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Úřední dny jsou středa (13–16 ho-
din) a pátek (9–13 hodin).
Můžete samozřejmě i nadále vy-
užívat bezkontaktního podání in-
zerce a společenské rubriky jako 

doposud, a to prostřednictvím 
e ‑mailu či telefonu, přičemž plat-
bu můžete provést bankovním 
převodem nebo využít schránku 
u dveří redakce na Náměstí č. 4 

(vedle Bioproduktu). Tam lze vho-
dit text (i foto). Poplatek za sou-
kromý inzerát je 40 Kč do jedno-
ho vydání, do spol. rubriky 250 Kč 
s fotkou, 200 Kč bez fotky. K textu 

připojte váš telefon nebo e ‑mail. 
Pokud byste si nevěděli rady, za-
volejte na telefon 732 203 787 
(nebo jenom prozvoňte, zavoláme 
zpět).                             Redakce ML

– V REDAKCI JE OPĚT OTEVŘENO

Milí čtenáři, 
vy, kteří jste si během nouzového 
stavu zarezervovali knihu Iva-
ny Horké 100  let periodika Vel-
komeziříčsko, můžete si ji začít 

vyzvedávat v  redakci týdeníku 
Medřičské listy (Náměstí 4, VM) 
dle předběžné telefonické domlu-
vy a při dodržení hygienických 
opatření, tj.  s  rouškou, dvoume-

trovými odstupy a  s  maximálně 
jedním zákazníkem v kanceláři.
Děkuji za pochopení a přeji pří-
jemné počtení.                 
                                           Autorka

Odběr zarezervovaných knih

Úkoly Krizového štábu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, 
který město svolalo bezprostředně v  reakci na vyhlášení nouzového 
stavu na území České republiky, plnila stálá pracovní skupina.
Jejím úkolem bylo sledovat a  vyhodnocovat vývoj situace, zabezpe‑
čovat realizaci přijatých krizových opatření, informovat obyvatelstvo 
a  připravovat podklady pro rozhodování, včetně dokumentace veš‑
kerých činností. Za účelem informovanosti občanů o vývoji krizové 
situace a opatřeních přijatých vládou město využívalo veškeré komu‑
nikační kanály od sociálních sítí, přes webové stránky, až po městský 
rozhlas. Pro aktuálnost a přehlednost vznikla na webu města samostat‑
ná záložka Vše o koronaviru. Rovněž město v kooperaci se Sociálními 
službami města Velké Meziříčí zprovoznilo telefonní linky, sloužící ke 
zlepšení informovanosti, otázkách ohledně distribuce antibakteriál‑
ních prostředků či zajištění dobrovolnické činnosti.
Dále krizový štáb kontroval opatření a za přítomnosti zúčastněných slo‑
žek řešil zvládání dodržování nařízených vládních opatření a také přijímal 
informace o plnění úkolů. Mezi primární činnosti krizového štábu patřil 
nákup a následná distribuce ochranných prostředků a dezinfekce.

Pokračování na straně 2

Bezpečnostní rada města 
zhodnotila činnost 
krizového štábu

V Krásněvsi i na zdejším gymnáziu  zavzpomínají 
na básníka a prozaika Ladislava Dvořáka
Obec Krásněves ve spolupráci 
s Gymnáziem Velké Meziříčí, 
velkomeziříčským pracovištěm 
Moravského zemského archivu 
Brno a Univerzitou Hradec 
Králové v září pořádá kulturní 
program s odborným seminá-
řem u příležitosti 100. výročí 
narození básníka a prozaika 
Ladislava Dvořáka.

Cílem vzpomínkové akce je při‑
blížit široké veřejnosti život a dílo 
spisovatele, který prožil své mládí 
poblíž Velkého Meziříčí. 

Součástí programu 18.  září bude 
kromě literárně ‑dramatického po‑
řadu také odhalení pamětní desky 
v Krásněvsi.
Jako prozaik Ladislav Dvořák de‑
butoval v  roce 1962 knihou Led‑
ňáček neodlétá, v níž se ve vzpo‑
mínkách navrací do krajiny i časů 
dětství a dospívání.

Ladislav Dvořák 
(1920–1983)

Narodil se 1. prosince 1920 ve vsi 
Krásněves na Českomoravské vy‑

sočině jako předposlední z  devíti 
dětí kováře Františka Dvořáka. 

Ve Velkém Mezi‑
říčí vystudoval re‑
álné gymnázium, 
za války odešel do 
Prahy, aby unikl 
pracovnímu nasa‑
zení do Německa. 
Do května  1945 
pracoval jako děl‑
ník v  továrně na 
letadla, v květnu se 
zúčastnil pražského 
povstání ve skupině 

vedené generálem Kutlvašrem. 
Pokračování na straně 3

Ve středu 3. června kolem půl 
osmé večer přijali policisté 
oznámení o nálezu předmětů 
připomínajících munici ve věži 
kostela ve Velkém Meziříčí. 

Předměty muž nalezl při provádě‑
ní rekonstrukčních prací. Policisté 
místo nálezu zajistili a  vyžádali si 
součinnost policejního pyrotechni‑
ka. Na místo se dostavil pyrotech‑
nik brněnské expozitury, který uve‑
dl, že se jedná konkrétně o tři kusy 
tří kilových náložek Geballte La‑
dung, tři svitky zápalnice a 41 kusů 
průmyslové náložky Dynamon 1 

(4,1 kg). Vzhledem k tomu, že část 
nalezené munice nebyla schopna 
delšího transportu, rozhodl py‑
rotechnik o  jejím zlikvidování na 
bezpečném místě v okolí. Průmy‑
slovou trhavinu a zápalnici převezl 
na bezpečné místo v katastru úze‑
mí obce Martinice, kde bylo mož‑
né provést řízený odstřel munice. 
Tam následně pyrotechnik nebez‑
pečnou munici na tomto určeném 
místě odborně zlikvidoval. Tři kusy 
náložek pyrotechnik zajistil a  pře‑
vezl k dalšímu opatření a následné 
likvidaci.                                       -pol-
   (K tématu čtěte ještě článek na str. 5.)

Kostel v Meziříčí ukrýval 
nebezpečnou munici

Silné bouřky a deště s kroupami uplynulý víkend potrápily nejen 
obyvatele našeho regionu, ale zaměstnaly především hasiče.

Hasiči Velké Meziříčí 6.  6.  2020 večer odčerpávali ve městě vodu po 
bouřce u Kauflandu. Jednotky byly povolány na čerpání vody ze zatope‑
ného skladu. Odčerpání vody probíhalo pomocí tří plovoucích čerpadel 
a  kalového čerpadla. Pomocí speciálního nástroje „KRTEK“ byly pro‑
čištěny kanály. Za nedělní večer 7. 6. pak měli velkomeziříčští hasiči tři 
události spojené s přívalovým deštěm. První byl otevřený kanál na silnici 
a vodní laguna. Druhá událost bylo čerpání vody ze sklepa domu. A třetí 
událost byla monitoring toku řeky Balinky, kde postavili uzávěry protipo‑
vodňové hráze. 
Také Sbor dobrovolných hasičů v Měříně čekal úklid po víkendové 

bouřce. Následkem silného deště měli hasiči tři výjezdy. Provedli odčer‑
pání vody v měřínských ulicích Jihlavská, Náměstí a U Hřiště.
Měřín propláchly přívalové deště a bahno, společně za to podle místních 
mohl nevyčištěný obecní potok okolo dálnice, kde kusy drnů z betono‑
vého koryta zanesly mříže na vpusti do kanalizace a obrovská hromada 
hlíny navezená v prostoru nájezdu na dálnici. „Existuje usnesení zastupi-
telstva, že se ten potok, co teče okolo nájezdu a má betonové koryto, musí 
vyčistit. Ale vedení obce jednoduše nekonalo,“ míní někteří obyvatelé, kteří 
na problém poukázali a svoje stanovisto zaslali do redakce našich novin. 
Ani křižanovský SDH nezahálel. Tam přívalé deště napáchaly škody ne‑
jenom u školy, ale i dalších místech městyse. I tam místním při odčerpá‑
vání vody hasiči museli pomáhat.
                                                       -red, foto zdroj SDH VM, Měřín a Křižanov

Přívalové deště během bouřky napáchaly 
v mnoha místech škody
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Za prvních pět měsíců zaznamenal Kraj Vysočina pokles daňových příjmů 
oproti schválenému rozpočtu ve výši 220 milionů korun. „První propad se 
projevil v měsíci dubnu, další ještě výraznější byl následně v květnu. Proto 
jsme doporučili krajskému zastupitelstvu schválit už nyní snížení rozpočtu 
o 240 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana Martin Kukla, ale zdůraznil, 
že omezování se nijak nedotkne investičních akcí a rozpočtů krajem zři‑
zovaných příspěvkových organizací. Kvůli zpomalení ekonomiky nedojde 
ani k plánovanému převodu 75 milionů do Fondu strategických rezerv.
Do konce roku by podle odhadu krajských ekonomů mělo v rozpočtu kra‑

je chybět 500 až 700 milionů korun. „Abychom udrželi všechny napláno-
vané investiční akce, jsme připraveni sáhnout do rezerv. Ty jsme posilovali 
v předchozích několika letech, zásadně především loni,“ zdůraznil náměstek 
Kukla.
V březnu byly daňové příjmy do krajského rozpočtu ještě o 85 milionů 
vyšší než předpoklad, v dubnu došlo k propadu 50 milionů a následující 
měsíc se ztráta výrazně prohloubila. Pro letošní rok počítal Kraj Vysočina 
s příjmy z daní ve výši 5,2 miliardy korun. Už nyní je zřejmé, že této částky 
rozpočet nedosáhne.                                                                        -red, zdroj: krú-

Daňové příjmy se Kraji snížily o více než 200 milionů

Opraví komunikaci 
u Záblatí

Krajská správa a  údržba silnic 
Vysočiny opraví silnici III/3904 
u Záblatí. Od 10. června do 3. čer‑
vence 2020 zhotovitel silnici úplně 
uzavře a objízdná trasa povede přes 
hlavní komunikaci II/602 a dále po 
silnici II/390 na Osovou Bítýšku.

