
Letošní Fajtfest pomohl potřebným
Osmý ročník festivalu metalové muziky nabídnul bezmála třicítku kapel. Víc než tisícovku nadšených návštěvníků neodradila ani dešťová sprcha. 
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Na čtvrteční zahájení osmého ročníku akce 
dorazily asi čtyři stovky lidí. V pátek jich 
bylo o mnoho víc a v sobotu měl být podle 
pořadatelů nápor největší. „Čekáme nával 
kolem tisícovky na Němce z kapely Cali-
ban. Plní se to tady už teď. Takže jsme s 
průběhem absolutně spokojeni. Ve čtvrtek 
jsme sice hráli jenom do deseti, ale měli 
jsme ve ski baru dýdžeje, takže si lidi bavili 

i tak,“ zhodnotil v pátek jeden z hlavních 
pořadatelů Tomáš Fleck. Fanoušky neodra-
dila ani pořádná sprška, která přišla během 
odpoledne. Naopak všechny spíš „nakopla“. 
„Je to tady úplně skvělý. Jsem tu letos po-
prvé a jsem nadšený. Ten déšť před chvílí 
to ještě víc rozproudil, je tady úžasná at-
mosféra i lidi kolem, paráda,“ pochvaloval 
si jeden z návštěvníků.

Pátečním headlinerem byla kapela Rise 
of the Northstar z Francie. Dárkem pro fa-
noušky byla její autogramiáda i společné 
focení. Z českých to byla pražská legenda 
Cocotte Minute. Další zahraniční peckou 
byli Jinjer z Ukrajiny, kteří v sobotu vystou-
pili hned po Calibanu. Nicméně bezmála 
třicítka kapel, pozvaných na Fajtfest 2016, 
slibovala, že si opravdu každý mohl vybrat. 
Ať již upřednostňuje hardcore, metalcore, 
punk či mix různých stylů tvrdé hudby. Ně-
které skupiny do Meziříčí zavítaly poprvé, 
jiné jsou na Fajtfestu již takřka domácí.

DA R J D E N A P O M OC P OT Ř E B N Ý M
Pořadatelé letos přišli s novinkou. Roz-
hodli se částí výtěžku z festivalu podpořit 
dobrou věc. „Oslovili mě bratři Fleckovi 
s tím, zda bychom na radnici nevěděli o 
někom, kdo by potřeboval pomoc. Náš 
sociální odbor vytipoval maminku s tříle-
tým chlapcem, kteří jsou v problematické 
situaci,“ sdělil starosta Radovan Necid. Ten 
od pořadatelů převzal v pátek na pódiu šek 
na deset tisíc korun pro Mirečka Coufala, 
který 1. srpna na radnici předali pořadatelé 
mamince. 

Černé tričko, kšiltka a nezbytné podkolenky, spacák a stan, takovou základní výbavu 
sbalili návštěvníci valící se na oslavu nejtvrdší metalové hudby na Fajtově kopci ve 
Velkém Meziříčí. Třídenní Fajtfest probíhal od 21. do 23. července.

„Na problém s plynem a přípojkami jsme narazili po od-
krytí povrchu staré silnice. Ukázalo se, že před dvaceti lety 
byly uloženy v podstatě těsně pod asfalt. Je malým zázra-
kem, že se zde dodnes nestala nějaká nehoda,“ říká sta-
rosta Radovan Necid. Projektant se pokusil změnit projekt 
tak, aby silnice nad přípojkami byla mírně vyšší a dostala 
tak jednostranný sklon. Ještě do posledního červencového 
týdne to vypadalo jako dobré řešení, které by dokončení 
stavby zdrželo z původně plánovaného srpna pouze do 
září. Tato naděje se ale ukázala být marná. „Při opětném 

posouzení se ukázalo, že tento postup není možný a po-
trubí a přípojky je nutné položit hlouběji. To ale znamená 
nový projekt  a výběrové řízení, dodržení potřebných zá-
konných lhůt a tedy velké zdržení. Lidé v ulici Nad Tratí 
už touto opravou trpí dost dlouho a tohle je další rána. 
Navíc to bude znamenat dost peněz nad rámec původní-
ho rozpočtu,“ podotýká starosta Necid a dodává: „Teď po 
dvaceti letech už je zřejmě zbytečné hledat viníka za ten 
šlendrián. Velkou část zodpovědnosti za současné zdržení 
přijal projektant celé komunikace.“

Radnice ihned zahájila jednání s RWE GasNet s.r.o., které 
plynové přípojky patří. Podařilo se alespoň domluvit co 
nejrychlejší postup. „V rámci urychlení přeložky našeho ply-
nárenského zařízení (PZ) s nedostatečným krytím na ulici  
Nad Tratí použijeme nestandardních postupů a okamžitě 
přistoupíme ke zpracování technickoekonomického zadání 
a objednání stavby na rekonstrukci tohoto PZ formou výš-
kové přeložky ve stávající trase. Finanční spoluúčast města 
na této rekonstrukci sjednáme ve smlouvě o spolupráci 
při rekonstrukci PZ, kterou připravíme po projednání výše 
spoluúčasti města. O termínu realizace, firmě zhotovitele 
a jménu technika realizace stavby vás budu informovat co 
možná nejdříve,“ slíbil starostovi...

Opravu ulice Nad Tratí zdržuje mělce uložený plyn
Oprava ulice Nad Tratí narazila na vážnou překážku, která ji velmi zdrží. Plynové potrubí a přípojky pod silnicí z 
roku 1996 jsou totiž tak nízko pod povrchem, že je nutné je i kvůli bezpečnosti obyvatel ulice přeložit - jednoduše 
řečeno zakopat hlouběji.

dokončení na str. 3

Martina Strnadová

PÉČE O V YSOKÝ 
MOST JE Z ÁLE-
ŽITOSTÍ STÁTU. 
ROZHODL O TOM 
NE JV YŠŠÍ SOUD.  

DESET DRUŽSTE V 
FOTBALISTŮ SE 
VE LHOTK ÁCH 
UTK ALO O POHÁR 
STAROST Y.

HITEM VELKO-
MEZIŘÍČSKÉHO 
KULTURNÍHO LÉTA 
SE STALA NOVÁ KA-
PELA IMPRO BAND. 

HELENA ŠVECOVÁ: 
Z LÉKÁRNY MÍŘÍ 
PŘÍMO DO HLUBIN 
RODINNÝCH 
ARCHIVŮ. 
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Bezpečnost na silnicích 
závisí na nás samotných

Miroslav Jágrik, radní
Prázdniny se přehoupnuly do své druhé poloviny, děti si užívají relativně pěkné-
ho počasí, mládež se baví a dospělí v rámci možností relaxují a odpočívají. Ani 
v letním období se však nikdo z nás nevyhne přepravě po silnicích – ať už jako 
řidič, cyklista či třeba chodec. 
Republikové statistiky dopravních nehod uvádějí od začátku prázdnin k pondělí 
25. července 6 222 dopravních nehod, při kterých zemřelo čtyřicet sedm lidí. 
V Kraji Vysočina ale během prázdnin zatím žádný život nevyhasl. Jsem rád, že 
Vysočina patří k těm bezpečnějším regionům České republiky. 
Na posledním zasedání Bezpečnostní komise Kraje Vysočina jsme se v sídle 
Krajského ředitelství Policie České republiky tomuto tématu věnovali také. 
Zabývali jsme se přitom chystanými bezpečnostními akcemi, a to nejenom na 
silnicích, ale i při pořádání mistrovství světa horských kol v Novém Městě na 
Moravě nebo při cestách prezidenta republiky Miloše Zemana po Kraji Vysočina, 
který zavítal i k nám, do Velkého Meziříčí. Je ale třeba uvědomit si, že žádná 
z bezpečnostních akcí absenci dopravních nehod nezaručí. Vše máme v rukou 
my sami – jako řidiči automobilů, motorek, ale i jako cyklisté a chodci. Někdy 
mívám pocit, že se ze silnic vytratila ohleduplnost. Chybí nám více trpělivosti a 
shovívavosti. Možná by stačilo oželet tři minuty našeho času, kvůli nimž jsme 
schopni projet přes semafory na právě rozsvícené červené světlo.
Na zasedání Bezpečnostní rady jsme diskutovali také o uzavírkách na silnicích 
Kraje Vysočina a o investicích do oprav. Tyto investice by se mohly týkat projek-
tů až za 1,3 miliardy korun. Prostředky uvolní Kraj Vysočina ze svého rozpočtu 
a počítá i s využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 
Ten má v roce 2016 uvolnit pro Kraj Vysočina 280 milionů korun. Zhruba 600 
milionů korun by kraj rád čerpal z evropských fondů. Jedná se přitom o nejvíce 
akcí v historii našeho regionu. K tomu si přidejme opravu D1 a rozšíření mostů, 
jež přináší komplikace v dopravě i ve Velkém Meziříčí. 
Investicí do komunikací je ve Velkém Meziříčí nemálo: oprava kanalizace, vo-
dovodu a následně povrchu ulice Františkov, která bude v letošním roce pokra-
čovat k obci Petráveč, v tom příštím až do Tasova; oprava komunikace v ulici 
Nad Tratí či kompletní oprava povrchů včetně obrubníků v ulicích Nová, K Buči, 
Křižní a Příční. V letošním roce nás ještě čeká vybudování kruhového objezdu 
Hornoměstská Třebíčská. 
Apeluji tedy na všechny účastníky silničního provozu, aby se v době uzavírek 
a dopravních omezení obrnili trpělivostí, tolerovali drobné chyby méně zkuše-
ných řidičů a sledovali provoz tak, aby všichni bezpečně a ve zdraví dorazili do 
cíle své cesty.
Přeji pěkný zbytek prázdnin a cesty bez nehod.

Zastupitelé na svém červnovém zasedá-
ní schválili opravy místních komunikací 
a chodníků 1.745.000 Kč. Učinili tak na 
základě doporučení chodníkové komise, 
která v dubnu prošla město a vybrala ta 
nejnutnější místa.
Nejvíc, a to 854.000 Kč půjde na chod-
ník a přechod pro chodce v ulici Františ-
ky Stránecké. Za 200.000 korun budou 
opraveny další místní komunikace a 
účelové cesty, za dalších dvě stě tisíc 
korun město opraví komunikaci u tě-
locvičny ZŠ Školní tak, aby zde mohli 

parkovat zaměstnanci školy. Za 121.000 
Kč bude pořízeno zábradlí na Horno-
městské ulici, kde za dalších 70.000 Kč 
vznikne i parkování.
Dvacet tisíc korun bude stát oprava 
komunikace Pod Hradbami, 100.000 
Kč komunikace Bezručova ke garážím, 
40.000 Kč polní cesta k rodinnému 
domu v ulici Sportovní, 10.000 Kč opra-
va nájezdu v ulici Družstevní č. p. 16 a 
60.000 Kč parkování v ulici Sluneční. Za 
70.000 Kč bude odstraněn chodník Nad 
Tratí.

Město opraví silnice a chodníky 
za téměř dva miliony korun

-mars-

Návštěvníci komplexu čtyř venkovních 
hřišť vedle druhé základní školy a domo-
va pro seniory už od příštího týdne mo-
hou využít nové toalety hned u hlavního 
vchodu a nebo venkovní sprchu na druhé 
straně sportoviště u domku na nářadí a 
sportovní pomůcky. Nerezová sprcha sto-
jí vedle dvou plážových hřišť, aby si hráči 
beach volejbalu, házené či fotbalu mohli 
opláchnout nohy od písku.
Náklady na vybudování sociálního zá-
zemí na sportovišti města přesahují 

sedm set tisíc korun. Nejdražší na tom 
byly inženýrské sítě – voda i odpad – a 
ruční výkopové práce. Hřiště slouží žá-
kům základní školy i veřejnosti, která si 
může vyzvednout klíče v Happy Sport 
Clubu na ulici Zdenky Vorlové. Je nutná 
rezervace předem na webu hristevm.cz. 
Poplatek za jedno hřiště je 10 Kč/30 mi-
nut. Provozní doba je: po, út, čt 14:00–
22:00, st 10:00–22:00, pá 14:00–24:00, 
so 10:00–24:00, neděle 10:00–22:00.

Nová sprcha a toalety přibyly na veřejném sportovišti vedle Základní školy Osla-
vická.

Sportoviště má nové sociálky

Martina Strnadová

Františkov je od středy 20. července uzavřen. Společnost Inženýrské stavby Brno 
zahájila jeho opravu.
„Ulice je uzavřena od středy pro vjezd vozidlům, lidem je přístup k přilehlým ne-
movitostem umožněn. Záleží na rozhodnutí stavbyvedoucího, zda povolí vjezd ně-
kterým vozidlům,“ informuje Antonín Dostál, stavbyvedoucí společnosti IS Brno.
Práce začínají rekonstrukcí kanalizace od železničního mostu směrem ke Kauflan-
du. Potrvají asi měsíc. Poté dojde k opravě vodovodu. Mezitím firma zahájí také 
práce na opěrné zdi a chodníku kolem firmy nkt cables, k nimž se průběžně připojí 
i přeložka vedení O2. To vše je v plánu v průběhu srpna. „Až bude hotova kanali-
zace a vodovod, dostaneme se k opravě komunikace. To bude asi od poloviny září,“ 
uzavírá stavbyvedoucí.

Práce začaly opravou kanalizace

Martina Strnadová

Otevření prodejny „Jednoty“ se obyvatelé sídliště Hliniště dočkají již po letních 
prázdninách.
COOP družstvo Velké Meziříčí právě na Hliništi staví svoji novou prodejnu. „Na 220 
metrech čtverečních plochy nabídneme zákazníkům širokosortimentní samoobslu-
hu, v podstatě malý supermarket,“ říká předseda představenstva družstva Jaroslav 
Pavlíček s tím, že otevřít hodlají v průběhu měsíce září. A co je pro zákazníky pod-
statné, prodejna bude mít celotýdenní provoz, a to včetně nedělí.
Pozemek pro prodejnu na Hliništi mělo družstvo koupený už dávno. „Se stavbou 
jsme čekali, až bude v sídlišti silnější kupní síla. A nyní se hned vedle naší budoucí 
prodejny staví nová bytovka, takže tam obyvatel ještě přibude. Na naše nové zákaz-
níky se těšíme,“ dodává J. Pavlíček.

Prodejna bude otevřena v září

Martina Strnadová



3

ZPRÁV Y

Česká republika je potvrzeným vlastníkem nemovité 
kulturní památky – silničního mostu u Velkého Meziříčí, 
v katastru obce Petráveč –, o kterou je podle zákona o 
státní památkové péči povinna na vlastní náklad pečovat. 
„Rozhodnutí Nejvyššího soudu teď ukázalo, že Vysoký 
most městu Velké Meziříčí nikdy skutečně nepatřil,“ 
řekl k tomu místostarosta Josef Komínek a dodal: „Náš 
stavební úřad nyní vyzve Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, aby se o most začal starat.“ To de-
sítky let to nikdo nečinil. Nyní se hrubý odhad nákladů 
na opravu mostu pohybuje kolem osmi milionů korun.
„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM) učinil potřebné kroky k zajištění zákazu vstu-
pu na most,“ uvedl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Podle 
něj ÚZSVM při správě kulturních památek postupuje 
podle všech právních norem a v červnu letošního roku 
proto v souladu s předpisy požádal Ministerstvo kultury 

ČR o určení státní instituce, která most převezme. Další 
kroky ÚZSVM budou učiněny právě v návaznosti na sta-
novisko ministerstva kultury.
Spor o vlastnictví Vysokého mostu se táhnul od roku 
2008 mezi třemi potenciální vlastníky, a to Městem 

Velké Meziříčí (most v minulosti postavilo, udržovalo 
a coby vlastník je uvedeno i na seznamu nemovitých 
kulturních památek z roku 1987), obcí Petráveč (most 
má na svém katastrálním území) a Česká republika.

Vlastníkem Vysokého mostu je Česká republika, ni-
koliv Velké Meziříčí nebo obec Petráveč. Rozhodl tak 
Nejvyšší soud, který tím potvrdil předchozí rozhodnu-
tí Krajského soudu v Brně. Proti tomuto usnesení není 
opravný prostředek přípustný.

O Vysoký most se má starat stát

Martina Strnadová

„Zaznamenali jsme několik výhrad k tomu, že lampy 
svítí méně, než byli lidé v ulici zvyklí,“ říká starosta 
Radovan Necid. To je ale věc, se kterou město při re-
konstrukci ulice počítalo. Moderní LED osvětlení totiž 
mimo jiné svítí pouze na chodník a silnici, nikoliv do 
širokého okolí. „Po dokončení prací je standardním 
postupem intenzitu světla změřit a zkontrolovat, zda 
projektant při navrhování počtu lamp a jejich síly splnil 

příslušnou normu. To naši pracovníci samozřejmě pro-
vedou,“ vysvětlil starosta s tím, že teď ještě není možné 
k měření přistoupit: „Rozkopaná ulice a nehotové chod-
níky část světla pohlcují. Projektant se navíc zaručil, že 
osvětlení normu splní a na jednotlivých lampách lze 
také nastavit až dvojnásobek výkonu.“
Nové úsporné LED osvětlení v ulici Nad Tratí přibylo v 
rámci celkové opravy ulice. V ulici už proběhla rekon-
strukce kanalizace a E.ON opravil zemní elektrické ve-
dení a rozvaděče. Zbývá dokončit povrchy a chodníky. 
A právě tyto práce zdrží problém s mělce položeným  
plynovým potrubím. 

Nové osvětlení LED lampami v ulici Nad Tratí projde 
ještě kontrolním měřením. To ukáže, zda intenzita 
světla splňuje normy.

Nové osvětlení projde kontrolou

-red-

 ...písemně Boris Vyskočil z RWE. Radnice se snaží vše 
urychlit tak, aby bylo možné ulici opravit alespoň do 
zimy. „Ačkoliv objektivně nemá město na této situaci 
vinu, velmi upřímně se všem lidem v ulici Nad Tratí 
omlouvám a slibuji, že náprava bude pro pracovníky 
radnice prioritou číslo jedna,“ uzavřel starosta Radovan 
Necid.

dokončení ze str. 1

Opravu ulice Nad Tratí 
zdržuje mělce uložený plyn

Proč se oprava tak neúměrně protahuje?
Po odkrytí silnice se ukázalo, že plynové potrubí vede 
těsně pod povrchem silnice. Aby se nemuselo vykopat  
a uložit hlouběji, pokusil se projektant nejprve změ-
nit projekt tak, aby silnice byla na jedné straně ulice 
"vyšší". To se ale ukázalo neschůdné a je nakonec nut-
né plyn položit hlouběji.
Kdo za takovou nekvalitní práci může?
V roce 1996, kdy byly přípojky vybudovány, bylo in-
vestorem město a je vysoce pravděpodobné, že po-
stupovalo podle tehdy platných norem. Zřejmě se 
však už nepodaří dohledat to, který konkrétní úředník 
za tuto stavbu zodpovídal. To, že o mělce uloženém 
potrubí nevěděl, považuje pak za svoji chybu projek-
tant stavby.
Kdy si lidé v ulici Nad Tratí konečně oddychnou?
To bohužel dnes nelze říci. Bude hodně záležet na 
tom, zda se potrubí podaří přeložit co nejrychleji. Ply-
nové vedení ale není města, nýbrž firmy RWE GasNet. 
Ta slíbila, že nebude nic zdržovat.  -red-



4

ZPRÁV Y srpen 2016

 „Jízdní řád 2016/2017 ještě není definitivně uzavřen. Zrušení zastavování rychlíků 
v Křižanově navrhl Kraj Vysočina v souvislosti s tím, že zlepší spojení regionálními 
osobními vlaky, a ministerstvo tento návrh akceptovalo. Pokud je nyní postoj kraje 
jiný, existuje ještě před uzavřením jízdního řádu prostor k tomu, tuto věc probrat,“ 
řekl Velkomeziříčsku mluvčí Ministerstva dopravy ČR Tomáš Neřold. 
Podle ministerstva dopravy zrušení zastavování vlaků linky R9 v Křižanově inicioval 
tedy samotný Kraj Vysočina už loni, a to v souvislosti se změnou regionální dopravy 
v úseku Křižanov – Velké Meziříčí a jejím provázáním na osobní vlaky Žďár nad Sáza-
vou – Brno. Původně měly přestat vlaky stavět v Křižanově už od prosince 2015, po 
dohodě ministerstva s krajem byla změna posunuta na prosinec 2016.
Přitom vedení Kraje Vysočina tvrdí, že o změně jízdního řádu nebylo informováno, 
nikdo ji s ním nekomunikoval. Chování ministerstva dopravy označilo za arogantní 
vůči cestujícím i vůči regionální a místní samosprávě.
„S nekoncepční změnou, spočívající ve zrušení zastavování rychlíkových spojů v že-
lezniční stanici Křižanov na období 2016/2017, Kraj Vysočina nesouhlasí a žádá o 
okamžité sdělení důvodů, proč je tato změna navržena. Očekáváme zároveň, že se 
toto jednostranné rozhodnutí podaří i důslednou komunikací s ministerstvem do-

pravy zvrátit, stejně jako se nám to povedlo v minulých letech,“ řekl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.
„Návrhy vedení rychlíků v období platnosti jízdního řádu 2016/2017 projednalo mi-
nisterstvo dopravy s krajem 22. března 2016. Z této schůzky existuje zápis, který 
zúčastnění zástupci kraje nijak nerozporovali. Stejně tak může ministerstvo dolo-
žit, že kraj v souvislosti se změnou svého dopravního modelu navrhoval, aby linka 
R9 Křižanov projížděla. Zásadně proto odmítáme způsob, kterým nyní vedení kraje 
veřejně napadá ministerstvo a prezentuje věc bez znalosti svých vlastních plánů,“ 
opáčil Tomáš Neřold.
Ministerstvo dopravy nepředpokládá zachovat zastávku rychlíků v železniční stanici 
Křižanov, neboť zmiňované spojení je cestujícími málo využíváno. Nově vytvořené 
přestupy mezi regionálními vlaky tuto změnu plně nahradí. Tak minulý týden odpo-
vědělo ministerstvo starostovi Radovanu Necidovi na jeho dopis, v němž za město 
Velké Meziříčí požádal ministra o přehodnocení stanoviska. 
„Ministerstvo dopravy nepředpokládá v době platnosti jízdního řádu 2016/2017 za-
chování zastavování vlaků dálkové dopravy v železniční stanici Křižanov,“ uvádí v 
odpovědi Ministerstva dopravy ČR Ondřej Michalčík, ředitel odboru veřejné dopravy 
a dodává: „Toto zastavování je však plnohodnotně nahrazeno nově vytvořenými pře-
stupními vazbami mezi vlaky regionální dopravy v relacích Velké Meziříčí – Křižanov 
– Brno a Velké Meziříčí – Křižanov – Žďár nad Sázavou.“ 
„Negativním stanoviskem ministerstva zastávce rychlíků v Křižanově jsme zklamáni. 
Nicméně obrátíme se na Kraj Vysočina a budeme se snažit zvrátit toto rozhodnutí 
společně,“ vyjádřil se k tomu Radovan Necid.

