají dopravní omezení v místě.

Martina Strnadová

Zatáčka v Uhřínově dostane svodidla Fámu o uprchlících policie vyvrátila

Odhodlání spolupracovat při propaga-
ci regionu a rozvoji turistického ruchu 
stvrdili svými podpisy starostové sedmi 
měst Vysočiny. K těsné spolupráci se 
zavázala města Velké Meziříčí, Bystřice 
nad Pernštejnem, Velká Bíteš, Žďár nad 
Sázavou, Nové Město na Moravě, Tišnov 
a Nedvědice.
Memorandum o rozvoji spolupráce a ří-
zení strategie rozvoje cestovního ruchu 
ve spojeném regionu Koruna Vysočiny 
bylo podepsáno v bystřickém Edenu v 
rámci zakládající valné hromady desti-
nace. 
Vyjadřuje společný zájem na vytvoření 
turistické destinace zahrnující region 
Velkomeziříčska, Bystřicka, Žďárska, No-
voměstska, Bítešska, Tišnovska a Nedvě-
dicka. Přitom každý z regionů si uchová 
svoji jedinečnost. 

Koruna Vysočiny 
už je na světě

-mars-

Popisné číslo na modré tabulce a orientační na bílé, 
jako má velkomeziříčská radnice, je doporučeným 
vzorem značení.

„Děti, které k nám chodí do kroužků, si 
nyní mohou bezpečně hrát venku, aniž 
by musely opustit naše prostory. To po-
važuji za velký úspěch,“ uvedla ředitelka 
domu dětí a mládeže Alena Vidláková. 
DDM, ač je přímo v centru města v blíz-
kosti frekventovaného náměstí, dnes 
nabízí směrem k řece posezení na dláž-
děném dvoře, s přístřeškem, lavicemi a 

stolky na čerstvém vzduchu a v napros-
tém klidu. Přitom ještě před časem pro-
stor nebylo možno využít zejména proto, 
že jeho značnou část zabíral poloroz-
padlý objekt, který patřil městu. „Před 
časem jsem dvůr navštívil a zhrozil jsem 
se, v jakém je stavu. Dnes musím říct, 
že to tady prokouklo. Jsem tou změnou, 
jejíž iniciátorkou byla ředitelka DDM, 

nadšen,“ ocenil starosta Radovan Necid. 
„Vzniklo zde krásné místo, které si děti 
zaslouží. Domu dětí a mládeže to nepo-
chybně pomůže v jejich činnosti,“ připojil 
místostarosta Josef Komínek.
Nové prostory nebudou sloužit jen dě-
tem. Dům dětí a mládeže se totiž nyní 
snaží cílit svoji nabídku na všechny vě-
kové kategorie. Také proto od Nového 
roku změní svůj název na Dózu. „Dóza je 
nádoba, která skrývá různá překvapení,“ 
vysvětluje Alena Vidláková a vyjmeno-
vává jaká: „Pro každého to, co by sám 
chtěl – kamarády, zábavu, smysluplné 
trávení volného času, dovednosti, rozvoj, 
něco pro budoucí život.“
Zeď průjezdu domu dětí a mládeže již 
zdobí nové logo. Je pestré stejně jako 
nová nabídka aktivit pro všechny – od 
nejmenších po seniory, maminky s dět-
mi, celé rodiny.

Text a foto: Martina Strnadová

Dům dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí v pátek slavnostně otevřel své nové ven-
kovní prostory.

Dům dětí a mládeže má nově upravený dvůr
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Dobrovolní hasiči v září odstartovali 
nultým ročníkem Memoriál zasloužilých 
funkcionářů Ladislava Dohnala, Josefa 
Jaši a Jana Šišpely. Na velkomeziříčském 
náměstí 6. září změřili síly v klasickém 
požárním útoku. Vyhráli muži i ženy z 
Laviček. Velké Meziříčí se umístilo v ka-
tegorii žen na čtvrtém a v kategorii mužů 
na sedmém místě. 
Celkové pořadí:
Ženy: 1. Lavičky, 2. Martinice, 3. Uhřínov, 
4. Velké Meziříčí. 
Muži: 1. Lavičky, 2. Uhřínov, 3. Ruda, 4. 
Oslavice B, 5. Ubušín B, 6. Ubušín A, 7. 
Velké Meziříčí, 8. Oslavice A, 9. Hrbov-
-Svařenov, 10. Nové Veselí, 11. Mostiště.