Staví vodovod v Mostiš-
tích. Nové Dvory budou 

uzavřeny
Kvůli stavbě vodovodu uzavře 
zhotovitel více než půl kilometrový 
úsek. Jde o silnici spojující Mostiště 
s  Martinicemi. Obyvatelé Nových 

Dvorů budou po dobu více než 
2  měsíce jezdit po objízdné tra‑
se, která vede přes Martinice, a to 
v datu od 8. června do 20. červen‑
ce 2020.

Opravují opěrnou 
zeď v Radostíně. Do 

Krásněvsi neprojedete
Pokud jedete do obce Krásněves 
směrem na lihovar, tak bohužel ne‑
projedete. Až do 30. září je z důvo‑
du stavby rekonstrukce opěrné zdi 
v  Radostíně nad Oslavou silnice 
uzavřena. Musíte použít objížďku 
přes Ostrov nad Oslavou a Bory.

Text a foto: redakce ML

Kvůli opravám jsou 
uzavřeny některé silnice

Bezpečnostní rada…
Dokončení ze strany 1. 
Dále krizový štáb kontroval opatření a za přítomnosti zúčastněných slo‑
žek řešil zvládání dodržování nařízených vládních opatření a také přijímal 
informace o plnění úkolů. Mezi primární činnosti krizového štábu patřil 
nákup a následná distribuce ochranných prostředků a dezinfekce.
Na výdaje spojené se zvládnutím krizového stavu rada města vyčlenila 
z rozpočtu celkem 500 000 korun, ze kterých bylo k datu ukončení nouzo‑
vého stavu vyčerpáno 185 000 korun. Z těchto finančních prostředků byly 
pořízeny textilní roušky, rukavice, 1 080 litrů dezinfekčního prostředku, 
ochranné brýle a další ochranné prostředky. Nedílnou součástí přispívající 
ke zvládnutí krizové stavu na území ORP VM byla dobrovolnická činnost, 
kterou koordinoval P. Oulehla ve spolupráci s ředitelkou SSM J. Jurkovou. 
Za celou dobu trvání nouzového stavu město vybralo bezmála 8 000 doma 
ušitých roušek, které byly zdarma rozdány potřebným.
Během nouzového stavu strážníci městské policie dohlíželi na dodržování 
vládních opatření a kontrolovali místa, na kterých by potencionálně mohlo 
hrozit porušování nařízení.
Od Kraje Vysočina město v měsíci dubnu přijalo 1 000 litrů dezinfekčního 
prostředku, 22 600 kusů respirátorů FFP1, 90 kusů respirátorů FFP2, 300 
kusů jednorázových rukavic, 8 ks jednorázových ochranných obleků a 8 ks 
ochranných brýlí. Tyto prostředky krizový štáb rozdělil přilehlým obcím, 
zaměstnancům městského úřadu a dále je distribuoval do školských, kul‑
turních a příspěvkových organizací města.
V rámci dalšího programu zasedání bezpečnostní rady dne 1. června 2020 
bylo seznámení všech členů se závěry činnosti Bezpečnostní rady Kra‑
je Vysočina. Dále zhodnotil činnost Obvodního oddělení Policie ČR 
npor. Mgr. Přemysl Bdinka, vedoucí oddělení, který uvedl, že v uplynu‑
lém roce policisté prošetřili 422 spáchaných trestných činů a zasahovali 
u 1690 dopravních přestupků. Dle npor. Bc. Jiřího Doležala profesionální 
hasiči ze stanice Velké Meziříčí vyjížděli v uplynulém roce k 467 zásahům, 
mezi kterými převažovaly dopravní nehody. U 43 zásahů spolupracovali 
s jednotkou velkomeziříčských dobrovolných hasičů.V případě jakékoliv 
změny situace bude operativně svolána schůzka členů krizového štábu za 
účelem projednání nebo řešení konkrétních nových záležitostí.    -měúvm-

Večer 5. 6. vyjížděla jednotka k požáru nákladního automobilu s hyd‑
raulickým lisem na kovový odpad. Událost se stala na dálnici u Mezi‑
říčka. Škoda způsobena požárem byla předběžně vyčíslena na 990 tis. 
Kč, uchráněn byl majetek za 400 tis Kč.
Příčinou byla technická závada na brzdovém systému. Zasahovali sbo‑
ry SDH Měřín, HZS Velké Meziříčí, HZS Jihlava.

Zdroj fotografie: J. M. Zdroj videa: Z. B. 
https://www.facebook.com/sdhmerin/, video na FCB SDH Měřín

Sbor dobrovolných 
hasičů Měřín likvidoval 
požár auta u Meziříčka

Od úterý 2. června mají obyvatelé 
a zahrádkáři vlastnící nemovitos-
ti v části Fajtova kopce opravenou 
závadu na vodovodním potrubí. 

Stalo se tak v  reakci na ponděl‑
ní schůzku 1. 6., která proběhla 
za přítomnosti vedení města, 
zaměstnanců oddělení investic 
městského úřadu, zástupce Vo‑

dárenské akciové společnosti 
a  zahrádkářů. Závadu, vzniklou 
během výměny vodoměru, od‑
stranilo město na vlastní náklady. 
Vzhledem k tomu, že v současné 
době potrubí není zaměřené, je 
otázka vyjasnění jeho majetko‑
právních vztahů v délce 330 met‑
rů předmětem dalších jednání.  

 -městovm-

Vodovod na Fajtově 
kopci je opravený

V neděli 7. června kolem deváté hodiny večer zastavili velkomeziříčští 
policisté v katastru obce Kozlov osobní automobil Škoda, jehož řidi‑
čem byl třiačtyřicetiletý muž. Součástí silniční kontroly byla dechová 
zkouška, jejíž výsledek byl 1,65 promile alkoholu. Výsledky opakova‑
ných dechových zkoušek byly 1,68 a 1,57 promile. Další jízdu policisté 
muži na místě zakázali. Vše zadokumentovali a zahájili úkony trest‑
ního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, za což lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok 
a zákaz řízení motorových vozidel.                                                     -pol-

Řidič nadýchal přes jedno 
promile

Dvě okružní křižovatky a zelené pásy v okolí pošty začali zahrad-
níci osazovat trvalkami.
Technické služby Velké Meziříčí přichystaly úpravu kruhového objezdu 
na Karlově (u nákupního centra), kruhového objezdu na křižovatce ulic 
Hornoměstská, Pod Hradbami, Třebíčská a  celkem pěti úseků zeleně 

u  pošty. Vítězná 
firma Zahradnic‑
tví Rozmarínek 
začala osazovat 
vybraná místa tr‑
valkami, trávami, 
listnatými keři 
a jedním listnatým 
stromem. Jediným 
stromem, a  to ja‑
vorem babykou, se 
bude pyšnit křižo‑
vatka s Moráňskou 

ulicí. Zahradníci se u pošty vyřádí nejvíce, vysadí jeden strom, tři keře 
a dvacet dva trvalek. Skromnější byli u výsadby na Třebíčské, kde použili 
tařici skalní, kostřavu stříbrnou a rozchodník.
Pohledově velmi poutavě bude působit kruhový objezd na Karlově, kte‑
rý má v projektu stejný počet výjezdů jako trojúhelníků s květinami. Vý‑
seč trojúhelníků ohraničí v samotném středu keře listnatého zimoleze 
kloboukatého a u okrajů značné množství koniklece a ožanky, která na 
své květy láká motýly, včely a čmeláky. Prostředek ozdobí pryšec mno‑
hobarvý, hvězdnice hustokvětá, dobromysl hladká a další. Trvalky jsou 
víceleté vytrvalé rostliny, jejichž výhodou je snížení nákladů na obnovu 
a údržbu zeleně.                                                        -red, zdroj: měúvm, foto ML-

Okružní křižovatky 
a pásy u pošty osazují 
trvalkami

Hasiči se nezastavili
V Blízkově 1. 6. v 18.00 hořelo klestí v lese. Materiální škoda nevznikla. 
Zasahovali hasiči ze stanic Velké Meziříčí, Měřín, Radostín nad Oslavou 
a Blízkov.
K  požáru osobního automobilu došlo u  Lhotky 2.  6. po 16. hodině. 
Vznikla škoda 100 tisíc Kč, uchráněno bylo 200 tisíc Kč. Příčina je v šet‑
ření. Zasahovali hasiči ze stanice Velké Meziříčí a z Osové Bítýšky.
Hasiči ze stanice Velké Meziříčí vyjeli 5. 6. před půl 4. odpoledne na 
signál čidla EPS do Penny Marketu. Na místě se ukázalo, že jde o planý 
poplach.
V Jimramově štít budovy hrozil pádem. 5. 6. před 16. hodinou na místo 
přijeli hasiči ze Žďáru nad Sázavou a Jimramova. Jednotka ale nebyla 
schopna štít zajistit. Místo bylo označeno a předáno majiteli.
V noci 6. 6. po silné bouřce čerpali místní hasiči v Měříně vodu z něko‑
lika zatopených sklepů rodinných domů, a ve VM, u Kauflandu po půl 
10. v noci po bouřce čerpali vodu hasiči z Velkého Meziříčí.   Pokr. str. 6

Plánované úložiště jaderného odpadu by mělo vzniknout v jedné ze čtyř 
lokalit. 
Poradní panel expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) do‑
poručil státu vybrat z Janochu u Temelína, Horky na Třebíčsku, Hrádku na 
Jihlavsku či Březového potoka na Klatovsku. SÚRAO o výběru minulý týden 
ve čtvrtek informovala starosty dotčených obcí.
Dosud se uvažovalo o devíti lokalitách, počet vytipovaných míst se má podle 
dřívějších informací snížit k 30. červnu letošního roku. Z původního sezna‑
mu tak podle návrhu panelu expertů vypadly lokality Kraví hora na Žďársku, 
Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Magdaléna na Táborsku, 
Čihadlo na Jindřichohradecku a lokalita Na Skalním u Dukovan. Poradní 
panel expertů SÚRAO ve čtvrtek schválil hodnotící zprávu podle informací 
ČTK šesti hlasy ze sedmi, jeden člen se zdržel.                   -zdroj: novinky, ČTK-

Výběr lokalit pro jaderné úložiště se zúžil na 4 místa
Foto: Mapy.cz

Bude uzavřena ulice Příkopy. Od 15. 6. do 30. 7.

Další koncert na podporu velkomeziříčské nové synagogy se bude 
konat ve čtvrtek 18. června od 18 hodin v Jupiter clubu. Na tiskové 
konferenci v pondělí to potvrdili pořadatelé Milan Nový (vlevo) z Na-
dace CAPS 66 a David Sivor (vpravo), původem Slovák, žijící v Izraeli.

Akce se koná ve spolupráci s JUPITER clubem Velké Meziříčí. Na bene‑
fičním koncertu vystoupí pěvecký sbor ADASH, který čítá kolem dvaceti 
zpěváků, a  CIMBAL CAPELLA o  pěti hudebnících. Zmíněný koncert, 
stejně jako ten první v únoru, má zviditelnit projekt na záchranu synago‑
gy. Ta je stále v majetku Židovské obce, která s městem jednala o převodu. 
Město VM objednalo stavebně‑technický průzkum, který má být hotov 
v létě. Poté se zastupitelé rozhodnout, zda synagogu za symbolickou částku 
od Židovské obce převezmou či nikoliv. Pokud by ji Velké Meziříčí získalo 
do svého majetku, čekala by ho investice do její opravy. Peníze by město 
mohlo získat také díky dotacím v příštím roce, jak zmínil M. Nový, a sa‑
mozřejmě od donátorů či výtěžku ze zmíněných koncertů či dalších akcí.
Záštitu nad červnovým koncertem převzal podle slov Nového i Sivora také 
premiér ČR Andrej Babiš. Iniciátor myšlenky na opravu památky zastupi‑
tel a radní Tomáš Rapušák se kvůli dlouhodobé nemoci tiskové konference 
nezúčastnil. Podle pořadatelů má být přítomen starosta města VM v den 
konání koncertu, před nímž by si pozvaní hosté měli budovu na Novosa‑
dech také prohlédnout. Svojí účastí na koncertu podpoříte záchranu této 
památky. Vstupenky jsou v prodeji v Jupiter clubu. 
Další info strana 5.                                                                    Text a foto: red ML

Koná se druhý koncert 
na podporu synagogy
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Dokončení ze strany 1
V letech 1945 až 1949 studoval na 
filosofické fakultě UK bohemisti‑
ku a filosofii a začal tisknout první 
básně, např. v Seifertově revui Ky‑
tice, v  Kritickém měsíčníku Vác‑
lava Černého nebo v  brněnském 
Akordu. Po absolutoriu v  r.  1949 
z  fakulty odešel na protest proti 
první politické čistce na vysokých 
školách, oficiálně prezentované 
jako „studijní prověrky“, při nichž 
bylo z československých vysokých 
škol vyloučeno na 10 000 studen‑
tů.
Poté, co přední stranický ideolog 

Ladislav Štoll v době počínajícího 
komunistického teroru přiřadil 
Dvořákovy křesťanské a  existen‑
ciální básně ke „shnilé větvi české 
poezie“, zavřely se před Dvořákem 
na dlouho dveře všech literárních 
nakladatelství. V r. 50 se L. Dvořák 
oženil se svou bývalou kolegyní 
z fakulty Věrou Batistovou, pozdě‑
ji překladatelkou z francouzštiny.
Po několik let pracoval střídavě 
jako dělník, knihovník v  anti‑
kvariátě (povídka Jak hromady 
pobitých ptáků), krátce jako pro‑
pagační redaktor a  posléze jako 
„zaučený zámečník“ opět v  letec‑
kém průmyslu, kam byl povinně 
a  bez možnosti výpovědi ze své 
strany nasazen v  akci „70 000 
do výroby“. Od r.  1955, kdy byl 
v důsledku závažné nemoci z po‑
vinnosti manuální práce konečně 
uvolněn, pracoval jako úředník 
a  posléze se skupinou redaktorů 
časopisu Tvář jako redaktor na‑
kladatelství Horizont. V  období 
pozvolného politického uvolňo‑
vání, od r. 1958 do konce šedesá‑
tých let vydal několik sbírek básní 
a  krátkých próz (Kainův útěk  – 
kniha přijatá k  vydání původně 
už v r. 1947, jejíž sazba byla však 

po únoru 48 rozmetána –, Obrys 
bolesti, Vynášení smrti, Srdeň, 
prózy Ledňáček neodlétá, Nelid‑
ský kůň), a vydal také řadu knížek 
poezie a  próz pro děti (Z  modré 
konvičky prší na Žofín, Jak si hra‑
jí tátové, Kam chodí slunce spát, 
Pohádky maminky Mateřídouš‑
ky aj.).
Byl členem redakčních rad dět‑
ských časopisů Mateřídouška 
a Sluníčko, přispíval do odborné‑
ho časopisu pro dětskou literaturu 
Zlatý Máj.
Po přepadení republiky sovět‑
skou armádou v r. 1968 a rozpuš‑

tění redakce Horizontu nastoupil 
jako asistent do Národní knihov‑
ny. Po podepsání Charty 77 do‑
stal odtud výpověď a  posléze 
našel práci jako tiskárenský ko‑
rektor. V letech 1971–1983 vydal 
ještě několik drobných leporel 
pro děti, ve Vladislavově sami‑
zdatové edici Kvart sbírku próz 
Jak skákat panáka, ve Vaculíkově 
Petlici prózy Šavle meče (v defi‑
nitivním vydání spolu s Jak ská‑
kat panáka vyšly v  londýnském 
nakladatelství Rozmluvy Alexan‑
dra Tomského). Přeložil němec‑
ké verše Jakuba Demla Das Lied 

eines wahnsinnig gewordenen 
Soldaten (Píseň vojína šílence) 
a  Solitudo. Některé z  jeho próz 
byly v době normalizace otištěny 
v  zahraničních sbornících čes‑
kých zakázaných autorů.
Pro nakl. Artia napsal pod kry‑
cím jménem přítele Miloslava 
Žiliny dětskou knížku 365 vyprá‑
vění do spaní a delší dětskou po‑
vídku Krik a Krak, obě pak vyda‑
né v  několika jazycích. Poslední 
básnická sbírka Hle nyní vyšla až 
po listopadu 89 v souborném vy‑
dání Dvořákova básnického díla. 
V r. 1998 vyšel v pražském nakla‑
datelství TORST pod názvem Jak 
hromady pobitých ptáků rovněž 
soubor všech jeho próz.
Ladislav Dvořák zemřel 
předčasně, jako třiašedesátiletý, 
v r. 1983 na srdeční infarkt.  

  Věra Dvořáková

Seminář se bude 
konat na gymnáziu

Účast na semináři přislíbili 
mj. Dr. Michal Jareš z Ústavu pro 
českou literaturu, Akademie věd 
České republiky, editor Robert 
Krumphanzl z  Nakladatelství 
Triáda, prof. Dr. Vladimír Křivá‑

nek, CSc., z Pedagogické fakulty 
Univerzity Hradec Králové.
K  aktivní účasti na připravova‑
ném semináři, který se uskuteč‑
ní v  prostorách Gymnázia Vel‑
ké Meziříčí, jsou zváni zájemci 
o  vymezené téma. Očekávaná 
délka příspěvků je 20  minut. 
Adekvátní prostor bude vyhra‑
zen diskuzi. Přihlášku s  návr‑
hem tématu referátu a  anotací 
v rozsahu do sedmi řádků zašlete 
v elektronické podobě nejpozději 
do 15. června 2020 na níže uve‑
denou kontaktní adresu J. Bílka. 
Organizátoři si vyhrazují právo 
rozhodnout o  zařazení přihlá‑
šených příspěvků do konečného 
programu, volná jsou tři místa. 
Vybraní referenti budou vyzváni 
k vystoupení a k odevzdání člán‑
ku do periodika Západní Mora‑
va do 10.  ledna  2021, přičemž 
redakci periodika je vyhrazeno 
právo rozhodnout o  úpravě jed‑
notlivých příspěvků.
Kontakt: Mgr.  Jan Bílek,  Ph.D., 
Univerzita Hradec Králo-
vé, Pedagogická fakulta, Ro-
kitanského 62, 500 03 Hra-
dec Králové III, www.uhk.cz, 
bilek.jan1@gmail.com

V Krásněvsi i na zdejším gymnáziu zavzpomínají na básníka a prozaika...

V úterý 2. června 2020 zemřel 
ve věku nedožitých 96 let vlas-
tivědný badatel a vynikající ge-
nealog pan Vladimír Makovský, 
rodák z Věcova. Pohřeb se konal 
v sobotu 6. června. Připomeňme 
si jeho životní příběh.

Vladimír Makovský se narodil 
1.  srpna 1924 ve Věcově na býva‑
lém okrese Nové Město na  Mo‑
ravě v  rodině venkovského ševce. 
Po základní škole se vyučil řemeslu 
mlynářskému a  pilařskému, na‑
vštěvoval dvouletou všeobecnou 
živnostenskou školu v  Jimramově 
a  Střední všeobecnou vzdělávací 
školu ve Žďáru nad Sázavou ukon‑
čenou maturitou. V lednu 1944 byl 
jako příslušník ročníku 1924 totál‑
ně nasazen na práce do Říše, kon‑
krétně do Rakouska. Od října 1944 
se ukrýval doma v  Borovnici 
a ve mlýně Oldřicha Mastného až 
do května 1945. Poté v srpnu 1945 
nastoupil do  státních služeb, kde 
setrval až do roku 1981, kdy ode‑
šel do starobního důchodu v hod‑
nosti podplukovníka. S manželkou 
Zdenkou postavil dům ve Velkém 
Meziříčí a vychovali spolu tři děti.
Vladimír Makovský se v důchodo‑
vém věku zabýval zpracováváním 

vlastního rodopisu a ochranou pří‑
rody a životního prostředí. Ve Vel‑
kém Meziříčí založil základní or‑
ganizaci Českého svazu ochránců 
přírody. Zakrátko se stal předse‑
dou Okresního výboru ve  Žďá‑
ru nad Sázavou a  poté členem 
předsednictva Ústředního výboru 
Českého svazu ochránců přírody 
v Praze, jehož se stal čestným čle‑
nem. Na  téma ochrany přírody 
publikoval četné články v regionál‑
ním tisku. Byl též členem a krátce 
předsedou redakční rady týdeníku 
Velkomeziříčsko, členem Muzejní 
rady a letopisecké komise při Měst‑
ském úřadě ve  Velkém Meziříčí. 
Souběžně s  tím se věnoval studiu 
rodu Makovských. Výsledkem de‑
setiletého bádání a  hledání bylo 
strojopisné zpracování Kroniky 
rodu Makovských z Borové sahající 
až do roku 1587.
Po událostech v roce 1989 a 1990 
vystoupil z  organizace ochránců 
přírody a  věnoval se genealogii 
a  vlastivědě. Současně byl usta‑
noven kronikářem města Velké‑
ho Meziříčí. Tuto náročnou práci 
vykonával zpětně od  roku 1989 
do  roku 1998, kdy byl na  vlast‑
ní žádost ze zdravotních důvodů 
funkce zbaven s  poděkováním. 

Na  žádost pracovníků Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
katedry teorie kultury zpracoval 
strojopis Velké Meziříčí v  letech 
1945  – 1989. Další svůj volný čas 
využil pro regionální badatelskou 
práci a  genealogii některých vy‑
braných rodů. V roce 1992 založil 
v  součinnosti s  Československou 
genealogickou společností mezi‑
národní v USA ve Velkém Meziří‑
čí nejprve genealogickou skupinu 
s pozdějším rozšířením o vlastivě‑
du a v  roce 1994 založením Vlas‑

tivědné a genealogické společnosti, 
kterou jako jednatel řídil do  roku 
2002. Kontakty s Československou 
genealogickou společností meziná‑
rodní v USA navázal již krátce před 
rokem 1989. Záhy se stal jejich čle‑
nem a dopisovatelem do čtvrtletní‑
ku Naše rodina. Pro některé jejich 
členy zpracoval rodopisné infor‑
mace. Mimo to byl členem a udr‑
žoval kontakty s  Genealogickou 
a  heraldickou společností v  Praze 
a Brně. Zasloužil se též o založení 
Mlynářské stezky vedoucí z Nové‑

ho Města na Moravě až do rakous‑
kého Hardeggu. Z vlastivědné prá‑
ce se věnoval nejvíce jednotlivým 
vybraným obcím a  již zaniklému 
řemeslu mlynářskému. Napsal 
23  publikací s  vlastivědnou téma‑
tikou a 5 s genealogickou. Velkému 
zájmu se těšily knihy o mlynářství 
na  Velkomeziříčsku a  publikace 
Hledáme své předky. Kromě pu‑
blikovaných genealogických prací 
zpracoval ještě několik rodopisů 
nepublikovaných, které mají dané 
rodiny ve  svém držení. Za  svou 
obdivuhodnou badatelskou a  pu‑
blikační práci byl jmenován čest‑
ným občanem rodné obce Věcov, 
čestným členem Vlastivědné a ge‑
nealogické společnosti, čestným 
členem Moravské genealogické 
a  heraldické společnosti v  Brně, 
čestným členem Ústředního výbo‑
ru českého svazu ochránců přírody 
v Praze a byl držitelem nejvyššího 
ocenění kraje Vysočina – Skleněné 
medaile.
Pana Vladimíra Makovského 
jsme znali jako hloubavého člo‑
věka, který přistupoval k  životu 
a  svým ušlechtilým zájmům se 
skutečnou vážností. Vlastivědnou 
a  genealogickou i  spisovatelskou 
a  kronikářskou práci vykonával 

s  neobyčejnou pečlivostí, důklad‑
ností a  smyslem pro detail. Byla 
mu vlastní neutuchající zvída‑
vost, systematičnost a  trpělivost. 
Ve  svém malém království plném 
knih v  Pečovatelském domě rád 
přijímal návštěvy a  zasvěceně dis‑
kutoval. V březnu však kvůli pan‑
demickým opatřením nastal zákaz 
návštěv. Ztráta osobních mezilid‑
ských kontaktů mu velice ubližova‑
la. Donedávna se živě zajímal a rád 
diskutoval o dění ve městě, v naší 
zemi a ve světě, v jím založené VGS 
i  v  Československé genealogické 
společnosti mezinárodní, jejíž čle‑
nové po  jeho tichém skonu v  ne‑
mocnici v úterý 2. června podobně 
jako my ostatní vyjadřují smutek 
a soustrast rodině, truchlí nad ztrá‑
tou vzácného přítele a vzdávají mu 
svůj hold. Jako by na to odpovídal:
„OD ZNÁMÝCH MILÝCH TVÁŘÍ
JDU JÁ POUTNÍK, NEVÍM KAM
A JAK MNOZÍ ŠLI JIŽ DŘÍVE
JDU JAKO ONI SÁM.

JEN JEŠTĚ POHLED ZPÁTKY
S TÍM TRPCE NĚMÝM RTEM
A KDOŽ MI RUKU STISKLI
VŠEM DÍK A SBOHEM VŠEM.“
Čest jeho památce!

Výbor VGS

Zemřel vlastivědný badatel a genealog Vladimír Makovský

Víkend otevřených zahrad u Jízdných
V sobotu a v neděli proběhl i ve Velkém Meziříčí víkend otevřených za‑
hrad. Pro veřejnost byla otevřena zahrada Jízdných vedle Domu zdraví. 
Do prohlídkové trasy se zapojila i  jedna ze dvou obyvatelek domu paní 
Jaroslava Jízdná, aby si obklopená příbuznými vyslechla příslušný výklad 
v konkrétním prostředí zahrady. (Paní Jízdná na obr. vlevo.)
Byla by to běžná zpráva, kdyby paní Jaroslava neoslavila letošního 19. dub‑

na 103. narozeniny. Stále se zajímá o dění kolem sebe a když je to možné 
chodí na procházky. Tehdy ji můžeme potkat v okolí domu na Bezděkově. 
Přejme hlavně hodně ZDRAVÍ do dalšího života i v prostředí nádherné za‑
hrady. Snímek uprostřed je z prostředí rozkvetlé zahrady, o jejíž úroveň se 
stará paní Eva Lysáková, která s kolegyněmi po oba dny provázela zájemce 
o prohlídku a odborný výklad. Další fotografie z prostředí zahrady budou 
uvedeny v dalších vydáních Medřičských listů.       Text a foto: Ant. Dvořák

Místo sucha přívaly vody
Nedávno jsme si stěžovali na značné sucho. Ve dvou volných dnech 
během uplynulého víkendu však napršelo nejméně 75 mm vody. Bouřky 
byly provázeny silným větrem a vyskytly se i kroupy. V neděli odpoledne 
byla převaha řeky Balinky zřejmá na soutoku s Oslavou, která je omezena 
regulací Mostišťské přehrady. Snímek pochází z lokality Ostrůvku, kde se 
řeky stíkají.                                                                Text a foto: Antonín Dvořák
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PRODÁM
* Prodám elektrorozvodnou 
skříň o rozměrech 700 × 1 100 × 
240 mm. Výrobce Ello. Cena do‑
hodou. Tel.: 608 824 424.

* Prodám letos naštípané pa-
livové dřevo – smrk, borovice, 

nařezáno na délku 1  m. Cena 
za 1  prostorový metr je 450  Kč. 
Mám k  prodeji cca 20  m. Dře‑
vo se nachází v Obci Vídeň. Tel.: 
608 135 093.

KOUPÍM
* Do sbírky koupím a dobře 
zaplatím za staré pivní a jiné re‑
klamní smaltované a plechové ce‑
dule. Za nabídky děkuji.

Tel.: 604 812 838.

Kulturní akce ve VM a okolíKino Jupiter club VM
BIRDS OF PREY (Podivuhod-
ná proměna Harley Quinn) • 
10. 6. 18.00, 110 Kč, 109  minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

STAŘÍCI • 12. 6. 19.30, 100 Kč, 
85 min., ml. přístupný od 12 let.
LOV • 13. 6. 19.30, 120 Kč, 77 mi‑
nut, mládeži přístupný od 15 let.
BOURÁK • 14. 6. 18.30, 20. 6. 
19.30, 130 Kč, 110 minut, mláde‑
ži přístupný od 12 let.
VYSOKÁ DÍVKA • 17. 6. 19.30, 

100 Kč, 137 minut, mládeži pří‑
stupný od 15 let.
EMMA • 18. 6. 19.30, 120 Kč, 
113 minut, mládeži přístupný.

KALIFORNSKÝ SEN • 19. 6. 
19.30, 130 Kč, 123 minut, mláde‑
ži přístupný od 12 let.
VÝJIMEČNÍ • 21. 6. 18.30, 
100 Kč, 114 minut, mládeži pří‑
stupný od 12 let.
DOLITTLE • 24. 6. 18.00, 
110 Kč, 106 min., ml. přístupný. 

Inzerce soukromá Akce ve Velké Bíteši
NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE • Do 31. července. Fotografická soutěž. Foto‑
grafie v max. počtu 3 ks zašlete na email program@bitessko.com, uveďte 
jméno, příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků v pátek 11. 9. 
v rámci Tradičních bítešských hodů. Zajímavými věcnými cenami bude 
odměněno 5 vyhodnocených fotografů. 
VELKÁ BÍTEŠ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU • Do 31. srpna. Otevře‑
no v pracovní dny 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 nebo po objednání. Městské 
muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
BÍTEŠSKÉ TRHY • 10. června 8.00 – 16.00. Středová část Masarykova 
náměstí, Velká Bíteš.
TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ • 10. června 13.00 – 
16.00 obor hudební, 10. června 16.00 – 18.00 obor taneční, 22. a 23. červ‑
na 13.00 – 18.00 obor výtvarný. ZUŠ, Velká Bíteš, Hrnčířská 117.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA ISLAND – KRAJINA SOPEK A LEDOV-
CŮ • 11. června 17.00. Přednáší cestovatelka a spisovatelka Saša Ryvolová. 
Vstup volný. Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85.
NOCI KOSTELŮ OSOVÁ BÍTÝŠKA • 12. června 19.30 – 00.00. Komen‑
tovaná prohlídka. DCŽM MAMRE, kaple sv. Jana XXIII. Osová Bítýška.
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE • 14. června 17.30. Přednáška s Františkem 
Johnem na téma Nová zjištění o bítešských zvonech. Kostel sv. Jana 
Křtitele ve Velké Bíteši.
BESEDA K HISTORICKÉMU ROMÁNU „HOŘ OHÝNKU, O MOU 
DUŠI SE UŽ ČERTI PEROU“ • 18. června 17.00. Besedou nás provede 
spisovatel Josef Špidla. Vstup volný. Městská knihovna Velká Bíteš.
Masarykovo náměstí 85.
PETR BENDE • 20. června 19.30. Akustický recitál Je čas jít dál. Bow‑
ling Bar U Raušů Velká Bíteš. 
VÝLET NA KOLE • 27. června 9.00. Uskuteční se pouze dle aktuální situ‑
ace. Trasa bude upřesněna. Případný sraz u fotbalového stadionu V. Bíteš.

Město nabízí 
k prodeji byty v ulici 
Hornoměstská
1. Město Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější na‑

bídku na prodej bytu č. 10 o velikosti 3+1 v bytovém domě č. 103 
v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Byt se nachází nedaleko 
centra města, v jeho blízkosti jsou obchody, dětské hřiště a koupališ‑
tě. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší na‑
bídková cena. Vyhlašovaná minimální výše ceny je 1 705 873 korun.
Prohlídka bytu je možná vždy v  pondělí počínaje 27.  7.  2020 
od 15.30 do 16.00 hodin. Lhůta pro podání nabídek končí 17. 8. 2020 
ve 13.00 hodin.

2. Město Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější na‑
bídku na prodej bytu č.  9 o velikosti 2+1 v bytovém domě č. 105 
v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Byt se nachází nedaleko 
centra města, v jeho blízkosti jsou obchody, dětské hřiště a koupa‑
liště.
Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší na‑
bídková cena. Vyhlašovaná minimální výše ceny je 1 355 000 korun. 
Prohlídka bytu je možná vždy v  pondělí počínaje 27.  7.  2020 od 
16.00 do 16.30 hodin.
Lhůta pro podání nabídek končí 17. 8. 2020 ve 13.00 hodin.

Podrobné podmínky soutěže 
jsou zveřejněny na úřední desce 
Městského úřadu Velké Mezi‑
říčí.
Více informací podá Od-
bor správy majetku a  bytů, 
Ing.  Magdaléna Kašparová, 
Náměstí 79/3, 594  13 Velké 
Meziříčí. Tel.: 566 781 230.

NA KŘÍDLECH PTÁKŮ • Do 19. června. Prodloužena výstava vý‑
tvarného oboru ZUŠ žáků paní učitelky Alice Trojanové. Otevřeno: 
pondělí 7.30 – 18.00, úterý zavřeno, středa 7.30 – 18.00, čtvrtek 7.30 – 
12.30, pátek 7.30 – 18.00. Výstavní sál Městské knihovny Velké Mezi‑
říčí, Poštovní 1392/22.
HISTORICKÉ CUKRÁRNY • Do 28. června. Výstava. Otevírací doba 
pondělí – pátek 9.00–12.00, 13.00–16.00, sobota zavřeno, neděle 
13.00–17.00. Vstupné dospělí 40 Kč, děti 20 Kč. Muzeum Velké Mezi‑
říčí, Zámecké schody 1200/4, výstavní sál.
SBÍRKA KOL PRO AFRIKU • 10. června 13.00 – 16.00. Ve sběrném 
dvoře technických služeb 13.00 – 16.00. VM, Karlov 1398/54.
ENSEMBLE FRIZZANTE • 11. června 19.00. Vokální kvinteto Eva 
Daňhelová, Antonín Libicher, Veronika Slavíčková, Martin Kotulan, 
Petr Pytlík. Jednotlivé vstupné 200/150 Kč (děti, studenti, senioři). 
Velký sál JC, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
VELKOMEZIŘÍČSKÁ POUŤ • 12. – 14. června. Tradiční pouť ve Vel‑
kém Meziříčí s atrakcemi a prodejními stánky.
BLEŠÁK ZA SOKO • 13. června 14.00. Křižanov.
SCHŮZKA FILATELISTŮ • 14.  června 8.00. Jupiter club, předsálí 
kina, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
ŘEMESLNÝ TRH O POUTI • 14. června 10.00 – 17.00. Sortiment – 
řemeslné výrobky, ovoce, zelenina, květiny, občerstvení, cukrovinky.
SMETANOVO TRIO • 15. června 19.00. Jitka Čechová – klavír, Radim 
Kresta – housle, Jan Páleníček – violoncello. Koncert je součástí KPH 
2019/2020. Jednotlivé vstupné 150/120 Kč (děti, studenti, senioři). 
Koncertní sál Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU NOVÉ SYNAGOGY • 
18. června 18.00 (POZOR! změna začátku z 19 na 18.00!). Dívčí pě‑
vecký sbor Adash a cimbálová muzika Capella vystoupí na podporu 
nové synagogy. Jupiter club, velký sál, Náměstí 17, Velké Meziříčí.
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA • 19. června 19.30. Neodehraje 
se! Náhradní titul za toto představení bude hra BE ME BABY 7. říj‑
na 2020 od 19.30 hodin. Velký sál JC VM.
LETNÍ ROCKOVÁNÍ V BORECH • 27. června 19.00. 4. ročník rocko‑
vé akce v Borech. Fotbalové hřiště Bory.
HELP FAJTFEST PÁRTY • 10. a 11. července 18.00 – 23.00. Fajtův 
kopec Velké Meziříčí.
AMERICKO-KUBÁNSKÁ SOBOTA • 11. července 17.00. Volnočaso‑
vé centrum Křižanov.

Nabízí ostření pilových kotoučů SK, předřezových kotoučů, 
hoblovacích nožů, kotoučových fréz, vrtáků HSS 3–20 mm, 
kolikovacích a dlabacích vrtáků, sukovníků, horních fréz 
a záhlubníků, frézovací plátky žiletky.

Rozkoš 90 Velké Meziříčí
tel. 704 377 945

Aktuální změny sledujte také na webu Nemocnice Nové Město na Moravě.
VÍKENDOVÁ POHOTOVOST NOVÝ TELEČKOV

Soukromá ordinace MUDr. Zuzana Moravusová, Nový Telečkov 30 (asi 10 km za Vel. 
Meziříčím směr Třebíč), pá + so 9.00 – 18.00 mobil 737 585 224. Pouze v ordinač-
ních hodinách pátek 9.00 – 17.30 a sobota 9.00 – 17.30.

13. 6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., tel.: 566 688 235
14. 6. B Smile, s. r. o., Osová Bítýška 303, tel.: 566 536 712
20. 6. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, N. Město, tel.: 566 616 901
21. 6. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, N. Veselí, tel.: 566 667 236
27. 6. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, V.M., tel.: 728 638 632
28. 6. BLADENT, s. r. o., Štursova 111, Nové Město na Mor., tel.: 566 616 904

• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
11. 6. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ŠKOLENÍ • 15. 6. MUDr. Nohelová 
(psychiatrie) – ordinace do 12.30 • 17. 6. MUDr. Pařízek (ortopedie) – DO-
VOLENÁ • 22. 6. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ • 23. 6. 
MUDr. Jašová (urologie) – DOVOLENÁ • 24. 6. MUDr. Pařízek (ortopedie) – 
DOVOLENÁ • 24. 6.–28. 6. dent. hygienistka Martina Kabrdová – DOVO-
LENÁ • 24. 6. MUDr. Urbánková (ORL) – DOVOLENÁ • 25. 6. MUDr. Lisý 
(ortopedie) – DOVOLENÁ • 26. 6. MUDr. Šajnar (ortopedie) – DOVOLENÁ 
• 29. 6. MUDr. Svobodová (alergologie) – DOVOLENÁ • 29. 6. a 30. 6. 
MUDr. Blaha – DOVOLENÁ • 30. 6. MUDr. Nohelová (psychiatrie) – DO-
VOLENÁ.

Prodej palivového dřeva
Nabídka jehličnatého palivového dřeva
cena 400 Kč za prostorový metr,
dále naštípané dřevo na polínka
délky 25 až 55 cm jehličnaté
cena 500 Kč za prostorový
metr sypaný
a listnaté palivo tvrdé
v ceně 900 Kč za prms.

Cena je včetně dovozu do 20 km od Velkého Meziříčí.

Informace na telefonu 602 594 773.

10. června 7.30 – 10.00 Oslavice, severozápad-
ní část obce podél silnice obcí V. Meziříčí ‑Třebíč. 
10. června 10.00 – 12. 30 Oslavice, nový staveb-
ní obvod (č. p. 235 a stavby), Vodafone. V. Mezi-
říčí, betonárka nad nádražím, samoty, vodovod 
10. června 12.30 – 15. 00. Košíkov 10. června 7.15 – 15.45. 11. červ-
na 10.00 – 12.30 Zadní Zhořec. Jindřichov. 11. června 10.00 – 12.30 
Zadní Zhořec. 11. června 12.30 do 15.00 Závist. 12. června 7.30 – 
12.00 Velká Bíteš, část ulice Jihlavská č. p. 258, 242, 585, 566, 
208, část ul. Rajhradská č. p. 639, 640, 655, část ulice za Loukama 
č. p. 583, 408, 173, 174 12.00 – 14. 30. 12. června 7.30 – 12.00 Jindři-
chov. 12. června 7.30 – 10.00 bytovky u nemocnice Mostiště, chaty 
u Nemocnice Mostiště, Rybářský svaz, Povodí Moravy 12. června 
závlaha Martinice 10.00 – 12.30. 12. června 12.30 – 15.00 Kozlov. 
15. června 7.30 – 10.00 Velké Meziříčí – Aqueko, Ingeld, Smejkal 
(ul. Jihlavská za Jestřabcem). 15. června 10.00 – 12.30 Mostiště, 
část obce „Korea“ po č. p. 157, 139 (a č. p. 147 na jihu). 15. červ-
na 12.30 do 15.00 Mostiště vyjma části „Korea“. 17. června 7.30 do 
16.00 část obce Vlkov. 17. června 7.30 – 10.00; 10.00 – 12.30 chaty 
u Sklenského rybníka. 17. června 12.00 – 15.00 Sklené n. Oslavou, 
vyjma pila Kment. 18. června 8.30 – 13.30 trafostanice Netín Ně-
mec. 18. června 7.30 – 14.30 Křižanov, Polní č. p. 572 a č. p. 600. 

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo

Charakteristika práce:
– samostatné řízení a obsluha procesů úpravy vody v automatickém provozu,
– obsluha řídicího systému úpravny vody,
– kontrola a doplňování technologických médií a chemikálií,
– kontrola, údržba a drobné opravy zařízení úpravny vody.
Požadované znalosti a dovednosti:
– vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru stavebnictví nebo 

strojírenství.
– řidičský průkaz sk. B a sk. T (skupina T není podmínkou),
– svářečský průkaz výhodou,
– manuální zručnost, samostatnost a spolehlivost.
Nabízíme:
– kvalifikovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací,
– zázemí stabilní a tradiční firmy,
– široké spektrum zaměstnaneckých benefitů a výhod.

Předpokládaný nástup dle dohody.
Místo výkonu práce: úpravna vody Mostiště
Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte do 30. 6. 2020 na adresu:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Studentská 1133, 
591 21 Žďár n. S. nebo e-mail: divize@vaszr.cz
Bližší informace: p. Jiří Dvořák, telefon: 602 794 359



strana 5 medřičské listy | číslo 23 | 10. června 2020

Odborný seminář u příležitosti 100. výročí narození

Život a dílo Ladislava Dvořáka
Velké Meziříčí – Krásněves

Kulturní program 18. září 2020
Literárně dramatický pořad o Ladislavu Dvořákovi

„Dovědět se, jaký doopravdy jsem, co bych doopravdy udělal, kdyby… co 
bych skutečně řekl, kdyby… to je myslím u člověka posedlého tvořením 
ta nejvnitřnější pohnutka: odhalit neodhalitelné, zjevit, co nám může 
zjevit pouze smrt.“ Takto zní jedna z nalezených poznámek Ladislava 
Dvořáka, v deskách nadepsaných jeho rukou „Sentence. Ad chronos 
a kairos“. Při příležitosti akce Život a dílo Ladislava Dvořáka se společ‑
ně zamyslíme nad tím, kdo Ladislav Dvořák byl, vycházet budeme ze 
svědectví o jeho životě a z jeho díla. Režie Jaroslava Šiktancová.