Kolem rychlíků v Křižanově panuje řada nejasností. Zatímco mluvčí ministerstva 
dopravy řekl, že zrušení zastavování rychlíků jisté není, ředitel odboru veřejné 
dopravy ministerstva radnici oficiálně napsal, že zachování zastavování rychlíků 
v Křižanově nepředpokládá. Navíc je podle stanoviska kraje hlavním viníkem této 
situace ministerstvo, naopak ministerstvo obviňuje kraj.

Martina Strnadová

Necid: Postojem ministerstva k rychlíkům jsme zklamáni

Na gymnáziu ve Velkém Meziříčí se během prázdnin 
staví ostošest. Kraj Vysočina zde realizuje rovnou tři 
investiční akce naráz, a to opravu sociálních zařízení, 
rekonstrukci kanalizační přípojky a výstavbu hřiště za 
školou. Studentům díky tomu začalo letní volno o tý-
den dřív.
S opravou všech stávajících sociálních zařízení ve třech 
patrech budovy školy se pojí i rekonstrukce rozvodů 
zdravotně technické instalace a centrálního ohřevu 
teplé užitkové vody. „Spolu s rekonstrukcí kanalizace 
sloužící pro odvod splaškových a dešťových vod z bu-
dovy do veřejné kanalizace města jde o jednu veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž cena 
je 4.709.092 včetně DPH,“ informuje krajská tisková 
mluvčí Monika Brothánková a dodává, že práce provádí 

velkomeziříčská společnost Gremis a vše jde dle schvá-
leného harmonogramu.
STAVBA HŘIŠTĚ ODSTARTOVALA
Obnova a dostavba centrálního víceúčelového sporto-
viště začala v minulém týdnu. „Stavba byla zahájena 
předáním staveniště ve čtvrtek 28. července. Realizá-
tor, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., České Bu-
dějovice ji má provést za 5.946.685 Kč včetně DPH,“ 
upřesňuje Monika Brothánková.
Sportoviště o rozměrech 79 krát 53 metrů budou vy-
užívat i žáci základní školy ve Velkém Meziříčí a veřej-
nost. „Na základě dohody se bude město Velké Meziříčí 
podílet na financování stavby, a to ve výši padesáti 
procent vynaložených nákladů,“ uzavírá Brothánková.

V budově gymnázia je nyní staveniště

Martina Strnadová

Komunikace na ulicích Nová, Příční a Křižní ve Velkém 
Meziříčí budou zcela uzavřeny. 
Důvodem jsou stavební práce, jako je pokládka lož-
ných i obrusných vrstev a finální asfaltobetonové 
vozovky.
Délka uzavírky je asi 550 metrů. Ulice Nová je uzavře-
na od 25. července do 7. září a poté ještě od 24. října 
do 31. října. 
Termín pro uzavírku Příční a Křižní je od 1. září do 
31. října. Objížďka není stanovena. Práce bude prová-
dět firma EUROVIA CS.

Uzavírky ulic: 
Nová, Příční a Křižní

-red-

Silnice II/392 na Františkově ve Velkém Meziříčí je 
uzavřena od 20. července do 30. října 2016. Důvodem 
uzavírky je plánovaná rekonstrukce krajské silnice 
z Velkého Meziříčí do Petrávče. Objížďka je vedena 
trasou Petráveč, Dolní Heřmanice, Tasov, Křeptovský 
dvůr, Jabloňov, Ruda, Velké Meziříčí.

Františkov
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TÉMA MĚSÍCE

„Návrh kultivovanou formou bez okázalých gest reagu-
je na historický kontext náměstí. S prostorem zachází 
citlivě, až s překvapivou samozřejmostí. Tento přístup 
ponechává prostoru žádoucí funkční flexibilitu. Jako je-
den z mála návrhů se autor zamýšlí nad osudem stromů 
v delším časovém horizontu. Se stromy zachází jako s 
neoddělitelnou součástí paměti místa. Návrh je důka-
zem toho, že veřejný prostor nepotřebuje být svázán 
korzetem permanentních prvků včetně mobiliáře, aby si 
uchoval svůj občanský rozměr,“ chválí porota v protoko-
lu práci autorů, v další části je k nim ale i kritická: „Gra-
fická kultivovanost návrhu má ale i stinné stránky. Není 
pochyb, že návrh oslovil téměř bezvýhradně porotu, ale 
bude tak i s veřejnou prezentací? Kriticky je hodnocena 
terénní manipulace v předradničním prostoru. Vnášení 
nových překážek pro volný pohyb chodců, kterým nové 
schody bezpochyby jsou, považuje porota za zbytečné a 

to i navzdory zkvalitnění vchodu do radnice.“
Podle sekretáře soutěže Petra Veličky byl návrh před-
ložen jako výtvarně čistá prezentace, ovšem pro veřej-
nost je právě tato čistota příliš strohá. „Předpokládáme, 
že v případě potvrzení vítěze soutěže po uplynutí odvo-
lacích lhůt a lhůt pro námitky bude prostor i pro to, aby 
v rámci představení návrhu veřejnosti připravili autoři i 
několik názorných vizualizací,“ řekl Velička.
Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid připomněl, 
jak důkladné bylo posuzování poroty. „To, že návrhy 
byly přísně anonymní, je samozřejmost. Ovšem za vy-
zdvihnutí stojí i fakt, že předseda poroty David Vávra 
přistupoval ke hlasování až v okamžiku, kdy veškeré 
otázky byly vyřčeny a všechny nejasnosti zodpovězeny. 
Dá se říci, že porota nehlasovala jaksi na sílu, většina 
proti menšině, ale vždy v konsensu,“ pochvaloval si Ra-
dovan Necid.

Druhé místo v soutěži obsadil MCA Atelier s.r.o. (doc. 
Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Radek Novotný) a 
třetí místo autoři Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chyti-
lová, Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Richard Ott 
a Ing. arch. Anita Prokešová. Porota finančně odměnila 
dalších šest návrhů, které postoupily během hodnocení 
do druhého a třetího kola.
Právě teď běží ještě zákonné lhůty na podání námi-
tek účastníků soutěže. Zároveň město připravuje pro 
veřejnost výstavu všech návrhů, jejíž vernisáž bude v 
pondělí, 12. září za účasti předsedy poroty a některých 
autorů. Lidé se tak budou moci setkat i s autory vítěz-
ného návrhu. 
„Zvažujeme také besedu či debatu s nimi. Účelem je, 
aby se s budoucí podobou centra města obyvatelé 
Velkého Meziříčí nejen seznámili, ale i ztotožnili. Aby 
všechny případné nejasnosti byly vyřčeny a vysvětle-
ny. To se, jak už jsem řekl, osvědčilo při jednání poroty 
a chtěl bych tu dobrou atmosféru přenést i do celého 
města. Vždyť Velké Meziříčí vylepšujeme společně pro 
nás všechny a pro naše potomky,“ uzavřel starosta Ra-
dovan Necid.

Vítězný návrh na rekonstrukci centra Velkého Meziříčí podali Ing. arch. David Mikulášek, Bc. Linda Boušková 
a Bc. Filip Musálek. Řešení budoucí podoby náměstí a přilehlých ulic z dílny těchto třech autorů zvítězilo v 
jednomyslném hlasování poroty architektonicko-urbanistické soutěže. Vyplývá to ze zveřejněného protokolu 
z jednání poroty.

Autorem vítězného návrhu je brněnský architekt Mikulášek

-red-, foto: Jiří Michlíček a redakce

FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ
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Karel Lancman, zastupitel

Poté, co dostali občané města mož-
nost se formou dotazníku vyjádřit k 
budoucímu vzhledu Náměstí, byla 
vyhlášena architektonická soutěž, 
jejíž podmínky jednomyslně od-
souhlasilo zastupitelstvo města. 
Do těchto podmínek patří nejen 
povrch náměstí, ale i například re-
dukce stávajících parkovacích míst. 
Rekonstrukce se týká Náměstí i při-
lehlých ulic Radnická, Vrchovecká, 
Kostelní, Komenského a U Bašty.

Architektonicko-urbanistická sou-
těž obnovy Náměstí a přilehlých 
ulic ve Velkém Meziříčí skončila a 
odborná komise vybrala tři ze šest-
nácti návrhů, kterým dle pořadí při-
padla finanční odměna. S názorem 
komise může někdo souhlasit a jiní 
ne. Jedni její závěry uznávají, druzí 
se přiklánějí k jinému pořadí. 

O tom, který návrh nakonec zvítězí, 
však rozhodne až zastupitelstvo, 
jako nejvyšší městský orgán. Ve-
řejnosti se architektonické návrhy 
představí 12. září na vernisáži. Tam 
je mohou občané města zhlédnout 
a posoudit, zda je výběr dle jejich 
gusta.

Jako člen poroty závislý na vyhla-
šovateli – náhradník – hodnotím 
průběh soutěže kladně. Řádní čle-
nové poroty se jednotlivě vyjadřo-
vali z odborného hlediska ke všem 
zaslaným soutěžním návrhům, aby 
se vždy jednomyslně shodli na zá-
věrech, které shrnoval předseda 
ak. arch. David Vávra.

Co však bude dál s projektem rekon-
strukce Náměstí, je hudbou budouc-
nosti. Bez záchytného parkoviště na 
pozemku bývalého Svitu a opravené-
ho mostu z této lokality na Náměstí 
jsou jakékoli opravy nemyslitelné. 
Oprava mostu byla původně spojena 
s výstavbou cyklostezky po nábřeží 
od mostu na Třebíčské až po býva-
lou školku na Ostrůvku. Od tohoto 
projektu muselo město žel ustoupit 
z důvodu zamítnuté dotace. 

Nezbývá, než doufat, že oprava 
mostu a vybudování parkoviště pro-
běhne co nejdříve. Pod povrchem 
Náměstí totiž tikají časované bom-
by v podobě zastaralých kanalizač-
ních a vodovodních sítí.

Jak to bude 
dál

Na setkání se starostou se opakovaně 
řešil přechod přes trať u zadního vchodu 
do nového hřbitova. Bydlel jsem dlouho 
Nad Kunšovcem, kde jsem ze zahrádky 
dobře viděl, jak podél trati klopotají 
mnozí občané s různým náčiním na 
údržbu hrobu směrem k zadnímu vcho-
du u hřbitova. To jsem si vždy říkal, brzo-
-li se stane neštěstí, a někdo bude pře-
jet. Jak se říká, díky Bohu se nic nestalo.
Když se stavěla dálnice na Fajťáku, 
nedalo mně to a šel jsem za tehdejším 
předsedou MěNV vysvětlit mu situaci 
se žádostí, aby šel za vedoucím úseku 
a požádal ho, jestli by mohl přebývající 

zeminu ze stavby dálnice nahrnout do 
rokle ke trati, a tím prodloužit o několik 
set metrů již vybudovanou cestu od že-
lezničního podjezdu k zadnímu vchodu 
do hřbitova. Když jsem viděl, že předse-
da k tomu nemá velkou ochotu, tak jsem 
se dál o věc nestaral. A tak se chodí dál 
podél trati a přes trať.
K tomu musím přidat ještě další zkuše-
nost. Když stavba dálnice byla již u Velké 
Bíteše, šel jsem za předsedou a doporu-
čil mu, aby šel na vedení stavby dálnice 
a požádal je jménem vedení města, zda 
by mohli zařadit do svých prací také při-
vaděč od Třebíče (tehdy se o tom hodně 
ve městě hovořilo). On mi na to řekl, že 
to není žádná velká potřeba, že kdo po-
jede na Prahu, pojede na Jihlavu a kdo 

na Brno pojede na Bíteš. Já jsem mu na 
to řekl, že nejde o to, kdo jak bude jezdit, 
že město potřebuje přivaděč a tím náš 
rozhovor skončil. 
Když jsem později potkal v Poštovní 
ulici známého občana H., který pracoval 
u vedení stavby dálnice, a zmínil se mu 
o tom, tak mi řekl, že Velké Meziříčí je 
po celé stavbě dálnice z Brna do Prahy, 
jediné město, které na ředitelství stavby 
nemá žádné požadavky. Mimo jiné po-
znamenal, že když se rozdělovaly pení-
ze, že milion korun tam nic neznamenal. 
Co k tomu říci – zase je tu to staré po-
řekadlo: nám „to stačí“. Zdá se, že dnes 
již neplatí. Bylo by to dlouhé psaní, co 
všechno se v našem městě promeškalo.

Z časů nedávných

Vladimír Makovský

„Vždy se našla skupina ochotných občanů našeho města, kteří 
na úkor volna, bez nároku na jakýkoliv honorář byli a jsou při-
praveni pomoci komukoli v ohrožení života a majetku. A nejen 
to, za 145 let trvání se stal sbor dobrovolných hasičů nedílnou 
součástí života města,“ připomněl starosta SDH Velké Meziříčí 
Stanislav Kratochvíl při schůzi hasičů, kterou pokračoval slav-
nostní den. Účastnili se jí nejen členové sboru, ale i řada po-
zvaných hostů, mezi nimiž nechybělo vedení města, ale také 

třeba pravnučka Tita Kršky Hana Koptová. Též starosta města 
Velké Meziříčí Radovan Necid vyzdvihl záslužnou činnost dob-
rovolných hasičů, které si město velmi váží, stejně jako odkazu 
zakladatele Tita Kršky. 
„On to byl, kdo do toho šel a založil první neněmecký sbor u 
nás na Moravě a také on nasadil svůj život při plnění hasič-
ských povinností. My budeme pokračovat v jeho pravidlech dál 
tak, jak je nastavil,“ řekl Necid.
Řada dobrovolných hasičů i jejich příznivců a podporovatelů 
se při této slavnostní příležitosti dočkala ocenění své práce. 
Rozdána byla různá uznání a poděkování, čestná členství i me-
daile, a to dokonce za šedesát let činnosti u sboru. 
K příjemnému odpoledni přispěla svým hudebním vystoupe-
ním skupina Pavana.

Dobrovolná jednota hasičská ve Velkém Meziříčí byla zalo-
žena Titem Krškou roku 1871 coby první sbor s českým vele-
ním na Moravě. Velkomeziříčští hasiči tak letos slaví již 145 
let. Památku svého zakladatele uctili 2. července, kdy k jeho 
hrobu na moráňském hřbitově položili věnec.

Martina Strnadová

Velkomeziříčští hasiči slaví 145 let
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KULTURNÍ LÉTO

Text a foto na straně: Martina Strnadová, Kateřina Karmazínová, Simona Fňukalová

Nově vzniklá kapela Impro Band vystoupila na náměstí v rámci Velkomeziříčského 
kulturního léta. Hraním starších i novějších hitů od českých a zahraničních muzi-
kantů, například od kapely Eurythmics, Zuzany Smatanové, Verony či Caro Emerald, 
nakonec přilákala tolik posluchačů, že museli pořadatelé přinášet lavičky k sezení i 
v průběhu koncertu.
Kromě dvou studentů blanského gymnázia, Dana Moučky a Dana Matušky, skupinu 
tvoří také velkomeziříčská rodačka Tereza Smejkalová. Ta si na první vystoupení to-
hoto uskupení přivedla hosta - svou sestru, členku místního divadelního souboru 
Ikaros, Gabrielu Smejkalovou. „Sestra mě požádala o malou výpomoc, a tak jsem 
souhlasila,“ vysvětluje Gabriela.
„Dnes je to vůbec poprvé, kdy se sestrou veřejně koncertujeme společně. Podle toho 
taky vypadalo naše zkoušení. Občas jsme dostaly tak nezastavitelný výbuch smíchu, 
že jsme jednu píseň cvičily třeba dvě hodiny,“ přiznala zpěvačka Tereza Smejkalová.
Kapela Impro Band přítomné diváky bavila podmanivým zpěvem sesterského dua i hu-
dební improvizací dvou Danů. „Přišel jsem se dnes jen tak podívat. Vůbec jsem netušil, 
že se jedná o sestry Smejkalovy. Je to velmi příjemné překvapení,“ hodnotil koncert 
jeden z posluchačů. A nebyl jediný, koho vystoupení mladé kapely zaujalo. Někteří bě-
hem jednotlivých písní zvedali své mobilní telefony, aby si vystoupení mohli natočit.

Impro Band příjemně překvapil

Kino získalo tisíce na charitu
Kinematograf bratří Čadíků vybral na 
dobrovolném vstupném za tři promítací 
dny vynesl 16.381 korun. Kinematograf 
přivezl na Velkomeziříčské kulturní léto 
čtyři české filmy. Poslední filmovou pro-
jekci narušil déšť, takže se nevybíralo. 
Vybraný obnos jde na dobročinné účely. 
„Letošní výtěžek dáme na Konto Bariéry,“ 
říká majitel Kinematografu Josef Čadík. 

Z nadací, které byly až dosud obdarová-
ny, jmenujme například Pomozte dětem, 
Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův 
onkologický ústav v Brně, Dar Života. 
Kinematograf bratří Čadíků letos slaví 
pětadvacáté výročí své existence. Od 
roku 1998 spojil svoji činnost s charitou 
a vybral a různým nadacím věnoval přes 
9.200.000 Kč.

Kulturní léto zpříjemnilo prázdninové večery
Franta Kasl Band Walda Nerušil

Pepa Štross Impro Band

Kinematograf Bratří Čadíků
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Velké Meziříčí

PRO PROVOZ VELKÉ M
EZIŘÍČÍ

ŘIDIČE NÁKLADNÍH
O VOZIDLA

sk. C   pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE  pro vnitro dopravu

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Bližší informace: 
p. Dobrovolný
tel.: 606 151 889

PŘIJM
EME 

DO PRACOVNÍH
O POMĚRU

PŮJČKA PŘED VÝPLATOU

do 5 tisíc Kč
tel.: 731 457 371

Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřejnou 
soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej 

BY TU Č. 5 O VELIKOSTI 2+kk 
NA ADRESE U S VĚTLÉ 805/22

Prostorný byt poblíž centra města 
v klidné lokalitě s velkou zahradou 

u domu.
Podmínky soutěže jsou zveřejněny 
na úřední desce Městského úřadu 

Velké Meziříčí.
www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/

uredni-deska
Lhůta pro podání nabídky končí 

15. 8. 2016.
Více informací podá:

Odbor správy majetku a bytů
Ing. Magdaléna Kašparová

Náměstí 79/3
594 13 Velké Meziříčí

Tel. 566 781 230, 566 781 234

Jasné a srozumitelné zdůvodnění takové-
ho kroku neexistuje. V oblasti Horka, kraji 
jako stvořeném pro agro a cykloturistiku, 
přitom obce vybudování úložiště jasně 
odmítají. Je to pochopitelné. Kraj zde není, 
na rozdíl od jiných oblastí Třebíčska, s ja-
dernou energetikou sžitý, a jeho zásadní 
předností je malebná, neporušená příroda 
a klidné prostředí. Vybudování jaderného 
úložiště by zásadním způsobem navždy 
změnilo ráz této části Vysočiny. Po deseti-
letí jezdíme s rodinou do Nového Telečko-
va, dobře tedy vím, o čem mluvím.   
Nejde jen o vybudovanou technologii, 
ale i nezměrné dopravní zatížení oblasti. 
Případné finanční 
kompenzace obcím 
nijak neřeší zne-
hodnocení cen ne-
movitostí tamních obyvatel. Do kraje s 
jaderným úložištěm – jakkoliv moderně 
a šetrně vybudovaným – davy turistů na 
venkovské pobyty v přírodě nikdo ne-
naláká. Rozvoj venkova na Vysočině by 
se přitom měl rozvíjet především tímto 
směrem. Nikoliv z dotací ČEZu. 
Kraj Vysočina by měl respektovat přá-
ní svých obyvatel a viditelně podpořit 
aktivitu obcí a jejich obyvatel, které se 
zúžení výběru lokalit, jako je tomu v pří-
padě Horky, brání. Zejména trvat na do-
držování dohodnutých pravidel. Tedy na 
garanci neměnnosti původního plánu a 
harmonogramu, tedy průzkumu ve všech 
sedmi lokalitách v ČR, teprve následného 

zúžení na čtyři lokality a konečně výbě-
ru hlavní a kandidátní lokality. To vše 
výhradně na základě dialogu. A zároveň 
požadovat urychlené předložení připra-
vovaného zákona o hlubinném úložišti 
vládě, aby tak byla v procesu maximálně 
podpořena práva dotčených obcí oporou 
v tomto zákoně.
Nelze připustit, aby bylo jednání a práce 
na dalších přípravách úložiště vnuceno 
pouze těm, kteří jsou méně hlasití, než 
jiní. Příroda Vysočiny i vůle jejích obyva-
tel rozhodně stojí za ochranu. 
Je nepochybné, že jaderný odpad někde 
uložen být musí. Nicméně je v samot-

ném zájmu jaderné 
energetiky, aby jed-
nání o jeho úložišti 
vedl stát s obcemi 

a obyvateli korektně. Aby neměnil bez 
příčiny dojednaná pravidla a zakládal 
svá rozhodnutí na co nejdůkladnějším 
geologickém průzkumu a seriózním dia-
logu s dotčenými oblastmi. Jinak povede 
narušená důvěra jen k ostrým reakcím a 
soudním sporům. A samotný cíl veške-
rých jednání, tedy vybudování úložiště 
ve vhodné, bezpečné a přitom vstřícné 
lokalitě bude v nedohlednu. 
Vyjádření ministra Mládka má k dialogu 
a nalezení shody opravdu velmi daleko. 
Chtěl-li tímto prospět rozvoji jaderné 
energetiky, opravdu se mu to nepovedlo.   

V období letních prázdnin bylo ministrem 
průmyslu Janem Mládkem náhle oznámeno, 
že zvažuje navrhnout vládě zásadní zúžení 
výběru lokalit pro vybudování hlubinného 
jaderného úložiště ze sedmi v celé České 
republice na pouhé dvě. A to výhradně na 
Vysočině. V oblasti Kraví hora na Žďársku a 
Horka na Třebíčsku (ležící ovšem nedaleko 
Velkého Meziříčí).

Zdeněk Geist: Proč jaderné úložiště 
právě jen na Vysočině, pane ministře?

Do kraje s jaderným úložištěm 
davy turistů na venkovské pobyty 
v přírodě nikdo nenaláká. 

Zdeněk Geist
lídr ODS v krajských volbách 2016

Pedikúra
Klasická mokrá pedikúra
Odstraňování ztvrdlé kůže 
a otlaků
Peeling
Ošetření krémem
Masáž chodidel
Lakování nehtů
Kvalitní služby 
a profesionální produkty

ObjednávKy
775 402 190
Najdete nás v Salonu Efekt
Novosady 95/50, Velké Meziříčí
Email: pedikuraJana@email.cz

;

;

;

;

;

;

;

Nabízím doučování MAT+FYZ

6.+9. tř. ZŠ
a prima-kvarta Gym. 

tel.: 774 621 703tel.:

VEŠKERÝ SORTIMENT SI MŮŽETE 
OBJEDNAT PŘES NÁŠ WEB. 

Zahradní nábytek 

Liška
nabízí

dřevěný, kovový, hliníkový 
a plastový zahradní nábytek, 
zahr. nábytek z exotického 
dřeva, doplňky pro zahradní 
nábytek, lehátka, houpačky, 
skluzavky, slunečníky, 
dřevěné chatky, zahr. domky, 
chatky aj.

Průmyslová 2049, Velké Meziříčí,  
tel: 736 760 188
fi rma@zahradninabytek-liska.cz 
www.zahradninabytek-liska.cz 

iška
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Bello

přijedeme – zaměříme

položíme
Komenského 16, Vm

tel: 608 969 590
www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

Potřebujete Poradit nebo Pomoci 
s prodejem nemovitosti? 

Vyřídíme pro vás vše zdarma! 
energetický štítek, odhad, návrh 

na vklad, veškeré smlouvy. možná 
i záloha na prodej do výše 100.000 Kč. 

Vyřešíme i exekuce. Více informací na 
tel.: 608 271 522 S. Žáková.

ChCete odměnu ve výši 10.000 Kč?! 

víte o někom, kdo prodává 
nemovitost nebo prodáváte sami?

 Při zrealizování prodeje nemovitosti 
vyPlatíme 10.000 Kč. 

více informací na tel. 608 271 522, S. Žáková.

IN
ZE

RC
E
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PRODÁM
• Okna, rozměr 150x150, 2 ks, dřevěná, 2 
otevírací křídla, dvojsklo, zachovalá. Tel.: 
604 587 429.
• Smrkové palivové dřevo v délkách 1 
m, cena 750 Kč/prm rovnaný. Místo Stáj, 
tel.: 702 062 923.
• Toaletku se zrcadlem z r. 1945. Tel.: 
566 544 268.
• Kávovar Krups KP 
5002 Nescafé Dolce 
Gusto CIRCOLO. Ne-
rozbalený, nepoužitý, 
nevhodný dar. Po-
řizovací cena je cca 
kolem 2.800 Kč, nyní nabízím za 1.700 
Kč. Více informací na tel.: 604 760 666.
• Nové interiérové dveře Sapeli Elegant 
komfort bezpolodrážkové, povrch CPL 
bílá hladká 70/197cm 3ks pravé 2ks levé. 
A 80/197cm 1ks pravé a 1ks levé. Na bo-
cích mají hliníkovou hranu. Původní cena 
4.600 Kč. Jsou úplně nové, včetně zámků. 
Důvod prodeje - špatné zaměření výrob-
cem. Tel.: 604 760 666
• Palivové dřevo tvrdé: dub, buk habr - 
990 Kč/štípaný prostorový sypaný metr. 
Měkké palivové dříví, 850 Kč/štípaný  
prostorový sypaný metr. Doprava do Vel-
kého Meziříčí celkem 450 Kč. Tel.: 603 
822 755.
• Palivové dříví, suché. Buk, bříza, dub, 
habr. Tel.: 736 488 577.

KOUPÍM
• Staré vojenské kalhoty, kraťasy, košile, 
blůzy a klobouky pískové barvy. Tel.: 725 
315 080.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Staré obrazy různých motivů a stáří 
(krajiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a jiné 
i poškozené. Dále hodiny, porcelán, hutní 
sklo, hudební nástroje a jiné dekorativní 
starožitnosti. I celou pozůstalost. Jsem sbě-
ratel, platba výhradně v hotovosti. Rychlé a 
slušné jednání. Tel.: 704 787 323.

• Sběratel koupí stará plechová šla-
pací autíčka Moskvič i jiné značky. 
Dále koupím a dobře zaplatím za vo-
jenské věci do roku 1950, například 
věci z bývalé Bekovky: vysouvací 
nože Solingen, 12dírkové boty kanady, 
korkové tropické klobouky, košile a 
blůzy pískové, modré a zelené barvy, 
vysoké šněrovací boty kombinované 
s plátnem, batohy, chlebníky, bundy 
a kombinézy s kožichem, zipy značky 
ZIPP, RAPID, Elite, muniční plechové 
nebo dřevěné bedýnky, vatované mas-
kovací bundy atd. nabídněte cokoliv i v 
poškozeném stavu. Tel.: 732 400 672, 
e-mail: radek.teply101@seznam.cz

NEMOVITOSTI
• Prodám stavební pozemek v KÚ Jablo-
ňov, 4 km od VM. IS v dosahu, cena doho-
dou. Tel.: 773 992 899.
• Koupím pole, les, mýtinu. Tel.: 736 626 
433.
• Prodám chalupu v obci Ruda, 2+1, cena 
750.000 Kč. Tel.: 731 457 371.

• Koupím byt 2+kk/2+1 v této oblasti. 
Tel.: 737 309 875.
• Hledám dům se zahradou. Tel.: 606 
158 288.
• Koupím nebo pronajmu garáž v lokali-
tě Na Výsluní anebo na  ulici Gen. Jaroše. 
Platím hotově.  Volejte 777 575 511.
• Prodám ŘD 4+1 ve VM z r. 1989, cena 
3,2 mil. Tel.: 777 587 965.
• Prodám RD ve Velkém Meziříčí, rohový 
1+1. Tel.: 603 570 388.
• Prodám stavební pozemek ve VM, 
kompletní sítě, klidná část, 1500 m2, 
cena 800 Kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo 
RD ve VM a okolí. Platím hotově. Tel.: 
605 054 470.
• Prodám nové byty 1+1, 2+1 ve VM (s 

pozemkem i garáží). Tel.: 605 054 470.
• Prodám zahradu 1030 m2, lokalita Ra-
kůvky. Tel.: 605 054 470.
• Prodám byt 2+1 ve VM, cena 1.090.000 
Kč a byt 1+1 (cena dohodou). Tel.: 731 
457 371.
• Prodám dvougenerační dům v Osové 
Bítýšce. Cena dohodou. Tel.: 605 054 
470.
• Prodám RD v Dobré Vodě. Tel.: 605 
054 470. 
• Prodám byt 2+1, ul. Čechova, cena 
1.630.000 Kč, po rekonstrukci. Dále byt 
2+1 na ul. Na Výsluní, cena 1.250.000 Kč. 
Tel.: 608 271 522.
• Prodám byt 3+1 ve VM, s garáží a za-
hrádkou. Tel.: 605 054 470.
• Vyměním byt 2+1 za 3+1 v lokalitě nad 
gymnáziem. Tel.: 731 457 371.

PRONÁ JEM
• Pronajmu nové byty v Křižanově – Ši-
beník: 1) 2-3+kk, pěkný výhled do kraje, v 
domě posilovna, nájem 7.000 Kč + ener-
gie nebo jednotlivě 110 Kč/den, 120 m2. 
2) 5+kk, 160 m2, vhodný pro vícečlennou 
rodinu. Oba byty s kuchyňskými spotře-
biči. Tel.: 603 864 550.
• Nabízím zařízený podnájem v Brně - 
Kr. Poli pro dva studenty VŠ, (2.990 Kč/
os/měsíc). Tel.: 722 910 500.

RŮZNÉ
• Připravím na  přijímací zkoušky  z  fy-
ziky na VUT a Fak. lék. Tel.: 722 910 500.
• Hledám kamarádku na týdenní zájezd k 
moři do Chorvatska v září. Tel.: 724 851 044.
• Hledáme slečnu/paní na výpomoc s 
úklidem v domácnosti - mytí podlah, stí-
rání prachu atd. + občasné vaření. Jedná 
se o pravidelnou práci 3x týdně, 3-4 ho-
diny dopoledne Tel.: 776 777 263.

DARUJI
• Křížence rotvajlera s 
vlčákem, stáří 5 let, po-
slušný, hodný. Tel.: 605 
054 470.

SEZNÁMENÍ
• Štíhlá nekuřačka s ŘP v důchodovém 
věku se seznámí s mužem vyšší postavy, ne 
alkoholik, může být i částečně invalidní (ne 
psychika) ve věku 65-69 z Křižanovska, VM 
a ZR. Tel.: 607 817 553.

INZERCE

DROBNÁ INZERCE

soukromá INZERCE ZDARMA: 
www.velkomeziricsko.cz

Ko
up

ím dům, 
chalupu
do 20 km od VM

tel.: 569 422 135 
platba hotově

NÁMĚSTÍ 80/4, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Kontakt:
Jana Zemanová
tel.: 603 280 487
jana.zemanova2@ceskapojistovna.cz

Nabízíme:
Životní a úrazové pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění motorových vozidel
Hypotéky a spotřebitelské úvěry
Cestovní pojištění
Penzijní připojištění
Komplexní fi nanční plánování
ČP Investice
Radu, pomoc, servis

Otevřeli jsme 
pro vás nové 
obchodní místo 
České pojišťovny
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SPOLEČNOST srpen 2016

První splátku, a to 2.775.000 Kč Kraji Vysočina za budovu bý-
valého internátu Střední školy řemesel a služeb schválili zastu-
pitelé na svém zasedání 28. června. Přitom se zavázali druhou 
splátku, taktéž ve výši 2,775 milionu korun, vyčlenit z rozpočtu 
hospodaření města na rok 2017. Spolu s budovou internátu 
město kupuje i pozemek – za-
stavěnou plochu a nádvoří o 
celkové rozloze 527 m2.
Z budovy internátu má vznik-
nout dům sociálních služeb, jehož potřebnost ve Velkém Me-
ziříčí vyplynula z Plánu rozvoje sociálních služeb pro období 
2015–2016. Město na jeho přestavbu chce získat dotaci z 

Integrovaného regionálního operačního programu na rozvoj 
sociálních služeb ve výši 90 % nákladů. Nyní se připravuje 
studie proveditelnosti a projektová dokumentace, což upřes-
ní vlastní finanční podíl města. 
Dům sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením by měl mít 17 jednolůžkových pokojů a 3 dvou-
lůžkové, všechny se samostatným sociálním zařízením a 
kuchyňským koutem. K tomu samozřejmě nezbytné zázemí 

pro personál. Dalších pět jed-
nolůžkových pokojů by mělo 
být určeno pro pobytovou od-
lehčovací službu. Počítá se se 

společnými prostorami k setkávání, pro sociálně aktivizační 
služby, jako je třeba rukodělná dílna či relaxační místnost atd.

Město kupuje od kraje bývalý internát
Město Velké Meziříčí kupuje od Kraje Vysočina budovu bý-
valého internátu na Hornoměstské ulici. Hodlá v ní vybudo-
vat dům sociálních služeb.

Z BUDOV Y INTERNÁTU MÁ V ZNIKNOUT DŮM 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDR AVOTNÍM POSTIŽENÍM.

Martina Strnadová

SO 6. VIII. 
19.00

ZÁBAVA POD LIPAMI 
Taneční zábava se skupinami 
Renovace rock a Accord. 
POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE 
STAROSTA RADOVAN NECID

NE 7. VIII. 
17.00

MISTŘÍŇANKA 
Tradiční koncert známé 
dechové kapely

PÁ 12. VIII.  
20.00

KAPRIOLLA
Babská hardrocková kapela 
z Ostravy

NE 14. VIII.  
18.00

KUSPOKON 
Koncert vlastních písní, 
představení nového CD

PÁ 19. VIII. 
19.00

F.T.PRIM 
Brněnská folková kapela

SO 20. VIII. 
19.30

STETSON 
Klasické country melodie, 
ukázky vlastní tvorby i 
moderní americké country 
písně s českými texty

NE 21. VIII. 
18.00

VESELÁCI 
Dechová kapela z Nového 
Veselí, která je našim divákům 
dobře známá

SO 27. VIII. 
18.00

D.N.A BRNO 
Brněnská folková a 
folkrocková kapela

SO 27. VIII. 
20.00

THE SHOTS 
Mladá jihlavská kapela hrající 
k poslechu a tanci rocknoll, 
swing a lehce koketující 
s jazzem.

NE 28. VIII. 
18.00

VOJENSKÁ HUDBA 
OLOMOUC 
Koncert známé vojenské 
kapely z Olomouce

ÚT 6. IX. DEN ZDRAVÍ

www.jupiterclub.cz

www.velkemezirici.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

pořádá:

„Obě třídy výtvarného oboru zdejší ZUŠ dlouhá léta každo-
ročně prezentují práce svých žáků v naší městské knihovně. 
A my si toho moc ceníme! Nápaditá zadání vyučujících přeta-
vená fantazií dětí do neuvěřitelných výtvorů mají za ty roky 
řadu obdivovatelů, což se odráží v tradičně vysoké návštěv-
nosti. Letos jsou již minulostí Novodobí Otesánci aneb Od 
vzniku k zániku a současnost představuje Zahrada aneb Hurá 
za kocourem. Přijďte se podívat, co všechno ‚způsobil‘ Trn-
kův poetický text. Stojí to za to,“ upřesnila ředitelka městské 
knihovny Ivana Vaňková.
Knihovna pečuje o čtenáře letos nově i na koupališti. Pro ná-
vštěvníky koupaliště je k dispozici knihovnička zvaná Kniho-
budka. „Vyber – čti – vrať“, nabádá plakátek nad knihobudkou 

a soudě podle ubývajících knih je o výpůjčku zájem. „Zrovna 
se chystám jet knihobudku zkontrolovat a doplnit do ní další 
knížky. Nabízíme všem nenáročné oddechové čtení na prázd-
niny,“ doplnila Ivana Vaňková.
NOBILITA NA CESTÁCH
Další výstavu, kterou je možno o prázdninách navštívit ve 
Velkém Meziříčí, přichystalo velkomeziříčské muzeum. Její 
název je Nobilita na cestách čili aristokracie na cestách a pří-
stupná bude do 11. září. 
Tvoří ji kolorované kresby zapůjčené Janem Podstatzkým, 
jehož předek hrabě Alfred Karel Harrach z Rohrau a Thann-
hausen podnikal výpravy po různých zemích. „Kresby zde k 
vidění mapují cestu po Španělsku a části Afriky. Vytvořil je 
vídeňský malíř Goebel, jenž na cestách Alfreda Harracha do-
provázel,“ přiblížila expozici pracovnice muzea Dana Cejnko-
vá. Na výstavě najdete i různé předměty z depozitáře Muzea 
Velké Meziříčí jako suvenýry z cest, fotoalba rodiny Harrachů, 
předměty denní potřeby na cesty a pro krácení dlouhých tras.

V městské knihovně připravili již před prázdninami výsta-
vu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ VM, kterou můžete 
navštívit až do 2. září. Běžně jsou během roku k vidění ve 
výstavní síni knihovny krom jiných vystavujících i práce 
dvou výtvarných skupin vedených Dagmar Masnicovou a 
Andreou Stehlíkovou.

Simona Fňukalová

Knihovna a muzeum nabízí letní výstavy
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K Novému nádraží
Ulice jižně od staré silnice na Brno k 
novému nádraží, od r. 1956
Kolmá
Ulice mezi ulicemi Nad Gymnáziem 
a Ve Vilách, od r. 1942, ústí kolmo na 
ulici Ve Vilách
Komenského
Ulice východně od náměstí k Dolní 
bráně, od poč. 20. stol., nazvaná po 
významné osobnosti J. A. Komen-
ském
Kostelní
Ulice severně od kostela sv. Mikuláše 
na náměstí, staré jméno, vede za kos-
telem
K Mýtu
Ulice podél silnice na Jihlavu, vedla k 
mýtnému domu (dnes ul. Fr. Stránecké)
K Novému světu
Ulice severně od ulice na Jihlavu, od 
roku 1905, vede k nově vybudované 
části nazvané Nový svět
K Rakůvkám
Ulice severovýchodně od polní trati ke 
Třem křížům směrem k trati Rakůvky
Krškova
Ulice mezi ulicí Nad Gymnáziem a Nad 
Sv. Josefem, od r. 1963, na počest za-
kladatele hasičského sboru ve městě 
Tita Kršky
Křižní
Ulice severně nad ulicí K Buči, kříží se 
s další ulicí
Ke Třem křížům
Ulice od zámecké zahrady směrem na 
kopec ke Třem křížům
Lipnice
Ulice jižně od gymnázia k řece Oslavě, 
lipná ulice – lipnice, ulice s vysázenou 
lipovou alejí
Malá stránka
Ulice východně od silnice na Třebíč 
(starý název od r. 1543), vedoucí ma-
lým předměstím nazývaným Malá 
Stránka
Malostranská pastouška
Dům na bývalém předměstí Malá 
Stránka (jižní katastr města), od r. 1650 
do r. 1865, obydlí obecního pastýře na 
Malé Stránce
Mlýnská
Ulice mezi Vrchoveckou a Novosady, v 
ulici stával mlýn
Moráňská
Ulice pod starým hřbitovem podél řeky 
Oslavy, hřbitovu se na Velkomeziříčsku 
říkalo „Morán“ (od slova mříti – jinak 
nejasné)
Nádražní
Ulice napravo od silnice na Třebíč, 
vede k bývalému nádraží

NázvoSloví

seriál | díl 02
Velké Mezirícíˇ ˇ

 KATEGORIE: 
✿ květinová výzdoba oken,   
   balkónů a lodžií 
✿ květinová výzdoba   
   předzahrádek, které   
   jsou viditelné přímo z ulice 
✿ rozkvetlý domov (vše co vám  
   kvete doma i na zahradě)
FOTO VÝZDOBY (i z mobilního telefonu) 
zašlete na zm@velkemezirici.cz nebo osobně 
odevzdejte na Turistické informační centrum 
města Velkého Meziříčí s uvedením adresy 

vyfotografovaného místa 
od 1. června 2016 do 30. září 2016

Město Velké Meziříčí 
vyhlašuje soutěž

ZO ČZS Velké Meziříčí pořádá 
ZÁ JEZD NA FLORIA KROMĚŘÍŽ

V sobotu 27. srpna 2016, odjezd v 
7.00 od prodejny Domus. Cena je pro 
členy ČZS 100 Kč, pro ostatní 300 Kč 
(platí se zároveň s přihláškou). 
Přihlášky přijímá do 20. 8. 2016 paní 
Švejdová, Radnická 13, VM, tel.: 775 
647 604 (pokud možno v dopoled-
ních hodinách).

Kochánov čeká oprava silnice u požární 
nádrže včetně opěrné zdi. Od 1. srpna 
do 31. října bude kvůli tomu uzavřeno 
sto metrů silnice III/35436.
Objížďka opravovaného úseku je naří-
zena po silnicích II/354 a II/602. Uza-
vírka se nedotkne žádné autobusové 
zastávky pravidelné veřejné linky.

Kochánov čeká 
oprava a uzavírka

Právě přichází do prodeje nová cyklomapa a 
turistická mapa Koruny Vysočiny v jednom. Je v 
měřítku 1:60 000, oboustranná a zahrnuje regi-
on od Brna až po Hlinsko. Stojí 100 Kč.
K zakoupení je na informačních centrech a v 
knižní síti. „V našem turistickém informačním 
centru ji máme pro zájemce k dispozici,“ uvedla 
Květoslava Hladíková, referentka kultury a ces-
tovního ruchu velkomeziříčské radnice.
Mapu pro turisty a současně i cyklisty vydala 
Koruna Vysočiny v nákladu dva tisíce kusů. Ve-
dle Velkomeziříčska zahrnuje regiony Bítešsko, 
Bystřicko, Nedvědicko, Novoměstsko, Tišnovsko 
a Žďársko. Má stejný sklad a formát jako mapy 
SHOcart, neboť ve spolupráci s tímto vydava-
telstvím byla realizována. Díky připravovanému zavedení mapy i do knižní sítě, by 
se mapa měla dostat k zájemcům i mimo zdejší vysočinský region, do celé ČR i SR.

Vyšla nová mapa Koruny Vysočiny

Martina Strnadová

Další letní fáma o uprchlících ve Velkém Meziříčí se koncem července rozšířila ze-
jména po sociálních sítích. V prostoru po bývalém domově důchodců na Skřivanově 
ulici viděli někteří lidé skupinu osob v oblečení, které mohlo připomínat tradiční 
muslimský oděv. Mnohé to pohoršilo.
„Informaci jsme zachytili a prověřili. Šlo o skupinu osob jiné národnosti, bez zava-
zadel, ženy měly šátky, nikoliv burky. Možná Turci nebo Řekové tudy projížděli a vy-
užili stínu stromů pro chvíli odpočinku. Ničeho špatného se nedopouštěli, chovali 
se normálně, slušně. Nebyl důvod, abychom nějak zasahovali,“ popsal Petr Dvořák, 
vedoucí strážník městské policie.
„Slyšela jsem, že jich je tu 55 a pan Necid jich chce přijmout ještě 80. Ubytovávají 
je na internátu zemědělky,“ psala na facebooku jedna diskutující. „Je to naprostý 
nesmysl. Jde o další poplašnou zprávu, podobně jako loni. Ověřoval jsem všechny 
informace u státní i městské policie. Nic nekalého se neděje. Budovu bývalého in-
ternátu na Hornoměstské kupuje město od kraje a už jsme spustili proces přípravy 
její přestavby na dům sociálních služeb,“ vyjádřil se k tomu starosta Radovan Necid.
Přesto městská policie budovu prověřila stejně jako letní tábor v Nesměři, který byl 
cílem fámy o ubytovaných uprchlících loni v létě. „Nikdo takový ani na Hornoměst-
ské ani v Nesměři ubytovaný není. Velkým Meziříčím prostě projela skupina lidí, 
odpočinula si a jela dál, to je všechno,“ uzavřel po návratu hlídky městské policie, 
která zmiňované objekty prověřila, Petr Dvořák.

Uprchlíci ve Velkém Meziříčí ubytovaní nejsou. Městská policie prověřila vytipo-
vaná ubytovací zařízení a potvrdila to.

Uprchlická fáma se objevila znovu 

Martina Strnadová
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„Ještě nikdy neproběhla žádná vědecká demlovská kon-
ference. Tahle bude první,“ sdělila hlavní organizátorka 
akce Daniela Iwashita z týmu pro výzkum koresponden-
ce Jakuba Demla ÚČL AV ČR s tím, že jde o výjimečnou 
věc. „Chceme, aby měla konference spíš takový komor-
ní ráz, nic bombastického. Na druhou stranu je spousta 
lidí, kteří mají k tomuto tématu vztah. Pro některé to 

zase může být osvěta, příležitost podívat se do Tasova 
– Demlova rodiště,“ dodává. 
Podrobný program se zatím ještě připravuje, ale už teď 
je jisté, že konference bude mít část odbornou v pátek 
16. září a část pro veřejnost v sobotu 17. září, kdy budou 
výstavy v kapli sv. Michala, divadlo, prohlídka kostela se 
mší, možná i návštěva Demlova hrobu, podaří-li se jej do 

té doby opravit. Ale i odborných pátečních přednášek a 
diskusí se mohou zúčastnit zájemci z řad veřejnosti. Už 
ve čtvrtek před zahájením konference budou navíc pro 
děti tasovské základní školy připraveny dílny, naučné 
výpravy a hry. Konferenci o knězi, spisovateli, básníku 
Jakubu Demlovi pořádají Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, Vysoká škola kreativní komunikace, Spolek Dobrá 
čeština ve spolupráci s obcí Tasov, tasovskou římskoka-
tolickou farností, základní školou a sdružením Slepíši. 
Podrobné informace o programu konference přineseme.

Bohemisté, spisovatelé, literární historikové, čtenáři a další zájemci o dílo Jakuba Demla se 16. a 17. září 
sejdou v Tasově při mezinárodní konferenci a neformálním setkání nazvaném „Cožpak jsem to chtěl, aby mne 
zařadili do literatury?“ aneb Jakub Deml a literární tradice.

V Tasově se setkají zájemci o Demlovo dílo

Martina Strnadová

V Šeborově u Velkého Meziříčí proběhla 
na konci letošního června velká akce s 
názvem Truckshow. Tradičně se jí také 
zúčastnili uživatelé denního stacionáře 
Nesa. Velkým zážitkem byla již samot-
ná cesta do Šeborova, při které potkali 
tzv. Spanilou jízdu.. Uživatelé Nesy se 
připojili k fandícím divákům u závodní 
dráhy, kde si trucky měřily síly při jízdě 
zručnosti. Dokonce se jedné této jízdy 
zúčastnili. Podobně jako v předchozích 
letech se i letos pořádající firma DVO-
ŘÁK TRUCK - SERVIS, s.r.o., rozhodla 
dobrovolné vstupné věnovat dennímu 
stacionáři Nesa z Velkého Meziříčí, 
který je službou Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. Za výtěžek 9 627 Kč patří 
poděkování pořadatelům Truckshow i 
všem příchozím, kteří na dobrovolné 
vstupné přispěli.

Radka Uchytilová
pracovnice denního stacionáře Nesa

Výtěžek z Truckshow putoval do NESY

Rada města se v květnu rozhodla kvůli zajiš-
tění bezpečnosti z různých částí města od-
stranit necertifikované herní prvky. Při této 
příležitosti by měly být rovněž odstraněny 
sušáky prádla a klepače, které již neslouží 
svému účelu. Z tohoto důvodu byli občané 
vyzváni, aby se v případě zájmu obrátili na 
radnici, jestliže chtějí u svých domů toto vy-
bavení zachovat a převzít si je smluvně do 
výpůjčky. 
Dosud podali žádosti někteří občané sídliště 
za gymnáziem, kde jsou starší domy vesměs 
bez balkónů. Rozhodli jsme se výzvu znovu 
opakovat, aby následně nebylo odstraněno 
vybavení, které ještě slouží svému účelu. 
Pokud tedy občané nebo společenství vlast-
níků jednotek mají zájem uzavřít s městem 
smlouvu o výpůjčce, ať se obrátí na Ing. Pav-
la Stupku, tel. 566 781 030 nebo mailem 
stupka@velkemezirici.cz nejpozději do kon-
ce srpna. -měú-

Zájemci o sušáky mají ještě v srpnu šanci

NAD GYMNÁZIEM

KOLMÁ

KRŠKOVA

NA VÝSLUNÍ

Společenství vlastníků či jednotlivci, 
kteří už o sušáky a klepače projevili 
zájem
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Existují ve vaší práci nějaké momenty, 
které vás vyloženě baví?
Baví mě potkávat se s lidmi, komuniko-
vat s nimi, pomáhat řešit jejich problémy. 
Izolovaná práce v laboratoři by pro mě 
takovým přínosem nebyla. Někdy, když 
se ráno necítím zrovna dobře, sotva 
překročím práh lékárny a přijdou první 
pacienti, na všechno zapomenu a můžu 
fungovat. Velmi mě naplňuje, že můžu 
přispět k tomu, aby se lidem ulevilo, aby 
se cítili lépe a dostalo se jim empatické-
ho přístupu a odborné rady.
Od roku 2002 působíte také jako před-
sedkyně místní Vlastivědné a genealo-
gické společnosti (VGS). Čím vás tato 
společnost přilákala, že jste se stala její 
součástí?
Odmala mám ráda historii a také to, když 
se lidé shromažďují za nějakým smyslu-
plným účelem. V devadesátých letech 
jsem se věnovala výchově dětí, rodině a 
zaměstnání, a tak jsem měla stále pocit, 
že postrádám to, co mě zajímalo už na 
gymnáziu – historie, literatura, kultura. 
Jakmile ale děti povyrostly a já měla 
hotovou atestaci, uvědomila jsem si, že 
je potřeba věnovat se více také rozvíjení 
své osobnosti, svých koníčků a zájmů. 
V čem si myslíte, že může být VGS nej-
více přínosná?
Já spatřuji přínos VGS ve dvou rovinách. 
Tou první je, že poskytuje lidem možnost 
dozvědět se něco, co ještě nevěděli, 
nebo jim dát impuls dělat něco, co ješ-
tě nedělali: řada lidí touží po vypátrání 
svých rodových kořenů, ale neví, jak za-
čít, a tak najde cestu k nám. Druhá rovina 
je potom ta společenská. Jelikož se spolu 
kromě letních prázdnin potkáváme ka-
ždý týden, vídáme se v podstatě častěji 
než se členy svých rodin, alespoň těmi 
vzdálenějšími. Lidé v našem setkávání 
nacházejí řád, pravidelnost. A také za ty 
roky vznikla krásná přátelství.
Má VGS v nejbližší době naplánovaný 
nějaký zajímavý program, na který 
byste ráda čtenáře Velkomeziříčska 
pozvala?
Už od jara připravujeme s panem Ma-
kovským novou publikaci. Nerada bych 
prozrazovala příliš, tak snad jen, že se 
bude jmenovat Toulky Velkým Meziříčím 
a okolím. Čtenáře bych ale především 
ráda upozornila, že jsme se kvůli mož-

nosti účasti lidí, kteří jsou v zaměstnání, 
rozhodli od září posunout začátek naše-
ho pravidelného úterního setkávání na 
16. hodinu. Doufám, že to pro ně bude 
přínosné.
V poslední době o vás bylo slyšet ze-
jména díky získaným oceněním Skutek 
roku a Nejvyššímu ocenění Kraje Vyso-
čina. Co na tyto své úspěchy říkáte?
Jsem mile překvapená. Mám radost, že si 
někdo všiml mé dlouholeté práce, kterou 
dělám zdarma a ve svém volném čase. Je 
to pro mě potěšující, ale zároveň také za-
vazující. Cítím velkou odpovědnost dělat 
to dál co nejlépe a s co největším nasa-
zením svých sil a schopností. Stále je co 
se učit a co zlepšovat.
Na ocenění skleněnou medailí v soutěži 
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina jste 
byla nominována místostarostou měs-
ta, Josefem Komínkem, za dlouhodo-
bou nezištnou práci pro rozvoj regionu. 
Existuje konkrétní počin, který byl pro 
vás samotnou nejpodstatnější?
Pořádáme vzdělávací akce, které se tý-
kají regionální problematiky, konkrét-
ně třeba nových objevů v Tasově nebo 
pozoruhodných regionálních osobností. 
Pro mě je důležité takové osobnosti při-
pomínat. Ať už jsou to váleční hrdinové, 
zapomenutí nebo polozapomenutí spi-
sovatelé a básníci, nebo třeba obětaví 
lékaři či učitelé, nebo úplně obyčejní 
lidé, kteří měli nevšední životní příběh. 
Dnes žijeme spíše v době pseudohrdinů. 
Pro mě je proto důležité připomínat tyto 
výjimečné osobnosti, aby si každý mohl 
sám uvědomit, kdo je tím skutečným 
hrdinou.
V rámci činnosti VGS jste pořádala 
přednášku s názvem Andalusie snů a 
skutečnosti. Co pro vás bylo z této vaší 
cesty nejzajímavější?
Byla to přímo vysněná cesta, proto jsem 
zvolila takový název. Jako malá jsem 
viděla v kalendáři snímek vodotrysků v 
zahradách granadské Alhambry. Ten ob-
rázek byl tak sugestivní, že jsem si od té 
doby říkala, že bych to místo chtěla vidět 
na vlastní oči. Ale život šel dál a potom 
se najednou přiblížily moje a manželovy 
kulaté narozeniny, tak jsme si řekli, že je 
to dobrá příležitost splnit si sen o Anda-
lusii. V mnoha ohledech to bylo nakonec 
lepší než moje představy, ale našly se i 

případy, které mě zaskočily. Například 
vysoká nezaměstnanost mladých nebo 
bezohledné využívání zemědělské půdy 
na úkor hladiny spodních vod a kvality 
půdy. Sama jsem se tak znovu přesvědči-
la, že všechno na světě má rub i líc.
Cestujete ráda a často? Měla jste mož-
nost navštívit kromě Španělska také 
další zajímavé země?
Na zahraniční cesty jsem začala jezdit 
poměrně pozdě, ve třiceti letech, až 
moje děti povyrostly. Procestovala jsem 
pěknou řádku zemí Evropy – Rakous-
ko, Německo, Francii, Itálii, Španělsko, 
Skandinávii, země Beneluxu. Zajímám se 
v nich o přírodu, botanické zahrady, far-
maceutická muzea a pak samozřejmě o 
světské i církevní památky, muzea histo-
rická a uměleckoprůmyslová, navštěvuji 
obrazárny a galerie.
Uvítáte na svých dovolených také od-
počinek u moře, nebo je raději trávíte 
aktivně?

Moje zaměstnání je náročné jak po 
psychické, tak po fyzické stránce, takže 
vždy velmi uvítám nejenom odpočinek u 
moře, ale třeba i v lázních. Po několika 
dnech odpočinku se obvykle cítím zase 
čilá, takže potom nastává ta aktivnější 
část dovolené.
Nelákalo vás někdy přestěhovat se do 
zahraničí?
Za minulého režimu to bylo samozřejmě 
velké téma, protože člověk cítil nesvo-
bodu. Ale když jsem o tom hlouběji pře-
mýšlela, došlo mi, že bych vlastně nikdy 
nechtěla ten krok udělat. Naše země mě 
hluboce poutá – její krásná řeč, krajina, 
moji příbuzní a přátelé. 
Máte do budoucna ještě nějaký sen, 
kterého byste chtěla dosáhnout?
Musím s pokorou říci, že nejvíce si přeji, 
abych byla zdravá já i mí blízcí. Protože 
jedině díky tomu bych pak mohla všech-
no to, co dělám, dělat i nadále a třeba 
i lépe.

Místní ji znají především jako doktorku farmacie, kterou vídají v lékárně. Ve svém 
volném čase se však Helena Švecová věnuje také vedení velkomeziříčské Vlas-
tivědné a genealogické společnosti, literatuře, hudbě, společenskému tanci, za-
hradničení i cestování. „Už na gymnáziu jsem tíhla k humanitním předmětům. Bo-
hužel ne každý to mohl jít za minulého režimu studovat,“ objasňuje příčinu svého 
studijního směřování. „A tak jsem se rozhodla pro farmacii. Myšlenka, že se mohu 
angažovat v pomáhající profesi, mě totiž velmi naplňuje,“ dodává.