-mars-

Hasiči závodili 
na počest kolegů

Hned dvěma reprezentatům atletického 
oddílu z Velkého Meziříčí se podařilo vy-
bojovat dvě stříbrné medaile na Evrop-
ských dětských atletických hrách, které 
proběhly v září v Brně.
Tereza Lišková si vytvořila osobní rekord 
v hodu kriketovým míčkem, který doletěl 
na hodnotu 47,31 m. Lehce se probojova-
la do finále, kde byla druhá. 
Jakub Kovalčík na výšce předvedl čistou 
sérii skoků až do výšky 165, kde po 3 
nezdařených pokusech obsadil také stří-
brnou příčku. Dařilo se mu i ve skoku do 
dálky, kde obsadil 6. místo. -cahar-

Atleti přivezli 
dvojí stříbro

Hokejisté získali první body v derby s 
Velkou Bíteší. Na domácím ledě ji pora-
zili 3:2. 
HHK VM – HC Spartak Velká Bíteš 3:2 
(2:2, 1:0, 0:0)
Sestava HHK Velké Meziříčí: Wolf 
(Štourač) – Vlašín, Šerý, Pálka, Ambrož, 
Chlubna, Křenek, Dostál, Sobotka, Krča, 
Kudláček, Burian, Pejchal, Střecha, Maš-
tera. Sestava HC Spartak Velká Bíteš: 
Alexy (Bartošek) - Žalud, Babic, Šidák, 
Kožár, Pospíšil, Vojáček, Štěpánek, Pe-
trčka, Buďa, Grmela, Touška M., Pospíšil, 
Touška J. Branky: 14. Krča (Kudláček, 
Ambrož), 17. Dostál (Křenek, Vlašín), 37. 
Křenek (Dostál, Sobotka) - 2. Pospíšil M. 
(Babic, Pospíšil P.), 13. Pospíšil M. (Kožár). 
Rozhodčí: Král – Paulík, Vašíček. Vylou-
čení: 6:6, navíc Krča (HHK) 10 min. OT, ve 
39. a 41 minutě nařízena TS ve prospěch 
domácího týmu – neproměněna. Využi-
tí: 1:0, v oslabení 0:0. Střely na branku: 
20:25 (8:11, 8:7, 4:7). Diváci: 190.
Výsledky předchozích utkání nové sezony: 
HHK VM – Hokej Uherský Ostroh 3:7
HC Spartak Uherský Brod – HHK VM 4:0
HHK VM – HC Štika Rosice 1:5 -red-

Hokejisté mají 
první body

Po dvou předchozích vítězstvích házenkářů v nové druholigové sezoně nad Telnicí 
30:29 a Kostelcem na Hané 24:20 tentokrát prohráli v Prostějově.
2. liga mužů Morava jih 
Sokol II. Prostějov – TJ Sokol Velké Meziříčí 25:20 (16:8)
Muži v Prostějově na body nedosáhli především kvůli špatnému výkonu v první půli.
Úvodních pět minut byla hra ještě vyrovnaná (4:3). Následně soupeř převzal inici-
ativu a potrestal naše technické chyby. Statický útok hostů a nepřipravená střelba 
znamenaly jednoznačně vedení domácích v poločase 16:8.
Do druhé půle se šlo s cílem uhrát alespoň lepší výsledek. Zlepšil se pohyb křídel 
i herní projev na rozehrávce, ale nedařila se střelba. Nakonec soupeř zvítězil o pět 
branek.
7m hody 4/4:2/1, vyloučení 4:5, diváků 90 Sled branek: 2:1, 4:3, 10:4, 12:7, 16:8, 
19:11, 23:14, 24:16, 24:20, 25:20. Sestava a branky: Libor Kotík, Ondřej Poul - Ví-
tězslav Večeřa (8), Jiří Kaštan (7/1), Roman Matušík (3), Pavol Živčic (1), David Kubiš 
(1), Pavel Strašák, Miloš Necid, Petr Babáček, Jan Lečbych, Tomáš Pažourek, Tomáš 
Frejlich, Martin Fiala, trenér Šidlo Ladislav, vedoucí družstva Kácal Petr. -šid-

Házenkáři na body nedosáhli

Prvoligové házenkářky zahájily sezonu dvěma vítězstvími nad rezervou Poruby 
31:26 a nad soupeřkami z Kobylis 35:22. Tuto sobotu obhájily doma jeden bod, když 
remizovaly s Kunovicemi 21:21. 
TJ Sokol Velké Meziříčí – SHK Kunovice 21:21 (10:12)
Sestava a branky: Necidová Kristýna, Hegrová Kateřina 2, Studená Kateřina 1, Chro-
má Jarmila 2, Svobodová Diana 2, Hublová Hana 1, Kratochvílová Hana 4, Zbožínková 
Lucie 1, Plachetská Jitka 2, Syptáková Veronika, Homolová Michaela, Závišková Iva 
1, Škrdlová Renata 5, Babáčková Marcela. Trenérka Radka Matušíková, vedoucí druž-
stva Stanislav Tvarůžek.