Odhalení pamětní desky
Odhalení pamětní desky rodáku a  spisovateli Ladislavu Dvořákovi 
v obci Krásněves. Promluví starosta obce Karel Uhlíř.

Omlouváme se všem, kteří se těšili na letošní
Vídeňský pochod 13. června 2020.
Vzhledem ke složité situaci, která nastala
v důsledku epidemie, jsme nuceni pochod
zrušit. V roce 2021 se na vás budeme těšit.
Děkujeme za pochopení.

Tradiční Vídeňský 
pochod je zrušený

KOPRETINA VM: Pravidelný týdenní program červen 2020
Pondělí 8.00 – 13.00 Klub rodičů – setkávání rodičů, sdílení zkušeností na 
různá témata, vzájemná podpora při řešení běžných rodičovských starostí 
a radostí. Během Klubu rodičů je volný přístup k motorickým i terapeu‑
tickým hrám, hračkám a ke sportovnímu náčiní. 8.00 – 12.00 Vzdělávací 
aktivita pro rodiče s dětmi – pomocí Montessori technik se rodiče učí, jak 
rozvíjet koordinaci těla, jemnou a hrubou motoriku, paměť, pozornost, 
samostatnost a trpělivost svého dítěte. 10.00 Pohybové aktivity – pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem rozví‑
jet motorické schopnosti svého dítěte a jak zlepšit koordinaci těla. Úterý 
8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – 
pomocí tvoření z  různých materiálů se rodiče učí, jak rozvíjet jemnou 
a  hrubou motoriku, zručnost, pozornost, trpělivost a  sebevědomí své 
i svého dítěte. Dle programu besedy, přednášky. Středa 8.00 – 13.00 Klub 
rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivity – pomocí tvoření z různých materiálů se 
rodiče učí, jak rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zručnost, pozornost, 
trpělivost a sebevědomí své i svého dítěte. Čtvrtek 8.00 – 12.00 Klub rodi‑
čů. 10.00  Světový den proti dětské práci 12. 6. Středa 10. 6. 8.00 – 13.00 
Klub rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – malovaný ob‑
rázek. Klub rodičů. Čtvrtek 11. 6. 8.00 – 12.00 Klub rodičů. 10.00 Beseda 
s Elen Sejrkovou: Jak být dobrým rodičem II. – původní rodina a co si z ní 
neseme. 14.00 – 17.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – makrame.

Světový den proti násilí na seniorech 15. 6.
Pondělí 15. 6. 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Pohybové aktivity pro ro‑
diče s dětmi – básničky, říkanky, zpívání s dětmi s pohybovým doprovo‑
dem. Klub rodičů. Úterý 16. 6. 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 – 12.00 
hod. Vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi – vyrábíme z papíru. Středa 
17. 6. 8.00 – 13.00 Klub rodičů. 10.00 Vzdělávací aktivita pro rodiče s dět‑
mi – vyrábíme z papíru. Klub rodičů. Čtvrtek 18. 6. 8.00 – 12.00 Klub 
rodičů. 10.00 Beseda s Mgr. Elen Sejrkovou na téma: Jak být dobrým rodi‑
čem II. – řád v rodině a k čemu slouží. 14.00 – 17.00 Klub rodičů.

8
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Ohlášky Velké Meziříčí a okolí
Pořad bohoslužeb

Středa 10. 6. 7.00 za manžela Ladi‑
slava a živou a † přízeň. 18.00 mše 
svatá Oslavice. 18.00  mše svatá 
Vídeň. Čtvrtek 11.  6. Slavnost 
Těla a  Krve Páně / Boží Tělo. 
7.00 za rodinu Fiedlerovu, Svobo‑
dovu, Vodičkovu a  duše v  očist‑
ci. 16.30  schůzka ministranti. 
18.00 mše svatá s  eucharistickým 
průvodem – za P. Františka Mar‑
ka, rodinu Markovu, Matějíčko‑
vu a Šitkovu. Pátek 12. 6. 8.00 za 
manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, 
Kotrbovy, živou a † přízeň a duše 
v o. 10.30 Domov seniorů. 14.00 – 
16.00  svátost smíření a  výstav 

NSO ve Špitálku. 17.00 mše svatá 
ve Špitálku  – na poděkování za 
dar manželství s  prosbou o  Boží 
ochranu a  požehnání pro celou 
rodinu. Sobota 13.  6. Památ‑
ka sv.  Antonína z  Padovy, kněze 
a  učitele církve. 7.00  za  †  man‑
žela, sestru, Boží ochranu pro 
celou rodinu Neubaerovu, Peš‑
kovu, Mašovu, Stupkovu a  duše 
v očistci. 18.00 za Františka a Mi‑
loslavu Krejčovy. Neděle 14. 6. 11. 
v  mezidobí / v  naší farnosti letní 
pouť. 7.30 za živé a † členy našich 
rodin, Boží ochranu a požehnání 
pro celou rodinu a duše v očistci. 
9.00  za farníky. 10.30  mše svatá 

pro rodiny s dětmi – za Theodora 
Lokvence, manželku, děti z Nadě‑
jova a  Stanislava Janáka, manžel‑
ku a  děti z  Olší a  duše v  očistci. 
15.00 svátostné požehnání a krát‑
ký koncert chrámového sboru 
v kostele a poté setkání u kávy na 
faře. 18.00 za živou a † rodinu Ko‑
mínkovu a duše v očistci.

Farnost Bory
Pátek 12. 6. 18.00 Dolní Bory – za 
rodinu Sukovu a Komínkovu, Boží 
ochranu pro celou rodinu a duše 
v očistci. Neděle 14. 6. 11. v mezi‑
dobí / Slavnost Těla a Krve Páně. 
9.45 mše svatá s průvodem Božího 
Těla: Za rodiče Svobodovy, jejich 

syna Františka a  rodinu Svobo‑
dovu a  Klusáčkovu. 11.00  Poutní 
mše svatá v Radenicích.

Farnost Netín
Čtvrtek 11. 6. 17.30 mše svatá pro 
děti: Za rodinu Kolouchovu a duše 
v očistci. Pátek 12. 6. 18.30 za An‑
tonína Koukala, jeho rodiče a ro‑
diče Urbanovy. Neděle 14.  6.  11. 
v mezidobí / Slavnost Těla a Krve 
Páně. 8.00 mše svatá s průvodem 
Božího Těla: Za rodiče Michalovy, 
Smolíkovy a  celou živou a  †  pří‑
zeň.

Farní oznámení
* V nemocnici v Mostištích budou 
ještě v tomto čase probíhat návště‑

vy nemocných na požádání. Prosí‑
me, aby rodina kontaktovala faru. 
Bohoslužby zatím probíhat ještě 
nemohou. * 9.  6. a  10.  6. podle 
skupin pokračuje ve farním sále 
ve VM příprava na první sv. přijí‑
mání. * Ve čtvrtek 11. 6. v 8.00 ve 
farním sále zveme na další setká‑
ní seniorů na téma: „Toto je moje 
Tělo.“ * Ve čtvrtek 11. 6. bude ve 
farnosti Velké Meziříčí Boží Tělo. 
Po večerní mši svaté půjdeme 
průvodem s  dechovou kapelou 
do kostela Svatého Kříže (Špitál‑
ku). Prosíme, vypravte družičky. 
* V  Borech a  Netíně,  v  neděli 
14.  června, na Boží Tělo prosíme 

o přípravu oltářů a vypravení dru‑
žiček.* V  neděli 21.  června bude 
v  Telči slavit svou primiční mši 
svatou novokněz Jan Patty Pavlí‑
ček. Z farnosti VM bude vypraven 
autobus s  odjezdem v  12.30 od 
fary ve VM. Zapisovat se můžete 
v úředních hodinách ve farní kan‑
celáři VM a  zároveň uhradit za 
dopravu 150 Kč.

Společně čteme Bibli
V  tomto týdnu čteme ze  Skutků 
apoštolů, 10 – 14 kapitola. Otázka 
pro děti: Kde byli učedníci poprvé 
nazváni křesťané? Otázka pro do‑
spělé: Kdo byli původci sv.  Pavla 
na misijní cestě?    Farní úřad, VM

Obce protestují proti snižování 
svých rozpočtů, se kterým přišla 
současná vláda. Ta jim chce vzít 
více než 20 miliard.