Švecová: Pomoc druhým mě naplňuje

Kateřina Karmazínová

Helena Švecová na své zahradě dobíjí 
energii. Foto: Martina Strnadová

Helena Švecová se svojí farmaceutickou 
sbírkou. Foto: Martina Strnadová
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KINO
Lucie: Příběh jedný kapely, 10. 8. 20.00
Tajný život mazlíčků, 11. 8, 12. 8., 13. 8, 
17. 8., 30. 8. v 18.00
Jason Bourne, 11. 8. 20.00
Než jsem tě poznala, 13. 8., 20.00
Zhasni a zemřeš, 17. 8., 20.00
Strašidla, 18. 8. a 2. 9. v 18.00
Star Trek: Do neznáma, 18. 8., 20.00
Rodinka Bélierových, 24. 8., 20.00
Legenda o Tarzanovi, 25. 8., 18.00
Už je tady zas, 25. 8., 20.00
Můj kamarád drak, 26. 8. a 11. 9. v 18.00
Očista: Volební blok, 26. 8., 20.00

DIVADLA
P.R.S.A., 20. 9., 19.30, velký sál JC, zahá-
jení divadelní sezony. Žádná z pětice hr-
dinek nezná svého otce a na otce svých 
dětí se snaží co nejrychleji zapomenout, 
Dámská jízda nejen pro ženy. Hrají: Kris-
týna Leichtová, Ilona Svobodová, Jana 
Bernášková a další

VÝSTAVY
Zahrada aneb Hurá za kocourem, do 
2. 9., výstavní sál Městské knihovny VM, 
otevírací doba na www.knihovnavm.cz
Nobilita na cestách, výstava v Muzeu 
Velké Meziříčí do 11. 9., otevírací doba 
na www.muzeumvm.cz

KONCERTY
Setkání přátel Ladi Krevňáka ve Lhot-
kách, 6. 8., 19.00
Pavel Helan Trio, koncert v kostele v 
Netíně, 12. 8., 18.00

RŮZNÉ
Ostrovní klenoty protinožců – Erik Ja-
noušek a Veronika Kozmonová předsta-
ví svoje fotografie z cesty, kino Jupiter 
club, 9. 8., 18.00
Heřmanická dechovka, 13. 8., 15.00
Lavičská lávka, 21. 8., 13.00, jízda po lávce 
na kole, s trakačem, skákání v pytli, hod 
kládou či pneumatikou a další. Přihlašová-
ní soutěžících probíhá již od 12.15.
Zájezd do ZOO Olomouc, 30. 8., DÓZA 
– středisko volného času VM přijímá při-
hlášky do 24. 8. do 14.00

Tolik nás milovals, pro nás jsi žil, 
Tvé srdce zraněné nemělo sil.
Jen slzy a svíčky, co na hrob Ti můžeme dát, 
nikdy Tě nepřestaneme milovat. 

Dne 7. srpna 2016 uplynou 4 roky, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný syn, pan 
Mgr. František Pytlík z Mostišť.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S láskou vzpomínají rodiče, děti a sestra s rodinou.

SPOLEČNOST srpen 2016

SPOLEČENSKÁ KRONIK A

KULTURA
od 6. srpna

Dne 23. července jsme vzpomněli 10. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a 
dědeček, pan 
Bohumil Mikišek ze Lhotek. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Přijď za mnou do mých snů, já budu snít po mnoho dnů, 
zde budem všichni šťastně žít, jen ještě chvilku tě tu mít!

Dne 30. 7. 2016 to byly 3 roky, kdy nás navždy 
opustil náš syn, bratr, vnuk a kamarád 
Vilém Jahoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš, teď klidným spánkem 
odpočíváš.

Dne 11. srpna by oslavila 86. narozeniny naše 
maminka, babička a prababička, paní 
Milena Zezulová z Velkého Meziříčí.
Za vzpomínku děkuje vnučka Kateřina s manželem 
a synem

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají…“

Dne 20. 8. 2016 uplynou dva roky od tragické smrti 
Jana Klobásy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 23. srpna si připomínáme 20. výročí úmrtí 
Hany Dočkalové. 
S úctou vzpomíná rodina.

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým, kamarádům a kamarádkám, kteří se 
dne 20. července 2016 přišli rozloučit s mojí dcerou 

Vilmou Běhalovou. 
Děkuji za projevy soustrasti a květinové dary. 

Vilma Drápelová, maminka

ODEŠLI 
Z NAŠICH ŘAD

Dis. Vilma Běhalová, Velké Meziříčí, 
12. 7., 27 let
Božena Jašová, Pustina, 12. 7., 65 let
Marie Vidláková, Baliny, 28. 7., 76 let

Historické slavnosti města, 2. až 4. 9., zá-
mek Velké Meziříčí,  www.muzeumvm.cz
Dny zdraví s Karlem  IV., 6. 9., náměstí, 
program od 9.00 do 17.00
Den záchranářů, 8. 9., náměstí, pro-
gram 10.00–17.00 prezentace a ukázka 
činnosti hasičů, policie a zdravotní zá-
chranné služby
Brazílie, 13. 9., 16.00, koncertní sál Ju-
piter clubu, přednáška Josefa Sedláka 
pořádaná Vlastivědnou a genealogic-
kou společností při Jupiter clubu Velké 
Meziříčí
Architektonické a jiné zajímavosti 
Žďárska a Novoměstska, 27. 9., 16.00, 
koncertní sál Jupiter clubu, přednáška 
ing. Pavla Svobody pořádaná Vlasti-
vědnou a genealogickou společností při  
Jupiter clubu

AUTOCOLOR WATER BOULDER GAMES 
2016, 12.-14. 8., Fajtův kopec, oblíbené 
letní lezení nad vodou! V pátek od 8 hod 
závody dětí, od 15 hod - kvalifikační 
cesta pro dospělé, pití Joker Cider + slac-
kline show, v sobotu od 9.30 celý den 
kvalifikace dospělých, ve 20 hod Grand 
Finale. V neděli volná zábava. Více info 
na www.scvm.cz
TRIATLON KŘIŽANOV - ENVIROCUP 
2016, 27. 8., 10.00, HC Sokol Křižanov, 
Sportovní Centrum Velké Meziříčí pořá-
dají Triatlon v Křižanově v Rekreačním 
středisku Drak; Muži: Plavání 800 m, 
kolo 45 km, běh 8,6 km; Ženy: Plavání 
500 m, kolo 34 km, běh 5 km
O POHÁR MĚSTA – HASIČSKÁ SOUTĚŽ 
CTIF, 3. 9., 10.00, hřiště za ZŠ Školní
2. ročník memoriálu zasloužilých funk-
cionářů v požárním útoku, 4. 9., 13.00, 
náměstí Velké Meziříčí

SPORT
od 12. srpna

Ve dnech 22.–25. srpna se koná 
na Gymnáziu Velké Meziříčí XVIII. 
seminář o filosofických otázkách 
matematiky a fyziky, který pořádá 
Komise pro vzdělávání učitelů mate-
matiky a fyziky Jednoty českých ma-
tematiků a fyziků a GVM. Na seminář 
je přihlášeno více jak 50 účastníků 
z celé republiky. Jsou to většinou 
středoškolští a vysokoškolští učitelé, 
ale i studenti doktorských programů 
a žáci našeho gymnázia. Přednášky 
jsou přístupné i veřejnosti a program 
semináře je zveřejněn  na stránkách 
www.gvm.cz.
Jednou ze zajímavých přednášek 
bude např. vystoupení prof. Podol-
ského z MFF UK o registraci gravitač-
ních vln – objevu století.
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SPORT

Příprava prvního týmu mužů na nadchá-
zející sezonu MSFL 2016/2017 byla krát-
ká, pouhé čtyři týdny. 
„V pátek 8. července jsme ji zahájili na 
umělé trávě. Trénovali jsme čtyřikrát 
týdně a o víkendech jsme měli příprav-

ná utkání,“ popsal trenér Libor Smej-
kal a dodal: „V prvních čtrnácti dnech 
jsme se zaměřili na fyzickou přípravu, 
rychlost a další dva týdny jsme tréno-
vali sehrání, taktické věci, standardní 
situace.“

Přípravná utkání A tým odehrál se Žďá-
rem (3:0), s juniorkou Jihlavy (3:3), ligo-
vým dorostem Jihlavy (2:6) a pohárové 
utkání MOL Cup se Starou Říší (2:1 po 
prodloužení).
Tým do nové sezony vstoupí se změnami 
v sestavě. „Skončilo pět hráčů a mís-
to nich budeme řešit čtyři nové. Zatím 

máme dvě posily zvenčí: Pavla Mezlí-
ka, bývalého ligového hráče, a Miloše 
Kriegsmana, bývalého kapitána Junior-
ky Jihlava. Z vlastních řad jsme na post 
brankáře posunuli Rostislava Krůbu. 
Soupisku uzavíráme ve středu 3. srpna,“ 
informuje Libor Smejkal.

Třetiligoví fotbalisté FC Velké Meziříčí mají za sebou přípravu na novou sezonu. Tu 
odstartují 7. srpna v 10:15 doma na Tržišti utkáním s Mohelnicí.

První utkání nové sezony zahájí fotbalisté s Mohelnicí

V sobotu 9. července za nádherného slunného počasí uspořádal SK Sokol Lhotky 
4. ročník turnaje O pohár starosty obce Lhotky. Letošního ročníku se zúčastnilo krás-
ných 10 družstev. Vítězem se stalo družstvo La Bucañeros, které dokázalo vyhrát 
všechny čtyři ročníky turnaje, za což jim patří velký obdiv. Druhé místo obsadilo 
družstvo Dolní Radslavice, které se stalo asi největším překvapením turnaje. Třetí 
příčku obsadilo družstvo Mostiště. Během celého dne zavítala do místního sportov-
ního areálu spousta diváků, kteří mohli využít bohatého občerstvení, zajít se svými 
dětmi na dětský hrad či na zrekonstruované dětské hřiště, nebo pouze sledovat jed-
notlivá utkání.
Pořadatelé děkují všem, kteří se zúčastnili tohoto turnaje a věří, že v takto hojném 
počtu se sejdeme i v příštím roce. Pořadatelé zároveň děkují všem sponzorům a me-
diálnímu partneru Velkomeziricsko.cz.

Skupina „A“ 1 2 3 4 5 Scóre Body Pořadí
1  ZDVIŽAŘI 2:02 1:01 0:01 1:05 4:09 2 4.
2  DOLNÍ RADSLAVICE 2:02 1:00 1:00 0:01 4:03 5 2.
3  LHOTKY 1:01 0:01 0:02 0:02 1:06 1 5.
4  MIMONI 1:00 0:01 2:00 0:01 3:02 4 3.
5  MOSTIŠTĚ 5:01 1:00 2:00 1:00 9:01 8 1.

Skupina „B“ 1 2 3 4 5 Scóre Body Pořadí
1 BOCA JUNIORS 0:01 2:01 3:00 0:01 5:03 4 3.
2 ATTACO 1:00 4:00 2:00 2:01 9:01 8 1.
3 ZADNÍ ZHOŘEC 1:02 0:04 2:01 0:02 3:09 2 4.
4 DOBRÁ VODA 0:03 0:02 1:02 1:04 2:11 0 5.
5 LA BUCAÑEROS 1:00 1:02 2:00 4:01 8:03 6 2.

SEMIFINÁLE: 
Mostiště - La Bucañeros 0:2, Attaco – Dolní Radslavice 0:1 (pen.)

FINÁLE: 
La Bucañeros - Dolní Radslavice 5:0

ZÁPAS O 3. MÍSTO: 
Mostiště – Attaco 1:0

V ÝSLEDKY

SK Sokol Lhotky

Týmy obcí soutěžily o starostův pohár
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Martina Strnadová

Vítěz turnaje La Bucañeros. Foto: SK Sokol Lhotky

Druhé Dolní Radslavice. Foto: Adéla Strnadová

Třetí Mostiště. Foto: Adéla Strnadová

Dramatické souboje. Foto: Adéla Strnadová
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