Házenkářky drží druhou příčku

-red-

Extraliga kadetů – 1. turnaj:
Velké Meziříčí – Slavia Hradec Králové 
3:0 (13,10,22); Velké Meziříčí – VK České 
Budějovice 2:3 (-26,23,12,-27,-12); Velké 
Meziříčí – Volejbal Brno 3:0 (18,18,19); 
Velké Meziříčí – Sokol Česká Třebová 3:1 
(17,-23,13,19)

-jud-
Program v tělocvičně u kostela
sobota 10. 10. VM – Hrotovice
neděle 18. 10. VM – Ostrava

Volejbal - výsledky

Fotbalisté se po deseti utkáních Morav-
skoslezské fotbalové ligy drží na čtvrté 
příčce tabulky za Prostějovem, Vítkovi-
cemi a Uničovem.
Velmez odstartoval na domácím trávníku 
tuto neděli vítězstvím nad Prostějovem 
3:2. V září absolvoval šest utkání Morav-
skoslezské fotbalové ligy. Z nich si připsal 
dvě výhry a čtyři prohry. Hulín porazil 4:3 a 
Slovácko 3:0. Vítkovicím podlehl 1:3, Hlučí-

nu 0:2, Vyškovu 0:1 a Otrokovicím 1:3.
FC Velké Meziříčí – 1. SK Prostějov 3:2 
(2:1) 
Střelci: 21. Dolejš, 33. Šimáček, 72. Mucha P. 
– 6. a 73. Nekuda. Rozhodčí: Slabý, Petr, Kon-
dler. Sestava: Invald – Vyskočil (76. Mucha 
Z.), Mucha P., Šimáček, Krejčí – Dolejš (86. 
Dufek), Smejkal, Berka, Šuta (90. Pokorný), 
Demeter – Kratochvíl na lavičce Simandl, 
trenér Smejkal. ŽK: Mucha P., Smejkal, Šuta 

– Krejčíř, Fládr. ČK: 64. Diváci: 520. Nejlepší 
hráči: Dolejš, Šimáček, Nekuda.
Od prvních minut viděla početná divácká 
návštěva svižné utkání. A již v šesté minu-
tě skórovali hosté. Ve 21. minutě vyrovnal 
Petr Dolejš, který prošel středem hřiště, 
vnikl do vápna a zamířil na zadní tyč brá-
ny. Po faulu na Romana Vyskočila rozehrál 
přímý kop Robin Demetr, ve vápně našel 
Honzu Šimáčka a ten hlavou zvýšil vedení 
našich na 2:1 o jedenáct minut později.
Další změna skóre nastala až po přestáv-
ce. V 72. min rozehráli domácí přímý vol-
ný kop. Míč se dostal k Petru Dolejšovi, 
který našel před bránou Patrika Muchu, 
a ten kolenem dorazil míč do brány hos-
tů – 3:1. Hosté vzápětí snížili na 3:2, což 
byla poslední změna.
Trenér Libor Smejkal hráče po utkání po-
chválil za bojovnost a vyzdvihl i vydat-
nou podporu fanoušků.

Velmez porazil lídra tabulky Prostějov

Patrik Mucha vsítil třetí gól. Foto: redakce.

-red-

PŘEKÁŽKOVÝ BĚH NA FAJTOVĚ KOPCI
2. ročník 18. 10. 2015 od 10 hodin
Prize money: kategorie muži – 3.000 Kč, ženy – 2.000 Kč
více na www.velkomeziricsko.cz 

Soutěžte s Velkomeziříčskem a získejte volný start na Vysoči-
na Run 2015. Stačí, když správně odpovíte na soutěžní otázku: 
Kolik schodů má velkomeziříčská rozhledna na Fajťáku? 
Odpověď zašlete na e-mail velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz


