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ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK PETRÁVEČ
Vás srdečně zve na akci:
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Otevřeno:
sobota 9 – 17, neděle 13 – 18

NOVĚ:  www.rozmarinek.cz  

Dělníci, kteří připravovali zákla-
dy pro stavbu rodinného domu 
ve Velké Bíteši, našli v neděli 
6. června 2021 leteckou pumu. 

O nálezu v lokalitě U Kapličky byla 
policie informována v  10  hodin. 
Zdejší obyvatelé byli proto vyzvá-
ni, aby si s sebou vzali nejnutnější 
osobní věci a dostavili se na parko-
viště u benzinky nebo na fotbalový 
stadion. Bylo evakuováno zhruba 
1300  lidí z  ulic Návrší, Hybešova, 
Lipová, U Kapličky, kpt. Jaroše, Za 
Potokem, Karlov, Růžová, Kozí, Na 
Valech, Hrnčířská, Kostelní, Ná-
městí Osvobození, Sadová, Masa-
rykovo náměstí, Peroutkova, Zmo-
la, Strmá, Pod Hradbami, Strojní, 
Na Vyhlídce a Malá strana. Drtivá 
většina odjela ke svým příbuzným 
a známým, a zhruba 150 jich bylo 
soustředěno na fotbalovém stadio-
nu. Někteří k dopravě využili eva-
kuační autobusy, které byly promt-
ně k akci připraveny.
„Před polednem u nás zazvonil poli-
cista a řekl nám, ať si vezmeme věci 
a jdeme na určená místa,“ uvedla 
pro náš týdeník obyvatelka města 
z ohrožené oblasti. Podle jejích slov 
jezdili také hasiči vozem po ulicích 
a hlásili, aby se lidé evakuovali. Po-

sléze domy ještě kontrolovali, zda 
lidé domovy opustili. 
Na místě bylo rovněž několik po-
licejních hlídek a  policisté střežili 
místo proti vstupu nepovolaných 
osob. „Byl to zvláštní pocit, připa-
dala jsem si najednou jako ve městě 
duchů, najednou velké ticho, žádná 
auta, a to bydlíme na frekventované 
ulici,“ dodala žena z Bíteše, „strach 
jsem ale neměla.“ Při zásahu po-

máhali hasiči ze stanic Havlíčkův 
Brod, Kamenice nad Lipou, ÚO 
Třebíč, stanice Náměšť nad O., 
Kralice n. O., Velká Bíteš, Křižanov, 
Osová Bítýška, Tasov, Svatoslav a 
Zbraslav. Ti sváželi obyvatele ke 
hřišti, kde byla i  zdravotnická zá-
chranná služba pro případ, kdyby 
se někomu udělalo špatně. V 13.50 
byl perimetr zhruba 800  metrů 
kolem nálezu zcela uzavřen. Puma 

ze  II. světové války, dlouhá asi 
70 centimetrů, byla odpoledne pře-
vezena na pole mezi Velkou Bíteší 
a obcí Křoví a tam ji pyrotechnici 
odpálili. Kolem 15.30 se obyvatelé 
mohli vrátit do svých domovů.
Video z  odpálení může-
te vidět na: https://www.face-
book.com/udalostibrno/vi-
deos/616402819353660/

Připr.: Iva Horká, foto: Policie ČR

Ve Velké Bíteši bylo evakuováno 1300 lidí kvůli 
nalezené letecké pumě. Pyrotechnici ji zneškodnili

Rekonstrukce mostu na Třebíčské 
má být zahájena koncem června
Do konce letošního roku čeká město několik dopravních uzavírek. Nej-
významnější dopravní omezení vznikne v důsledku rekonstrukce mostu 
v ulici Třebíčská. Most je v havarijním stavu a jeho oprava potrvá přibližně 
čtyři měsíce. Její zahájení plánuje zhotovitel od 29. června 2021.
Předpokládaný termín uzavírky 29. 6. 2021–26. 10. 2021.
Uzavírka: Místní komunikace Třebíčská ve Velkém Meziříčí bude uza-
vřena v úseku mostu přes železniční dráhu a v místě křižovatky s místní 
komunikací Družstevní.
Délka uzavírky: 50 m MK Třebíčská, 50 m MK Družstevní
Objížďka: Pro autobusy VLD po silnici č. II/602 — Novosady, Sokolov-
ská, na silnici II/360 – K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí.
Pro MK Družstevní po MK Nádražní pro vozidla o hmotnosti do 6 tun.

Koupaliště Palouky bude brzy 
otevřeno
Městské koupaliště je připraveno na letní sezonu. V důsledku rostoucích 
teplot se brzy zpřístupní veřejnosti. Návštěvníky čekají novinky v podobě 
zesíleného internetového připojení a nového občerstvení ve formě food-
trucku. Aktuální situaci v souvislosti s provozem koupaliště můžete sle-
dovat prostřednictvím nových webových stránek www.sportovistevm.cz.

Při nehodách na dálnici D1 
projíždějí kamiony městem
Často se setkáváme se situací, kdy kamiony projíždí centrem našeho měs-
ta, a to i přes zákazové dopravní značení. Děje se tak převážně v důsledku 
nehodovosti na dálnici D1. V případě nehody je dopravní situace řízená 
dopravní policií, která svede automobily na objízdnou trasu přes Velké 
Meziříčí. V takovou chvíli je pokyn policie nadřazen dopravnímu znače-
ní, a kamiony tak můžou do našeho města vjíždět.

Ve čtvrtek 10. června se bude opět 
očkovat
Pátým očkovacím dnem je čtvrtek 10. června. Očkovací centrum v Jupiter 
clubu obslouží dalších 480 klientů. Od pátku 4. června se k vakcinaci mo-
hou hlásit lidé nad 16 let.
Očkování, plánované na 3. 6. , bylo zrušeno. „Vzhledem k nedostatečnému 
zásobování ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR se i Velké Meziříčí dostá-
vá do problému, který trápí celou republiku. Přísun vakcín plyne do velkoka-
pacitních center a na ta menší se nedostává. Hlavním důvodem je počínající 
druhé kolo očkování. Aplikace dalších dávek v Meziříčí proběhne až 10. 6. 
Omlouváme se za vzniklou situaci, kterou město ani provozovatel Fakultní 
nemocnice Brno nemohou ovlivnit,“ zveřejnilo město na svém webu.

Kultura ve městě postupně ožívá
Postupné rozvolňování vládních restrikcí nám umožňuje opět se potká-
vat v rámci pořádání nejrůznějších kulturních akcí. První veřejnou akcí 
na náměstí, která zahájí Velkomeziříčské kulturní léto 2021 bude koncert 
Základní umělecké školy Velké Meziříčí, a to v neděli 20. června od 16 ho-
din. O dalších nadcházejících akcích vás budeme průběžně informovat. 
Navštívit můžete také webové stránky kulturního zařízení Jupiter club na 
webovém portálu www.jupiterclub.cz.
Jednou z akcí, která již proběhla, byl koncert na velkomeziříčském zámku 
v rámci festivalu Concentus Moraviae (více str. 3). Konal se minulý týden 
ve středu a představily se na něm Anna Fusek a Mayah Kadish. Zazněly 
housle, kladívkový klavír a fl étna.                Připravila: Iva Horká, zdroj: měú

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Minis-
terstvem vnitra připravilo pro občany elektro-
nické podání žádosti o  řidičský průkaz pro-
střednictvím Portálu občana (tzv.  ePodání). 
Ofi ciální spuštění od 1. června 2021.

Možnost podání žádosti o výměnu řidičského 
průkazu máte po přihlášení do Portálu obča-
na v případě uplynutí platnosti nebo blížícího 
se konce platnosti vašeho řidičského průka-
zu, ne však dříve než 90  dnů před koncem 

platnosti. Podmínkou pro podání žádosti je 
mít do portálu přístup včetně připojení dato-
vé schránky fyzické osoby. Více informací na 
www.mvcr.cz/clanek/portal -obcana.

-měúvm-

O řidičský průkaz lze žádat přes Portál občana

Ulice, v níž byla nalezena zmíněná letecká puma. 
Vpravo výzva k evakuaci zveřejněná na webu města. ▶
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ZÁSAHY HASIČŮ
Do H. Libochové 3. 6. jeli hasiči z Křižanova likvidovat nebezpečný hmyz.
V Křižanově byl 3. 6. v 7.45 ohlášený požár kamionu, průzkumem ale ne-
bylo nepotvrzeno. Byl to planý poplach. K místu vyjeli hasiči ze stanice 
Velké Meziříčí a z Křižanova.
V obci Vídeň došlo 4. 6. ve 13.48 k dopravní nehodě dvou osobních au-
tomobilů. Nehoda se obešla bez zranění. Jednotka hasičů ze stanice Velké 
Meziříčí zajistila vozidla, místo události a zprůjezdnila vozovku.
V Černé 4. 6. v 17.22 došlo k pádu cyklisty který se zranil. Jednotka hasičů 
ze stanice Polná a stanice Velké Meziříčí asistovala ZZS při transportu zra-
něné osoby do vrtulníku LZS.
Kvůli nálezu letecké pumy muselo být evakuováno zhruba 1300 obyvatel 
okrajové části Velké Bíteše. Na místě bylo několik policejních hlídek a také 
11 hasičských sborů.
V Bobrová 6. 6. v 10.36 zasahovali místní hasiči při vyproštění ptáka ze sítě.

Od soboty 5. 6. do neděle 6. 6. 2021 zasahovaly posádky Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina u devíti dopravních nehod, při kterých 
ošetřily čtrnáct osob. Nejčastěji se jednalo o zranění lehčího charakteru, 
dvě osoby se zranily vážněji. Havarovali jak řidiči osobních aut, tak i trak-
toru, autobusu, skútru nebo motocyklu.
K nehodě autobusu, který u Dalešic na Třebíčsku sjel ze silnice a narazil 
do stromu, vyjížděli záchranáři s lékařem z Třebíče v sobotu 5. 6. 2021 pět 
minut před půl druhou odpoledne. V péči zdravotníků skončily celkem 

tři osoby, jedna z nich byla nakonec převezena do nemocnice v Třebíči. 
Ostatní účastníci byli ošetřeni na místě události a jejich transport do zdra-
votnického zařízení nebyl nutný.
Ke střetu osobního vlaku s  traktorem došlo na železničním přejezdu 
u obce Zajíčkov na Pelhřimovsku v neděli 6. 6. 2021 krátce po půl šes-
té odpoledne. Na místo vyjely dvě posádky z Pelhřimova. V jejich péči 
skončila jedna cestující z vlaku a řidič traktoru. Obě osoby byly následně 
přepraveny do nemocnice v Pelhřimově.

Dva motorkáři se pak vážněji zranili při kolizi s osobním autem u Mezi-
říčka na Jihlavsku v neděli po půl sedmé večer. Na místo události vyslali 
operátoři tísňové linky 155 kromě pozemní posádky i  vrtulník letecké 
záchranné služby z Jihlavy. Oba pacienti byli se zraněním dolní části těla 
transportováni na urgentní příjem nemocnice Jihlava.
Výjezdů ZZS Kraje Vysočina k dopravním nehodám za poslední měsíc 
výrazně přibylo. Zatímco v dubnu jsme uskutečnili 81 výjezdů, v květnu 
vzrostl jejich počet na 136.                                   Zdravotní záchranná služba

Záchranáře z Vysočiny zaměstnalo o víkendu několik dopravních nehod

Od pondělí 7.  června do nedě-
le 13.  června přichází v  platnost 
výlukové jízdní řady na určitých 
trasách.
Půjde o autobusová spojení:
Velké Meziříčí – Bory – Křižanov
Velké Meziříčí  – Radostín nad 
Oslavou – Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou – Velké Mezi-
říčí – Třebíč

Velké Meziříčí – Nové Město 
Velké Meziříčí – Moravec – Žďár 
nad Sázavou
Vzhledem k  budování nové ka-
nalizace v obci Vídeň dojde v ter-
mínu od 7. června do 31. října ke 
změnám v  dopravní obslužnosti 
úseku v několika etapách.
Etapa 1: 7. 6.–13. 6. 2021 (bez prů-
jezdu autobusů)

Etapa 3: 14. 6.–30. 6. 2021 (s prů-
jezdem autobusů)
Etapa 2: 1. 7.–31. 8. 2021 (bez prů-
jezdu autobusů)
Etapa 3: 1. 9.–31. 10. 2021 (s prů-
jezdem autobusů)
Návrh řešení objízdných tras a do-
časného přemístění zastávek nalez-
nete v níže. 

-měúvm-

V týdnu od 7. do 13. června dojde k výlukám u autobusových dopravců

Řidič nadýchal 
přes jedno promile
Velkomeziříčští policisté zastavili v  sobotu 
5. června krátce před druhou hodinou odpo-
ledne na ulici Sokolovská osobní automobil 
Nissan. Jeho třiačtyřicetiletý řidič se v rámci 
kontroly podrobil dechové zkoušce. Výsledek 
byl pozitivní a naměřená hodnota činila 1,03 
promile alkoholu. Výsledky opakovaných 
měření byly 1,06 a  1,17 promile. Policisté 
muži na místě další jízdu zakázali. Vše zado-
kumentovali a  zahájili úkony trestního říze-
ní pro podezření ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opilého muže 
policisté zajistili
V sobotu 5. června kolem sedmé hodiny večer 
přijali policisté oznámení o opilém muži, který 
se potácel a padal na zem u komunikace na ulici 
Třebíčská ve Velkém Meziříčí. Policisté na místě 
nalezli čtyřiatřicetiletého muže. Ten nesrozumi-
telně komunikoval a nebyl schopen samostatné 
chůze. Že je ovlivněn alkoholem potvrdila také 
dechová zkouška. Její naměřená hodnota čini-
la 4,39 promile alkoholu. Vzhledem k  tomu, 
že muž svým jednáním ohrožoval svůj život 
a  zdraví, policisté ho zajistili a  eskortovali na 
protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Dotaci až padesát tisíc na vybranou obecní službu letos od Kraje Vy-
sočina získá všech 157 obcí, které podaly žádost o dotaci. „O krajskou 
podporu mohly požádat obce do 500 obyvatel. Zatímco v minulých le-
tech bylo možné z programu získat peníze pouze na podporu venkov-
ských prodejen, nyní jsme záběr podporovaných služeb rozšířili. Obce 
mohly požádat o příspěvek například i na pobočky pošt a pošt Partner, 
knihovny, služby turistického ruchu nebo zdravotní péče. Některé po-
žádaly i o kombinaci podpory různých služeb,“ upřesnila náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Haj-
nová. Kraj Vysočina letos v rámci dotačního titulu Venkovské služby 
2021 rozdělí více než 6,8 miliónu korun.
Největší zájem mezi obcemi byl o krajské dotace na provozování ven-
kovských prodejen – pojízdných i kamenných a dále o podporu služeb 
pošty. Na podporu venkovských služeb letos vyčlenil Kraj Vysočina 

zatím nejvyšší částku – 7 miliónů korun. Dotace Kraje Vysočina opa-
kovaně pomáhá udržet místní prodejnu například v Lesné, Kamenici 
nebo Vepříkově.
Obce mohou letos, stejně jako v minulosti, žádat také o podporu z ve-
lice oblíbeného programu Obnova Venkova Vysočiny, kde je letos 
připraveno až 70 miliónů korun. „Žadatelé mají garantovánu částku 
100 tisíc korun a mezi nejčastěji realizované projekty patří rekonstrukce 
veřejného osvětlení, opravy veřejných budov nebo místních komunikací, 
nákup drobné komunální techniky a  další. Program Obnovy venkova 
Vysočiny patří mezi obcemi k nejoblíbenějším dotačním titulům. V le-
tošním roce už o podporu požádalo 297 obcí, které si mezi sebou rozdě-
lily 29,6 miliónu korun,“ informovala Hana Hajnová. Žádosti o dotace 
v rámci tohoto programu je možné kraji adresovat až do 25. června. 
Více informací na www.fondvysociny.cz.                                           -krú-

Na krajské dotace v programu Venkovské služby 
2021 dosáhnou všichni žadatelé

Ve Vídni už frézují silnici
Vídeň je od tohoto pondělí uzavřena, obcí neprojedete, objížďka je vedena 
přes Křižanov. Od 7. 6. do 11. 6. dělníci budou osazovat šachtu ve středu 
křižovatky na Dobrou Vodu, a proto bude toto místo neprůjezdné. Další 
uzavírka bude na Bory, a v létě pak na Dobrou Vodu.   Text a foto: Iva Horká
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Cedule před domem, která upozorňuje na bonsajovou 
zahradu.

Pohled do zahrady – část ze sbírky bonsají.

Bonsaj – Javor Burgerův.

Opět po roce se v zámecké jídelně uskutečnil již 26. ročník festivalu 
Concentus Moraviae. Festival se konal ve středeční podvečer a  jeho 
hlavním tématem byla: Hudba, jako na dlani. Vystoupily na něm vý-
znamné osobnosti. Jednou z nich je rezidenční umělkyně a flétnistka 
Anna Fusek a dále energická houslistka Mayah Kadish.
Anna Fusek je známá především jako flétnistka, ovšem již od raného 
dětství hraje na housle, zobcovou flétnu, klavír i varhany. Jako sólist-
ka vystupovala na koncertech v renomovaných koncertních domech. 
Mimo jiné spolupracovala i s Magdalenou Koženou – operní pěvkyně 
a Sandrine Piau – francouzská sopranistka. Dokonce se spojila i s or-

chestry, jako je Benátský barokní orchestr. Na programu byly přede-
vším skladby od W. A. Mozarta.
Mayah Kadish je, jak již bylo zmíněno, temperamentní houslistkou. 
Tato mezinárodně uznávaná umělkyně se věnuje staré hudbě stej-
ně intenzivně jako té soudobé. Jako sólistka i  jako komorní hráčka 
vystupovala v  sálech, jako je Barbican Hall či Royal Albert Hall. Je 
koncertním mistrem berlínského žánrově fluidního souboru „starga-
ze“ založeného dirigentem André de Ridderem a  první houslistkou 
londýnského ansámblu soudobé hudby Ensemble x.y.

Připr.: Iva Horká, – zdroj a foto: měúvm

Concentus Moraviae představil skladby od světoznámých autorů

Podbílek šupinatý je parazitická rostlina, žijící na kořenech listnatých 
stromů. nemá zeleň listovou. Má léčivé účinky a má ráda také vlhké 
stanoviště. Kvete v dubnu až červnu. Ve Velkém Meziříčí se vyskytuje 
v zámeckém parku.                                         Text a foto: Antonín Dvořák

Podbílek šupinatý roste 
v zámeckém parku

Fotografii auta značky Ford Focus uveřejnil uživatel sociální sítě a po-
chází podle jeho slov z okolí dálnice D1 ve Velkém Meziříčí. Fotku 
pořídil při vycházce přírodou...Patrně tam automobil havaroval, a tak 
ho tam jeho majitel zanechal.                                        -ivh, zdroj FCB: br-

Co všechno jsou lidé 
schopni zanechat 
v přírodě…

Bonsai zahrada v  Kněževsi na 
Žďársku je opět otevřená pro 
veřejnost od června do září kaž-
dou sobotu od 13. do 17. hodiny. 
Podle informací na sociální síti 
se na jinou dobu lze telefonicky 
domluvit na čísle 731 198 838.
„Čeká na vás prohlídka bonsají 

starých až sto let, prohlídka za-
hrady v  japonském stylu s  jezír-
kem a  vodopádem, ukázka ja-
ponského umění suiseki,“ uvádí 
na svém facebookovém profilu 
Martina Havelková.

Připr.: Iva Horká, 
zdroj: FCB Martina Havelková

Můžete si prohlédnout 
bonsaje staré až 100 let

Téměř 50 miliónů korun pošle 
Kraj Vysočina na účet Krajské 
správy a  údržby silnic Vysočiny. 
Částka má pokrýt především ví-
cenáklady na zimní údržbu. Ty od 
začátku letošního roku překročily 
až o  polovinu pětiletý sledovaný 
průměr. „Část mimořádného pří-
spěvku využijí silničáři i na posílení 
lokálních výsprav vozovek po zimě. 
V tomto případě je třeba uvést, že se 
jedná o částku 11, 9 miliónů korun, 
které krajská správa silnic kraji vrá-
tila jako nevyčerpaný příspěvek na 
provoz organizace v loňském roce,“ 
uvedl náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast ekonomiky 
a dopravy Miroslav Houška.
Pokud jde o  náklady na zimní 
údržbu, letošní rok se oproti před-
chozím vymyká specifickým prů-
během a intenzitou zimy a přede-
vším její délkou, kdy ještě v dubnu 
bylo třeba intenzivně zmírňovat 
její následky. Například spotře-

ba soli jen v  letošním roce oproti 
průměru let předchozích stoupla 
o cca 80 % na konečných 10 971 t, 
zásadně narostl i  počet km uje-
tých vozidly údržby ve výkonu, 

a to o více než 50 % na konečných 
517 490 km.
„V  případě vysprávky vozovek po 
zimě je třeba brát v  úvahu přede-
vším zvýšenou spotřebu chemických 

posypových materiálů při údržbě 
a  dále střídání teplot  – tzv.  mra-
zových cyklů. Obě kritéria se letos 
zásadně podepsala na stavu silnicí 
sítě. Krajská správa a údržba silnic 
proto letos posílí bodové opravy sil-
nic jak tryskovou metodou, tak apli-
kací teplé obalované směsi,“ popsal 
Miroslav Houška.
Mezi vytipované silniční úseky, 
které bude třeba po zimě vy-
spravit patří např.  na Havlíčkob-
rodsku úsek silnice II/130 mezi 
Zahrádkou a  Ledčí nad Sázavou, 
na Jihlavsku úsek II/353 mezi do-
končeným obchvatem Velkého Be-
ranova a Rytířskem, na Pelhřimov-
sku frekventovaná silnice III. třídy 
číslo III/1281 mezi Novými Vy-
klanticemi a  Košeticemi, na Tře-
bíčsku silnice II/405 mezi Okříška-
mi a křižovatkou s I/23 v Červené 
Hospodě, nebo silnice II/354 mezi 
Ostrovem nad Oslavou a Netínem 
na Žďársku.                                  -krú-

Kraj posílí rozpočet krajských silničářů – 
dofinancuje zimní údržbu a přidá na opravy silnic 
po zimě

Ilustrační foto: redakce ML/vlr

Kriminalisté zahájili 30. května 
trestní stíhání dvou cizích stát-
ních příslušníků Bulharska.

Vyšetřovatel obvinil dva muže ve 
věku 31 let a 39 let ze spáchání zlo-
činu nedovolené  výroby a  jiného 
nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a  jedy, spácha-
ného ve formě spolupachatelství. 
V případě prokázání viny hrozí ob-
viněným cizincům trest odnětí svo-
body v trvání osmi až dvanácti let. 
Případ začal v sobotu 29. května 

v  ranních hodinách, kdy kolem 
desáté hodiny kontrolovala hlíd-
ka Celní správy ČR na parkovišti 
čerpací stanice na 111. kilometru 
dálnice D1 ve směru na Prahu 
vozidlo se zahraniční registrační 
značkou. Při kontrole nákladové-
ho prostoru vozidla celníci zjistili 
podezřelé látky, kteří cizinci měli 
převážet z Bulharska do Dánska. 
„I když cizinci vydávali převážený 
náklad za vitamínové přípravky, 
celníci při kontrole orientačním 
testem prokázali, že tablety vyka-

zují pozitivní reakci na efedrin, 
což se potvrdilo i při druhém tes-
tu,“ uvedl. Oba cizinci byli zadr-
ženi a umístěni do policejní cely. 
Dalším šetřením se podařilo kraj-
ským kriminalistům prokázat, 
že muži společně po předchozí 
vzájemné domluvě v  Bulharsku 
obstarali náklad papírových kra-
bic o celkové hmotnosti téměř 77 
kilogramů, když krabice obsaho-
valy tablety léčiv s obsahem účin-
né látky pseudoefedrin, i  když 
byly opatřeny fiktivní nálepkou 

Calcium – Magnesium. Obvině-
ní muži si k zastření skutečného 
charakteru nákladu obstarali 
i nepravé dodací a průvodní lis-
ty a v pátek 28. května odjeli ve 
večerních hodinách z  Bulharské 
republiky dodávkovým vozidlem 
Renault Trafic a  tímto vozidlem 
se pokusili tento náklad provézt 
z Bulharské republiky pravděpo-
dobně až do Dánského králov-
ství, kdy projížděli postupně přes 
Rumunsko, Maďarsko, Slovensko 
do České republiky.

Dva cizinci skončili včera ve vazbě. Tablety pro 
výrobu drog vydávali muži za vitamínové doplňky

-pol-
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12. 6. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. Sázavou, tel. 724 388 249
13. 6. MDDr. Leupoldová Ludmila, Dům zdraví, Velké Meziříčí, 
tel. 720 152 158
19. 6. MDDr. Radek Moravec, Studentská 1694/7, 59101, Žďár n. S., tel. 
771 172 334
20. 6. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel. 566 524 203

9. června 11.00 – 15.00 Velké Meziříčí, chatová oblast 
Loupežník za dálnicí.
10. června 7.30 – 10.00 Velké Meziříčí – Uhelné sklady, 
ul. K Novému nádraží (pouze za železničním viaduktem 
sm. Třebíč), Čermákova 429.
10. června 7.30 – 10.00 bude vypnuta samota Jindřichov Hájenka č. p. 24.
10. června 11.00 – 13.30 Dolní Heřmanice – bývalá závlaha.
14. a 17. června 7.30 – 16.00 bude vypnuta část města Velká Bíteš, ulice 
Za Potokem, Strmá. Týká se domů 36, 38, 45, 89, 143, 166, 35, 260, 192, 
304, 119, 37, 96, 318.
23. června 7.30 – 15.30 bude vypnuta část chatové oblasti Velká Bíteš 
Janovice, chaty ev. č. 34 a 35.
24. června 7.30 – 15.30 obec Osová Bítýška – bude vypnuto jedno od-
běrné místo na parcele č. K/4372 pan Jan Laub.
28. června 7.30 – 16.00 vypnuta bude část obce Velká Bíteš.

Kulturní akce ve Velkém 
Meziříčí a Velké Bíteši

PRODÁM
* Prodám kozu + kůzlata. Křiža-
novsko. Tel.: 702 334 044.
* Prodám palivové dřevo. Výkup 
kulatiny, těžba a  přeprava dře-
va. Půjčím štípací automat. Tel.: 
777 700 901.
* Nabídka palivového dřeva 
v ceně 400 Kč za prostorový metr 
včetně dovozu v  okolí Velkého 
Meziříčí. Dále naštípané dřevo na 
polínka délky dle požadavku od 
25 do 55 cm.
Jehličnaté v ceně 500 Kč za sypa-
ný prm. Listnaté měké BR, OL, 
TP v ceně 700 Kč za sprm.
Listnaté tvrdé DB v  ceně 900 Kč 
za sprm. Cena je včetně dovozu 
do 20 km od Velkého Meziříčí.
Informace na telefonu 
602 594 773.

RŮZNÉ
* Byty Měřín. Nabízím k pronájmu 
více než 10 nových bytů 1+kk, 2+kk, 
3+kk o  výměře 25 m2 až 80 m2. 
wwwbytymerin.cz, bytymerin@se-
znam.cz, telefon: 704 903 900.
* Kdo daruje nebo levně prodá 
vzrostlé květiny do chladnější kan-
celáře. Děkuji za nabídku na tel. 
732 203 787.
* Sečeme všem. Tel.: 777 700 901.

KOUPÍM
* Do sbírky koupím staré pivní 
láhve s  nápisy Velko Meziříčské  – 
Gross Meseritscher, litrovou za 
5 000 Kč a  půllitrovou za 2 500 Kč 
(viz  foto dole). Pokud máte i  jiné 
láhve s nápisy tak za ně velmi dob-
ře zaplatím. Za nabídky děkuji. Tel.: 
604 812 838.

Inzerce soukromá

Do 15. srpna 2021 „Velká Bíteš a okolí“ – fotografi cká soutěž
Fotografi e v  max. počtu 3 ks zasílat na e -mail program@bitessko.com, 
uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků se usku-
teční v září v rámci Tradičních bítešských hodů.
Do 3. prosince 2021 • Lovci perel 2021 – soutěž pro dětské čtenáře
Podrobná pravidla hry a  seznam knih perlorodek najdete na webových 
stránkách: https://www.kn.velkabites.cz/.
Do 11. června 2021 • VÍTEJ LÉTO – prodejní výstava
Otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15. 30. K zakoupení výrobky klientů 
Domova bez zámku, patchwork, malované sklo, pletené košíky, tečkova-
né obrazy, dřevěné hračky a mnoho dalších drobností. Výstavní síň Klubu 
kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
6. června 2021 15.00 • Pobožnost za úrodu na Dědkovské hoře
V době mezi 9. a 13. červnem 2021 • Pouť ve Velkém Meziříčí
Pokud epidemická situace dovolí, v termínu od 9. do 13. června se usku-
teční tradiční pouť.
10. června – 19. srpna 2021 Letní škola seniorů
Více na www.kr.vysocina.cz/socialniportal.
11. června 2021 17.30 • Hudební večer s hostem Filipem Boháčem
Filip Boháč je evangelický farář, muzikant a písničkář. Rád hraje a poslou-
chá metalovou hudbu a sbírá kytary. Rád vaří, griluje a pěstuje bylinky. Je 
seniorátním farářem pro mládež. Husův dům, U Světlé 24, Velké Meziříčí. 
12. června 2021 8.00 – 10.00 • Vídeňský pochod – 22. ročník
Bude uspořádán bez doprovodných akcí z důvodu ještě trvajících covido-
vých opatření, ale určitě se již nyní můžete těšit na tři trasy, tak je u nás 
každý rok zvykem. Start a cíl na obecních kurtech ve Vídni.
12. června 2021 • Vernisáž k 150. výročí hasičů
Výstava je zaměřená na oslavy 150 let založení sboru dobrovolných hasičů. 
Budou vystaveny i trofeje ze soutěží. V předsálí kina JC Velké Meziříčí.
12. června 2021 • Víkend otevřených zahrad
V zahradnictví Rozmarínek Petráveč vás čekají komentované prohlídky, 
zábavná oslice a kozlík, tvoření pro děti a pestrý výběr okrasných rostlin 
i ovocných keřů. Jako doplněk budou k prodeji i drobné, ručně vyráběné 
dárkové předměty a šperky. A čeká na vás i malé překvapení.
12. června 2021 • VI. ročník – No Men Run – Běžecká štafeta pro ženy
Uskuteční se dle celkové aktuální situace. Více na www.nomenrun.cz.
15. června 2021 8.00 – 16.00 • Bítešské trhy
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš.

Společnost CONSTRUCT A&D, a. s.,
Františkov 220, 594 01, Velké Meziříčí

Požadavky: střední průmyslová škola 
nebo jiné středoškolské vzdělání tech-
nického zaměření, znalost práce na PC

Životopisy s žádostí zasílejte 
na adresu offi ce@construct.cz

✳ CENA vzpomínky, blahopřání 
či poděkování je bez fotogra-
fi e 200 Kč, s fotografi í 250 Kč. 
✳ CENA soukromého inzerátu 
do Medřičských listů je 40 Kč 
do jednoho vydání. ✳ Podá-
vat je můžete buď v redak-
ci na Náměstí č. 4 (ve dvoře 
Květinářství Flouma), mailem 
(ivahorka@seznam.cz) anebo 
telefonicky na č. 732 203 787). 
✳ Uzávěrka do Společenské 
rubriky je vždy v pátek (výji-
mečně v pondělí) před daným 
středečním vydáním. -red-

Vzhledem k omezení kvůli pandemii covid-19 byly některé plánova-
né akce pořádané Jupiter clubem zrušeny. Týká se to kulturních akcí:  
ŠLÁGR PARTA, KDOKOLIV MŮŽE DĚLAT COKOLIV, ZAČARO-
VANÝ LES, 8 EUR NA HODINU, HANA ZAGOROVÁ, DAVID KO-
LLER, VODNÍK ČESÍLKO, KRÁLOVA ŘEČ. Zakoupené vstupenky, 
prosím, vraťte na programové oddělení Jupiter clubu nejpozději do 
30. 6. 2021. Po tomto termínu již nebude možné vstupenky vrátit.

Vzpomínáme

Dne 16. června 2021 
jsme si připomněli 4. smu-
t né výročí, kdy tragic-
ky zahynul náš milovaný 
manžel, tatínek, syn, bra-
tr a kamarád, pan

Miloš
Kratochvíl
z Petrávče.

S láskou vzpomínají manželka Radka, syn Vašík,
rodiče a sestra Veronika se synem Vojtíkem.

Největší láska umírá,
když oko maminky se 
navždy zavírá.
Tvé zlaté srdce odešlo, 
není ho mezi námi.
Žehná nám tiše na cestu,
kterou teď jdeme sami.

V pátek 4. června 2021 uplynul 2. smutný rok od úmrtí 
naší drahé maminky, paní

Ludmily Bradáčové
z Mostišť.

Stále s úctou a láskou vzpomínají dcery 
Helena a Ludmila s rodinami.
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Křížovka ke kávě

■ Vodorovně:
A. Orgán zraku; lomoz; pramáti.  – B. SPZ Nitry; poráž-
ka; španělský určitý člen.  – C. Zničen; náčiní vodáka.  – 
D. Chem.zn. astatu; slovensky „pouze“; symetrála; anglický 
hovorový pozdrav. – E. Strojírenský podnik v Kuřimi; ho-
vorově konec; šermířský spolek ve Vel. Meziříčí. – F. Boltec; 
druhové jméno vzácného typu cejna; oddělení na poliklini-
ce. – G. Svaz vodovodů a kanalizací; chem. zn. sodíku; drob-
né štěrky. – H. Zvukový hlásič rybího záběru; vejčitý ovál. – 
I. Chem. zn.  hliníku; ženský zpěvní hlas; kastrovaný býk; 
chem. zn. mědi. – J. Puls; dávný nájezdník; vlasový parazit.

■ Svisle:
1. Oslovovat po jednom ze starých způsobů (jako „on“); 
ukolébat. – 2. PRVNÍ TAJENKA. – 3. Pralesní savec; SPZ 
Písku; anglicky mýdlo; iniciály autora slavné bělehradské 
penalty v r. 1976. – 4. DRUHÁ TAJENKA (2 slova = 5, 5). – 
5.  Čínské ženské jméno; na tom místě; anglicky inkoust; 
ozn. tělesné výchovy.  – 6. Východoslovenská řeka; slavný 
americký básník (Edgar Allan); španělský mys; značka vol-
tampéru. – 7. TŘETÍ TAJENKA (2 slova = 6, 4). – 8. Baby-
lónský bůh vod; ruský souhlas; španělsky býk; římsky 55. – 
9. ČTVRTÁ (POSLEDNÍ) TAJENKA. – 10. Jméno Jiráska; 
familiérní oslovení Ludmily.

■ Nápověda:
Nao, toro, Lo, ink, hi, soap. Vladimír Pařil

Tajenky minulé křížovky z 2. června 2021:

1. ramena;
2. delta Dunaje;
3. Kilijské (podle ukrajinského města Kilija);
4. Sulinské (podle rumunského města Sulina);
5. Svatojiřské (podle rum. města Sfântu 

Gheorghe).
V tajenkách č. 3, 4 a 5 jde o tři hlavní ramena 
v deltě Dunaje, kde tento veletok ústí do Čer-
ného moře.

Snímky zachycují tamější přírodu. Žijí zde 
také zdivočelí koně, pelikáni – a  dokonce 
i plameňáci(!).
Další zajímavostí zdejší oblasti jsou její oby-
vatelé. Živí se zčásti také rybolovem. Patří 
mezi ně příslušníci početné slovanské ná-
rodnostní menšiny, kteří na území dnešního 
Rumunska dorazili v  18. století. Říká se jim 
Lipované (Lipoveni, Dunaki) a jde o etnické 
Rusy, kteří opustili carskou říši na protest 
proti církevním reformám.

1   2   3  4   5   6   7   8   9  10
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dnešní tajenky ukrývají čtyři romantické 
zámky v naší republice

Víkend otevřených zahrad v roce 2021 se bude konat 12. a 13. červ-
na. Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open 
Garden & Squares Weekend) vznikl v  roce 1998 ve Velké Británii 
a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým 
ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.
Do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplň-
kovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Chceme 

zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní 
architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat 
obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajem-
stvím a  přinést lidem zážitek z  poznání. Do akce se mohou zapojit 
i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, his-
torické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. 
Vstupné je na majitelích zahrad.

Trabantem napříč kontinenty
Nový termín úterý 19. 10. 2021 * 18.00 * 
kinosál Jupiter clubu. Zakoupené vstupen-
ky na původní termín zůstávají v platnosti. 
V případě zájmu další v prodeji na pro-
gram. oddělení JC nebo přes SMSticket.
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Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Na mnohá místa už jsem vás v Izraeli pozval. Dnes vás chci přivést do 
města, kde byl Ježíš doma, do Nazareta. 
Nazaret byl v Ježíšově době malým bez-
významným městem, v evangeliu do-
konce vyčteme určité pohrdání tím, kdo 
je z Nazareta. „ Co dobrého může vzejít 
z Nazareta?“, řekl Natanael, když byl po-
zván, aby se s Ježíšem setkal tváří v tvář. 
Později se tento skeptik stal Ježíšovým 
učedníkem. 
V Nazaretě žila Maria, snoubenka Jose-
fova, která po setkání s andělem odpově-

děla Bohu ano na jeho plán. Od tohoto dne se město stalo významným. 

Všude tam, kde člověk řekne Bohu ano, začíná růst Boží dílo, a vždy je to 
něco výjimečného. 
Dnes je Nazaret největší arabské město v Izraeli asi se sedmdesáti tisíci 
obyvateli. Najdete v něm novou baziliku Panny Marie, a ta v nejnižším 
patře skrývá místo, kde se odehrálo ono zvěstování - setkání Marie a an-
děla. Přesto, že křesťanů je v Nazaretě poměrně málo, jsou na své město 
hrdí a všem turistům a poutníkům velmi citlivě zvěstují poselství jejich 
Ježíše Nazaretského. 
V Nazaretě před dvěma tisíci roky byla jen jedna synagoga a dnes je z ní 
kostel. Do této synagogy chodil Ježíš od svého dětství, tady se vzdělával, 
tady se modlil, tady zvěstoval, že Boží příslib se naplňuje, tady si uvědo-
mil, že nikdo není doma prorokem. Když jsem na toto místo před lety 
přišel, velmi mě překvapil stařec, který kostel hlídal. Muž seděl u vchodu 

na židli, všechny srdečně vítal a pokuřoval cigáro. Když si ale všimnul, 
že někdo bude číst z Bible, zastavil ho, típl cigáro, zapálil svíci a stál ved-
le toho, kdo četl. Tímto gestem všem přítomným sdělil, že Boží slovo je 
světlem jeho života. 
Další zkušenost s domácími křesťany jsem udělal při modlitbě na místě 
zvěstování v bazilice Panny Marie. Každý čtvrtek zde pořádají modlitební 
setkání, na které jsou zváni ti, kdo zrovna do města přijeli. Modlitba je 
vedena mnoha jazyky, aby byla srozumitelná nejširší veřejnosti.  Místní 
nevytváří jen prostor, aby se zde turisté modlili, ale modlí se s nimi a za 
ně. Bylo pro mě velkým svědectvím, kolik místních nadšenců se tomu 
týden co týden věnuje. 
Ježíš byl v Nazaretě doma. Dnes se nazaretští snaží o to, aby Ježíš byl doma 
v srdcích lidí, se kterými se ve svém městě setkávají.          P. Pavel Šenkyřík

Duchovní slovo: Domov

V  čase postupného rozvolňová
ní protipandemických opatření 
je třeba stále při bohoslužbách 
v  kostele dodržovat: 2 m roze
stupy, dezinfenkce rukou a  re
spirátor. Označené bohoslužby 
s nutnou rezervací je možné na
vštívit jen po rezervaci, v kostele 
ve Velkém Meziříčí je to 170 osob. 
V Borech 75 osob, Netíně 70 osob. 
Rezervovat se můžete: https://
www.farnostvm.cz/rezervace
udalosti.

Farnost Velké Meziříčí
Středa 9.  6.  7.00  na poděková-
ní za 58  roků společného života 
a duše v očistci. 9.00 – 9.30 svá-
tost smíření a  možnost svatého 
přijímání v  kostele. 17.00  mše 
svatá pro děti ze skupiny A, které 
se připravují na 1. svaté přijímání. 
Za  †  kamaráda. 18.00  mše svatá 
Oslavice. 18.00  mše svatá Vídeň. 
Čtvrtek 10.  6.  7.00  za manžela 

Františka, dvoje rodiče, bratra, 
švagra, švagrovou, Boží ochranu 
pro celou rodinu a  duše v  očist-
ci. 10.00  pohřební mše svatá: 
Za  †  Marii Kochovu, 14.00  po-
hřební mše svatá: Za  †  Lutze 
Karla Hladíka. 18.00  mše svatá 
Petráveč. 18.00 mše svatá pro děti 
ze skupiny B, které se připravují 
na 1. svaté přijímání. Za manžela 
Ladislava a celou živou † přízeň. 
Pátek 11.  6. Slavnost Nejsvětěj-
šího Srdce Ježíšova. 7.00 za živou 
a † rodinu Dvořákovu a Rousovu, 
duše v  očistci a  ochranu Panny 
Marie. 8.00  za živou a  †  rodinu 
Hanákovu, Gomoljakovu a  duše 
v  očistci. 14.00  – 16.00  svátost 
smíření a  možnost svatého při-
jímání v  kostele. 17.00  ke cti 
a  chvále Nejsvětějšího Srdce 
a  Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie. 19.30  svátost smíření  – 
biřmovanci a  kmotři. Sobota 
12.  6. Památka Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie. 7.00  za živé 
a † rodiny Klímovy a Gajdošovy 
a duše v očistci. 11.00 svatba VM: 
Petr Kopáček a Hana Oulehlová. 
12.00  svatba VM: Josef Honek 
a Adéla Novotná. 14.00 mše svatá 
s udělováním svátosti biřmování: 
Za biřmovance. 18.00  za rodiče 
Požárovy, Cendelínovy a  duše 
v  očistci (nutná rezervace). Ne-
děle 13. 6. 11. v mezidobí/v naší 
farnosti Výročí posvěcení kostela/ 
letní pouť. 7.30 za manžela, syna, 
rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, ži-
vou a  †  přízeň a  duše v  očistci 
(nutná rezervace). 9.00  za Jaku-
ba a Miloše Kratochvílovy, celou 
přízeň a  duše v  očistci (nutná 
rezervace). 10.30  za děti a  jejich 
rodiny s prosbou o Boží požehná-
ní a ochranu Panny Marie (nutná 
rezervace). 18.00 za farníky (nut
ná rezervace).

Farnost Bory
Pátek 11.  6. Slavnost Nejsvětěj-

šího Srdce Ježíšova. 18.00  Dolní 
Bory – za živou a † rodinu Jašo-
vu, Dostálovu, Čejkovu a  duše 
v očistci. Sobota 12. 6. 8.30 Hor-
ní Bory: Svátost smíření pro děti, 
které půjdou k  1. svatému přijí-
mání, jejich rodiče a kmotry, pak 
následuje nácvik. Neděle 13.  6. 
11. v  mezidobí. 8.30  mše svatá 
v Horních Borech. Za Květoslavu 
Svobodovu, manžela Františka 
a syna Františka a živou a † rodi-
nu Svobodovu a Klusáčkovu. 9.45 
mše svatá s 1. svatým přijímáním 
našich dětí. Za děti, které přistou-
pí k  1. svatému přijímání, jejich 
rodiče a kmotry.

Farnost Netín
Čtvrtek 10.  6.  17.30  mše svatá 
s přípravou na 1. svaté přijímání. 
Za rodinu Kolouchovu a  duše 
v  očistci. Pátek 11.  6. Slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
18.30  za Josefa Šitku, rodiče 
a  celou živou a † přízeň. Neděle 

13. 6. 11. v mezidobí. 8.00 za ro-
diče Michalovy, Smolíkovy a  ži-
vou a † přízeň.

Farní oznámení
* O  slavnosti Nejsvětější Trojice 
byli v  kostele sv.  Mikuláše po-
křtěni dva katechumeni – Tomáš 
Hrabálek a  Aneta Komínková. * 
Děkujeme všem za přípravu na 
Boží Tělo, výzdobu a za vyprave-
ní družiček. * Děkujeme všem za 
přípravu oltářů, výzdobu a vypra-
vení družiček na Slavnost Božího 
Těla v Borech a Netíně. 
* Ve středu 9. června v 17.00 pro 
skupinu A  v  kostele ve VM po-
kračuje příprava na první svaté 
přijímání, ve čtvrtek 10.  června 
v 18.00 pro skupinu B. * * Ve stře-
du 9. června v 14.00 pokračuje ná-
boženství na faře ve VM. * Zveme 
všechny ženy a dívky všeho věku 
na druhé modlitební setkání po-
dle odkazu sv. Ludmily ve středu 
9. června v 19.00 v kostele sv. Mi-

kuláše ve VM. Hostem bude Tere-
za Pospíšilová, manželka, mladá 
maminka 4 kluků t. č.  v domác-
nosti, autorka, https://srdceryvne.
cz/blog/. Kniha Ester  †  přídavky 
ke knize Ester „Pane můj, náš 
Králi! Ty jediný, pomoz mi opuš-
těné a nemající opory leč v tobě, 
neboť nebezpečí je na dosah. Od 
narození jsem slýchala v  otcov-
ském rodu, žes ty Hospodine, 
vyvolil Izraele ze všech národů 
a  naše otce ze všech jejich před-
ků, aby se ti stali věčným dědic-
tvím… Přídavky k Est 4, 17 l… * 
V neděli 13.  června bude ve far-
nosti Bory 1. svaté přijímání, kdo 
z Vás nemáte děti k prvnímu sva-
tému přijímání využijte prosím 
dřívější mše svaté a to v 8.30 ho-
din. * Farní chaloupka pro děti 
od 7 do 13 let proběhne od 8. do 
15.  srpna. Přihlašovací formulář: 
1url.cz/@chaloupka2021.

Farní úřad VM

Po takřka roční odluce se otevře-
la muzea a s nimi i Dům přírody 
Žďárských vrchů. Pozvolném 
rozjezdu, který začal 15.  května 
skočil rovnou do letního provozu. 

Otevřen je nyní od úterý do ne-
děle, od 10.00 do 15.00 a v sobotu 
dokonce o hodinku déle.
Domy přírody zřizuje Agentura 
ochrany přírody a  krajiny České 

republiky. Správu toho ve Žďár-
ských vrších si nasmlouvala s eko-
centrem Chaloupky. Díky tomu si 
zde školy a  další organizace mo-
hou objednat nejrůznější výukové 
programy o přírodě. Rozsáhlé les-
ní porosty, skály, louky a  potoky 
jsou k tomu ideálním prostředím.
Dům přírody je tu však přede-
vším pro zvídavé turisty a  mi-
lovníky přírody, kterým nestačí 
jen polykání kilometrů a  zdravý 
vzduch v plících. Je tu pro ty, kteří 
se zajímají o kraj. Nikoli jen kraji-
nu jako takovou. Dům přírody je 
koncipován tak, že vás Žďárský-

mi vrchy provede od pradávných 
dob, kdy v  pomezním hvozdu 
vládl medvěd, vlk, zubr a  rys, až 
po současnost. Cesta to byla napí-
navá a vy se máte možnost po ní 
vydat.
Interaktivní expozice 21. století je 
skryta v historickém statku z dru-
hé poloviny století devatenácté-
ho v malé vesničce Krátká, která 
sama o  sobě stojí za zhlédnutí. 
Jedná se totiž o vesnickou památ-
kovou rezervaci. Výtvarné pojetí 
expozic bylo svěřeno akademické 
malířce Ireně Wagnerové. Čtyři 
místnosti statku, čtyři historická 

období. Jejich prozkoumání vám 
umožní poznat, jak se zdejší kraj 
proměňoval z divočiny až po kul-
turní krajinu dneška. Podle toho 
jsou také místnosti pojmenovány: 
Divočina, Zápas (člověka s příro-
dou), Smíření a Proměny krajiny.
Jak již bylo řečeno, jedná se o in-
teraktivní zařízení, kde je možné, 
ba přímo žádoucí, aby návštěvník 
hmatal a objevoval. Charakter sta-
rého statku si uchovává například 
uložením některých exponátů do 
šuplíků dřevěných komod, kte-
ré je potřeba vysunout a  třeba si 
potěžkat a  zblízka prohlédnout 

staré litinové kříže, pilníky, šindele, 
tradičně pěstované plodiny, ručně 
těženou rašelinnou cihlu…
Ve čtvrté místnosti dostanete 3D 
brýle a se zatajeným dechem bude-
te sledovat proměnu krajiny z ne-
prostupné divočiny po současnou 
kulturní, přátelskou krajinu.
Návštěvou domu přírody se před 
vámi Žďárské vrchy otevřou tak, 
jak jste je možná ještě nikdy ne-
vnímali. Malebná krajina začne 
promlouvat jazykem, kterému jste 
dosud možná úplně nerozuměli, 
nebo ho vůbec nevnímali.

Jan Uher, Chaloupky

Tip na výlet: Dům přírody vám otevře oči i uši
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Je tomu již dlouhých 46 roků, co 
jsem Tě poznal. Bylo to 14. červ-
na 1975 při čtvrtém ročníku, kdy 
jsem Tvých 50 km absolvoval 
za 8  hodin a  5  minut. Bývalas 
náročná svojí délkou i  podmín-
kami (mnohdy velmi teplým po-
časím), prokládal jsem Tě nejen 
rychlou chůzí, ale postupně stá-
le častěji během. Za těch pět let 
7. června 1980 jsem se dostal na 
čas 4  hodiny 20  minut, to když 

mě potom čekal od 21. do 29.  6. 
desítidenní etapový pochod z Brna 
do Prahy na Čs. spartakiádu v cel-
kové délce 505 km. Chodil, či spí-
še běhal jsem mnoho dalších akcí 
(třeba jednorázově i 100 km).
Před čtyřiceti roky jsem se ply-
nule oddělil od turistů a  začle-
nil se mezi vytrvalostní běžce 
na závodech u  nás v  republice 
a  později i  na mezinárodních 
soutěžích a  mistrovstvích. 

4. června 1983 jsem si Tě na roz-
loučenou zaběhl ještě tréninkově 
za 3  hodiny 50  minut a  pak už 
se plně věnoval dlouhým atletic-
kým závodům (převážně od pěti-
kilometrových přes maratony až 
ke 24hodinovým).
Přešla nejlepší léta běžeckých 
úspěchů včetně vítězství a  me-
dailových umístění na veterán-
ských mítincích, mistrovstvích 
Evropy, světa i  olympijských 

hrách – Kuřim 1989, Belgie 1993, 
Švýcarsko 1994, Rakousko 1995, 
Německo 1997, Slovinsko 1998, 
Praha 1999, Malta 2001, Austrá-
lie 2002, Nová Paka 2010, Fran-
cie 2011, Krkonoše 2013  – a  já 
se k Tobě začal zase vracet. Vím, 
že počet účastníků se Ti zvyšo-
val, ať už v  důsledku cyklotras 
nebo přibývání kratších pěších 
pochodů. Probíhal jsem si větši-
nou patnáctikilometrové, avšak 

už mnohem pomaleji než tomu 
bývalo kdysi.
Tvůj letošní jubilejní 50. ročník 
(konaný proti loňsku opět v  at-
mosféře společného setkání) si 
zaslouží z mé strany vděčnou re-
trospektivní vzpomínku. Činím 
tak s  nostalgií pamětníka dáv-
ných časů mládí a fyzické svěžes-
ti. Sice jsi mi byla jenom drobnou 
mozaikou v mém pestrém spor-
tovním životě, přesto však neza-

nedbatelnou, neboť i Ty máš svůj 
skromný podíl na mé pozdější 
vytrvalosti a odolnosti. Díky!

Alois Bradáč, ročník 1940, Žďár 
nad Sázavou, rodák z Mostišť, 
chalupář ve Frankově Zhořci, 

nejúspěšnější sportovec okresu 
Žďár n. Sáz. v kategorii Masters 

(2011), udělena pamětní medaile 
Kraje Vysočina (2017), držitel 

Ceny města Žďáru nad Sázavou 
(2010).

V minulém článku jsme se dozvědě-
li, jak se vedlo velkomeziříčské háze-
né během druhé světové války. Dnes 
se podíváme dále a zjistíme, že když 
něco skončí, tak je hodně těžké na to 
navázat. A platilo to i tenkrát a platí 
to i dnes…
Na konci čtyřicátých let přešel od-
díl házené pod Sokol Velké Me-
ziříčí. Dorostenky v  roce 1947 se 
staly vítězkami Horácké župy. Ženy 
hrály již pátý ročník v  moravsko-

slezské lize a mužům se historicky 
podařilo do ní poprvé postoupit! 
Na úspěchu se podíleli tito hrá-
či – Bílek, Buršík, Dočkal, Doležal 
Zdeněk a Jaroslav, Havlíček, Mutl, 
Pernička, Procházka a Puzrla. Udr-
žet se v této soutěži s dalšími devíti 
týmy nebylo vůbec jednoduché, 
a proto po ročním působení, spadli 
muži zpět do oblastního přeboru 
„Střed“. Oproti tomu se zadařilo 
dorostencům vyhrát Horáckou 

župu a  dorostenky v  ní skončily 
druhé.
Soutěžní sezóna 1948–1949 při-
nesla jedno velké překvapení, které 
pocítili nejen velkomeziříčští fan-
dové, ale příznivci házené na celé 
Moravě. Ženy skončily v  morav-
skoslezské lize na čtvrtém místě, 
ale z  důvodu nedostatku ligových 

hráček ukončily svoji několikaletou 
činnost! Bylo to velice smutné ob-
dobí, vždyť to byly ženy, které tady 
s házenou začaly a po 27 let přiná-
šely radost, úspěchy a  příkladný 
vztah ke sportu všem dívkám a že-
nám. Uzavřela se tak jedna dlouhá 
kapitola, která čekala dalších 13 let 
na své obnovení!

Mužská složka oddílu házené po-
kračovala dále, a kromě soutěžních 
zápasů v  roce 1949, uskutečnila I. 
ročník Memoriálu Ing. Karla Pán-
ka. V zahajovacím ročníku se před-
stavilo šest týmů a velkomeziříčští 
měli hned dvě družstva. Vítězem 
se stal Sokol Třeboň a  naši borci 
skončili hned za ním. Tento turnaj 
se těšil velké oblibě a dočkal se více 
jak dvaceti ročníků!
Dorostenci pokračovali s  dobrou 
formou a opět se stali přeborníkem 
kraje. V roce 1951 došlo k všeobec-
né reorganizaci všech sportovních 
soutěží v  tehdejším Českosloven-
sku. Díky tomu v  roce 1952 naši 
dorostenci hráli krajskou soutěž 

Jihlava, kterou vyhráli, aniž by po-
znali hořkost porážky. Tito nadějní 
mladíci se tak dostali do výběru 
kraje Jihlava a mohli reprezentovat 
náš oddíl na mistrovství ČSR v Os-
travě. Jmenovitě to byli Bílek, Do-
ležal, Drachovský, Svoboda, Šlapal, 
Toman a Trojan.
V neposlední řadě rok 1952 přinesl 
další interní změnu. Oddíl házené 
opouští Sokol a přechází pod Tělo-
výchovnou jednotu Spartak Velké 
Meziříčí.
Na závěr je nutné říci, že sportov-
ní úspěchy házené žen byly a na-
dále jsou jedinečnými v dějinách 
velkomeziříčské házené. 

Házená Velké Meziříčí

Velkomeziříčští házenkáři slaví 100 let!
aneb Na dlouhou dobu konec ženské házené

Sympatická Měřínská padesátko!

Ženy – začátek 50. let. Foto – zdroj: archiv Házená 
Velké Meziříčí

Muži I. moravskoslezská liga 1948–1949. Doležel 
Z., Havlíček, Doležel J., Bílek, Mutl, Kalný, Pernička, 
Dočkal. Foto – zdroj: archiv Házená Velké Meziříčí

Dorostenky, mistryně horácké župy, 1947. 
Foto – zdroj: archiv Házená Velké Meziříčí

Meziříčský rodák Theodor Gebre Selassie začal s fotbalem ve Velkém meziříčí. Potom vystřídal několik našich 
předních mužstev a následně odešel do německého klubu Verder Brémy. Brzy po jeho odchodu navštívil 
dne 8. června 2013 naše fotbalové hřiště ve Velkém Meziříčí. Zde se hrál poločas přátelského utkání bez 
značného zájmu diváků a dalších jeho příznivců.                                                    Text a foto: Antonín Dvořák 

T. G. Selassie začínal s fotbalem v Meziříčí Doplnění
V minulém čísle pod historickou fotografií z fotbalu chybělo jedno jmé-
no, a sice Josef Mlčoch. 
Kompletní popiska tedy je tato: Stojící zleva: Vrška, Novotný, Smejkal, 
Celý, Ševčík, Nováček, Bajer, Horký, Doležal. Vpopředí: Čuňo, Žák, Pospí-
šil, Tulis, Košábek, Mlčoch, Kružík. Děkujeme za pochopení.           -red-
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Projekt:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015523 
Nové pracovní místo v regionálním médiu 
Podpořeno z EU ESF – OPZ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příznivci a  fanoušci kopané ve 
Skleném nad Oslavou pořáda-
jí v  neděli 4.  července  2021 již 
46.  ročník tradičního turnaje 
v  malé kopané SKLENSKÝ PO-
HÁR 2021. Začátek turnaje v 8.30.
Startují mužstva 5 + 1, startovné 
100 Kč.

Přihlášky je možné zasílat na 
adresu: Ing.  Josef Bajer, Dol-
ní 31/16, 591 01 Žďár nad Sá-
zavou, tel. 732 769 644, mail: 
bajer@post.cz.
Pořadatelé ze Skleného nad Os-
lavou se těší na vaši účast.

-jba-

46. Sklenský pohár 2021

První červnová středa patřila 
v České republice královně spor-
tů. V rámci projektu Atleti spolu 

se závodilo na 253 místech naší 
země a atletických klání se zúčast-
nilo přes 22 tisíc příznivců atleti-

ky. Hlavní mítink za účasti našich 
nejlepších reprezentantů probíhá 
v Plzni.
Do projektu se zapojilo i 85 atletů 
atletického oddílu TJ Sokol Velké 
Meziříčí od nejmladší kategorie – 
předškoláčků až po kategorie žac-
tva a dorostu.
Akci jsme uspořádali jako ne-
soutěžní setkání  – děti si mohly 
vyzkoušet přípravkové disciplíny 
jako např.  hod tenisákem a  míč-
kem, skok do dálky z místa, člun-
kový běh a  překážkovou dráhu. 
Z atletických disciplín to byl běh 
na 50 m a 200 m.

Místo měřených výsledků děti 
dostávaly po absolvování každé 
disciplíny razítko, a poté jako od-
měnu párek v  rohlíku a  drobné 
předměty, které poskytl Český 
atletický svaz speciálně pro tuto 
příležitost.
Měřené soutěžní disciplíny (50 m, 
skok do dálky z  místa, hod me-
dicinbalem) absolvovalo mladší 
a  starší žactvo a  dorost v  rámci 
testů obecné pohybové výkonnos-
ti Sportovního centra, které je zří-
zeno Českým atletickým svazem 
i ve Velkém Meziříčí.                 

VELME

Byla zahájena atletická sezona. V rámci projektu 
Atleti spolu závodilo přes 20 tisíc příznivců 

V  Třebíči se o  víkendu 29. 
a  30.  5.  2021 konalo dvoudenní 
klání vícebojařů všech kategoriích 
a vložené oddílové závody.
Nejúspěšnější byli mladší žáci  – 
Viktor Pospíšil zvítězil, Jan Do-
ležal obsadil o  1 bod 2. místo. 
V  první sedmičce bylo 5 našich 
závodníků.
Oliver Harvey vybojoval 3. místo 
v kategorii starších žáků.
V rámci oddílových závodů se To-
máš Neufuss osobním výkonem 
659 cm dostal na 5. místo průběž-
ných republikových tabulek.

Z výsledků – víceboje:
mladší žákyně (pětiboj)
 7. Klára Havlišová 2025 bodů
18. Eliška Komínková 985 bodů
19 Sofie Fialová 843 bodů
mladší žáci (pětiboj)
1. Viktor Pospíšil 1411 bodů
2. Jan Doležal 1410 bodů
4. Tomáš Pipek 1176 bodů
6. Lukáš Ambrož 924 bodů

7. Vojtěch Pipek 781 bodů
žákyně (sedmiboj)
7. Klára Pospíšilová 2852 bodů
žáci (devítiboj)
3. Oliver Harvey 2708 bodů
junioři (desetiboj)
1. Ivo Březka 5135 bodů.
https://online.atletika.cz/vysled-
ky/47657/0/4

Z výsledků – oddílové závody
100 m
Vendula Puzrlová 13,69 s
dálka
2. Vendula Puzrlová 481 cm
1. Tomáš Neufuss 659 cm
5. Patrik Absolon 484 cm
výška
3. Veronika Švandová 142 cm
5. Eliška Mašterová 139 cm
7. Eliška Lírová 130 cm
2. Patrik Absolon 145 cm
koule dorostenci 5 kg
3. Tomáš Neufuss 12,33 m
https://online.atletika.cz/vysled-
ky/47657/0/2                      VELME

Konal se Krajský přebor Vysočiny ve vícebojích

Nábor do oddílu moderní gymnastiky
Líbí se vám moderní gymnastika? Má vaše dcera ráda pohyb? Pak 
ji můžete přihlásit do oddílu moderní gymnastiky. Přijďte se podí-
vat do sokolovny ve Velké Bíteši dne 14. a 21. června 2021 od 14 
do 17 hodin.
Více informací na tel: 775 799 196.

FC Velké Meziříčí hledá do 
svých řad malé fotbalisty či fot-
balistky.
Fotbalový nábor se uskuteční 
v  úterý 15.  6.  2021 od 16.00, na 
fotbalovém stadionu U Tržiště.
Srdečně vás zveme na zábavné 
tréninky malých fotbalistů.
Neváhej a  přijď se pobavit, po-

znat nové kamarády a  zkusit si 
vstřelit svůj první gól.
Hledáme kluky a holky ročníků: 
2015, 2014, 2013.
Pokud nestihnete tento termín, 
můžete přijít na kterýkoliv další 
trénink.
Kontakt: Zdeněk Veselý, tel.: 
737 320 599.

FC Velké Meziříčí hledá 
nové fotbalové hvězdy!

Příspěvková organizace města Sportoviště VM spouští své nové 
webové stránky.
Dozvíte se zde informace o sportovištích města, jak je lze využívat, 
jak je rezervovat a mnoho dalšího. Po otevření koupaliště můžete 
na webu sledovat také to, zda je koupaliště kvůli počasí otevřené, 
nebo zavřené.
Webové stránky najdete na adrese www.sportovistevm.cz.

                         Michal Hořínek, ředitel

V  pondělí 31.  5. zahájili svěřen-
ci Jana Šimáčka první přípravný 
blok před novou sezónou v MSFL. 
V  týmu je na zkoušce hned šest 
nových hráčů. První tým čeká 
také 8 přípravných utkání.
Co se týče konkrétních změň 
v  kádru áčka, tak byl dotažen 
přestup středopolaře Davida 
Sargsyana z  FC Vysočina Jihla-
va, z  béčka byl přeřazen gólman 
Adam Dubec. Na zkoušku přišli: 
Jiří Urbánek z FC PBS Velká Bíteš, 
Tadeáš Vrba a Adam Macek z FŠ 
Třebíč, David Ráliš z MFK Chru-
dim, Kryštof Petrásek z  MSK 
Břeclav a  bývalý mládežnický 
hráč našeho klubu Filip Vošmera 
z  FC Vysočina Jihlava. Celkový 

kádr na začátku prvního bloku 
obsahuje 26 hráčů (24  hráčů do 
pole a 2 gólmani).
„V  prvním čtyřtýdenním bloku 
budeme zkoušet nové hráče a za-
měříme se na kondičně herní věci. 
Trénovat budeme čtyřikrát v týdnu 
s  víkendovým zápasem. Po tom-
to bloku budou mít kluci 10  dní 
volno s  individuálními běhy. Po 
krátké pauze se sejdeme na druhý 
blok, kde už budeme ladit formu 
a  taktiku na začátek soutěže. Do 
druhého bloku nastoupí jen hráči 
se  kterými počítáme do sezóny,“ 
sdělil trenér Jan Šimáček.
První přípravný zápas odehrálo 
áčko v  sobotu 5.  6. venku proti 
Rosicím. Poté budou následo-

vat další přípravná utkání proti 
FC Vysočina Jihlava B, FC ŽĎAS 
Žďár nad Sázavou, SFK Nové 
Město na Moravě, 1.  SC  Znoj-
mo FK, FC Zbrojovka Brno B, 
FK Hodonín a FC Slovan Havlíč-
kův Brod.

Kádr áčka na začátku letní 
přípravy:

Brankáři: Kolář, Dubec
Obránci: Kriegsmann, Bouček, 
Mucha, Sysel, Komínek, Malata 
Mar.,Vašíček, Pavlík, Urbánek, 
Vrba
Záložníci: Dolejš, Šuta, Demeter, 
Puža, Pokorný, Mezlík, Sargsyan, 
Nedvěd, Ráliš, Petrásek, Vošmera
Útočníci: Malata Mir., Plichta, 
Macek

Program přípravných zápasů:
sobota 12.  6. proti FC Vysočina 
Jihlava B, od 10.00 na Tržišti
sobota 19. 6. proti FC ŽĎAS Žďár 
nad Sázavou, od 10.00 ve Žďáře n. 
Sázavou
středa 23. 6. proti SFK Nové Měs-
to na Moravě, od 17.00  – 18.00 
v Novém Městě na Moravě
sobota 10. 7. proti 1. SC Znojmo 
FK, od 10.00 v Náměšti nad Os-
lavou
středa 14. 7. proti FC Zbrojovka 
Brno B, od 17.00 – 18.00 na Tržišti
sobota 17. 7. proti FK Hodonín, 
od 11.00 na Tržišti
sobota 24. 7. proti FC Slovan Ha-
vlíčkův Brod, od 10.00 na Tržišti 
nebo MOL Cup                  -FCVM-

Fotbalové áčko zahájilo letní přípravu

V  sobotním dopoledni sehrá-
li svěřenci Jana Šimáčka první 
přípravné utkání na půdě blíz-
kých Rosic.

FC Slovan Rosice 3:1 (1:0) FC 
Velké Meziříčí
Gól: Mirek Malata. Sestava FC 
VM: Kolář, Vašíček, Mucha, Ko-

mínek, Puža, Sargsyan, Urbánek, 
Nedvěd, Ráliš, Vošmera, Macek. 
Střídali: Dubec, Malata Mar., 
Malata Mir., Plichta, Šuta.
Hodnocení trenéra Jana Ši-
máčka: Výsledek pro nás nebyl 
dnes důležitý. Kluci hráli skoro 
po 8 měsících zápas a  samozřej-
mě se to muselo projevit. Mohli 

jsme vyzkoušet nové hráče, tam 
bych řekl, že nikdo nenadchnul, 
ale ani nepropadnul. Dost důleži-
tých hráčů nám z  různých důvo-
dů chybělo a čekal jsem rozdíl ve 
hře obou týmů daleko větší, což 
se moc neprojevilo. Každopádně 
domácí vyhráli i  tak zaslouženě. 
My máme za sebou první týden 

tréninku a očekávám, že v příštím 
zápase budeme vypadat zase lépe 
a bude na nás vidět posun. Máme 
před sebou hodně práce.
Další přípravné utkání sehra-
je áčko v  sobotu 12.  6. proti FC 
Vysočina Jihlava B, od 10.00 na 
Tržišti.

-FCVM-

Áčko v prvním přípravném utkání nestačilo 
na Rosice

V neděli 6. 6. 2021 proběhlo ve 
Zlíně Mistrovství Moravy a Slez-
ska dorostu v atletice.
Tomáš Neufuss (hostující za 
Atletický klub Hodonín) zdolal 
laťku ve výšce 200 cm a  ovládl 
soutěž výškařů. 
Tímto výkonem si zlepšil své 

osobní maximum a  zároveň 
i  oddílový rekord. Druhé mís-
to přidal v  trojskoku za výkon 
13,05 m.
Do soutěží zasáhl ještě Vojtěch 
Večeřa, který obsadil v  hodu 
diskem výkonem 28,20 m 13. 
místo.                               VELME

Tomáš Neufuss zdolal ve 
skoku vysokém 2 metry. 
Zlepšil tím rekord