Jak uvedl starosta Velkého Meziříčí 
na tiskové konferenci, základní část‑
ka asi tisíc korun na jednoho obyva‑
tele. Pro naše město to tedy zname‑
ná sumu kolem 12 milionů korun. 
Výpadek v  rozpočtu vedení města 
odhaduje na zhruba 15  %, vyjád‑
řeno v penězích půjde asi o 36 mi‑
lionů korun. „Investiční akce budou 
zkrátka omezeny,“ reagoval starosta 
a přidal rovnou jednu z akcí, která 
bude muset být odložena. Půjde 
o  rekonstrukci obřadní smuteční 
síně na hřbitově na Karlově.
Jedním ze starostů, kteří rovněž 
protestují proti opatření vlády na 
snížení prostředků obcím, je sta‑
rosta obce Vídeň Martin Vávra. 
„Připojuji se ke stávkové pohotovos-
ti starostů, kterou protestujeme za 
další snižování obecních rozpočtů 
ze strany vlády,“ oznámil veřejně 
Martin Vávra.
Obce na protest proti 
snižování rozpočtů 
vyvěsily černé vlajky

Sdružení místních samospráv 
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek 
pro obnovu venkova ČR vyhlásily 
26. květen 2020 ČERNÝM DNEM 
PRO OBCE A KRAJE. Poslanecká 
sněmovna toho dne rozhodovala 
o zákonu o kompenzačním bonusu. 

Stávková pohotovost starostů
Vláda České republiky hodlá vzít 
obcím více než 20 miliard korun. 

„Tyto prostředky budou chybět 
v  naší obci na důležité investice 
a  rozvoj.“ říká vídeňský starosta. 
Ohroženy jsou podle něho jejich 
připravené investice a  záměry. Jde 
například o výstavbu chodníků ve 
Vídni, zhotovení půdní vestavby 
pro bytovou jednotku v rodinném 
domě č. p. 62, dále o úpravu parčí‑
ku po bývalé vodní nádrži či o re‑
konstrukci bývalé základní školy. 
Starosta Vávra se domnívá, že vlá‑
da mohla zvolit i  jiný způsob, jak 
nebrat dnes tolik potřebné finance 
obcím.
„Jako starosta obce jsem se roz-
hodl podpořit protestní stávkovou 
pohotovost starostů, protože v  této 
nelehké době je důležité zachovat 
finanční prostředky obcím, aby 
mohly investovat a  znovu rozhý-
bat regionální ekonomiku, pomoci 
živnostníkům a  místním firmám. 
Obce i kraje v naší zemi plní důle-
žitou úlohu zadavatelů veřejných 
zakázek, proto v  minulých dnech 
vyvěšovaly na protest proti těmto 
krokům vlády černé vlajky. Bohužel 
dopady na obce se mají ještě dalšími 
návrhy zákonů prohloubit, a je dů-
ležité, aby se obce již ozvaly zásadně 
proti takovým návrhům,“ apeluje 
Martin Vávra. Obce podle hlasů 
starostů nejsou kasičky, aby platily 
za stát za krizi. Předseda Sdruže‑
ní místních samospráv Stanislav 
Polčák v celostátních médiích vy‑
světloval, že podporu ohroženým 
OSVČ a  společníkům malých fi‑
rem považuje za správné rozhod‑
nutí, jen podle něho není vhodné, 
aby ji spolufinancovaly obce, které 
se už tak budou muset potýkat 
s výraznými ekonomickými ztráta‑
mi. Podle zástupců obcí by měl být 
bonus hrazený ze státního rozpoč‑
tu tak, aby se nedotkl příjmů měst. 
To koneckonců navrhuje i  Senát, 
který vrátil připravovaný zákon do 
sněmovny.          

Připravila: redakce ML.
 Ilustrační foto: FCB

Vláda chce vzít obcím 
peníze

Tati, kde bydlí Bůh? Knížka s tímto názvem vyšla kdysi v nakladatel‑
ství Portál. Otázky desetileté Lenky na věci jako jestli budou zvířata 

v nebi nebo proč se lidé ve farnosti hádají. A taky je 
tam otázka: Kde bydlí Bůh?
Odpověď je nasnadě: v nebi. Bůh Otec je v nebesích. 
Nebe je slovo pro to nad námi, kam sami nemůže‑
me, místo oddělené, svaté. Nebe ale není ani tak 
vymezený prostor jako spíš sféra vlivu, kde je Bůh 

králem, pánem. Nemusí to být mimo náš svět. Konec Zjevení Janova 
(poslední biblické knihy) popisuje vidění příbytku Božího uprostřed 
lidí. Nebe na zemi.
V  Janově evangeliu Ježíš v  řeči na rozloučenou slibuje, že s  Otcem 
přijde a udělá si u člověka příbytek. Člověk se může stát příbytkem 
Božím.
A co pokud chceme, aby Bůh měl u nás/v nás svůj příbytek? Podmín‑

kou, aby Bůh přišel, je zachovávání jeho slova a  láska. Zachovávání 
přikázání, jednání podle zákona – to nejde proti lásce ani to láskou 
(míněno vlastním citem) nemůže být nahrazeno, leč souvisí to spolu. 
Plnit přikázání = milovat Boha. Milovat Boha = zachovávat přikázání. 
Tím v sobě dělám Pánu Bohu prostor, On ke mně může přijít přebývat.
Když se uzavírám před člověkem, který mě potřebuje, uzavírám se 
taky Bohu. Někdy se říká, že v NZ už nejde o plnění přikázání, že jde 
o  lásku. Jsme přece díky Ježíši Kristu svobodní. Ano, jsme svobod‑
ní, ale ne od přikázání. Jsme svobodní od strachu. Nesnažíme se žít 
dobře, plnit příkazy proto, aby nás Pán Bůh nepotrestal. Zachováváme 
přikázání proto, aby k nám mohl přijít.
Německý teolog Gerd Theissen ve svém Poeticko ‑kritickém katechis‑
mu píše o Duchu svatém mj. toto: Duch Boží přivádí k poznání: to, co 
život očekává od nás, je důležitější, než to, co od života očekáváme my. 
To je rozhodující obrat, návrat, obrácení k Bohu. Skutečnost neslouží 

našim účelům, nýbrž skrze ně k  nám dospěje výzva z  centra, které 
samo je účelem. Objevujeme centrum mimo vlastní JÁ…
Boží Duch vede k poznání: je důležitější, abychom vyhověli volání sku‑
tečnosti, než aby skutečnost vyhovovala našim potřebám. To, jak žijeme 
v situacích, vztazích, světě, do něhož jsme vrženi, souvisí s Pánem Bohem, 
s jeho Duchem, s poznáním Boha. Život podle přikázání, život v lásce, 
nás učiní vnímavými a otevřenými pro Pána Boha. Život z Ducha nebo 
jinak řečeno zbožný život není hlava v  oblacích, odtrženost od reality 
a všednosti, povznesenost nad rutinu. Je to život nohama na zemi s ruka‑
ma přiloženýma k dílu, které je v dané chvíli potřebné. A Boží Duch nám 
pomáhá „vyhovět volání skutečnosti“ (jak to nazývá Theissen).
Otevřenost výzvám světa kolem nás je otevřeností Božímu Duchu. Člo‑
věk otevřený lidem je otevřený i tomu, co si sám nemůže dát – pokoji, 
radosti, naději, lásce, které mají svůj pramen v Bohu. 

Markéta Slámová, evangelická farářka,  Husův dům Velké Meziříčí

Duchovní slovo: Svatodušní zamyšlení 

Jak už jste možná zachytili z jiných zdrojů, v rámci generální opravy varhan 
v kostele sv. Mikuláše byl při odstranění prkenné podlahy v prvním patře 
věže v polovině dubna nalezen samopal a v minulém týdnu asi 13 kg trha‑
viny. Pro mnohé z nás byl objev senzací. Přivolaný pyrotechnik tvrdil, že je 
to ve starých budovách celkem běžný nález. Den po té mi jeden přítel řekl: 
„Ty nemáš kostel, ale muniční sklad“.
Oba nálezy byly zabaleny v novinách Rudé Právo a Rovnost z února 1949. 
O čem psaly tehdejší noviny: o mírumilovnosti Sovětského svazu, plénum 
sněmovny zahájilo jednání o  státním rozpočtu na první pětiletku, sou‑
družka Jehníčková mladá „stachanovka“ svým příkladem motivuje druhé, 
a tak fabrika plní plán na 127,9 procent, „lid je zdrojem veškeré moci ve 
státě“ toto vedlo ke vzniku zákona o zlidovění soudnictví, Praha i KABLO 
Velké Meziříčí pozdravuje IX. sjezd KSČ, v „Týdnu vzorné práce“ nastou‑
pilo 164 nových úderníků, nařízení kdo a jak bude určovat rolníkům do‑
dávky dobytka…Uložení obojího je věc poválečná, po nástupu komunistů 
k moci. V letech 1947 – 1949 byl kostel a věž opravovány. Tato oprava pro‑
běhla za faráře P. Bohumila Buriana odpůrce komunistického režimu, pro 
kterého by bylo případné nalezení zbraně důvodem k odsouzení a vězení. 
O důvodech uložení zbraně a trhaviny můžeme spekulovat.
Myslím, že odkaz tohoto faráře reakčníka, který velmi ovlivnil život naše‑
ho města a okolí, je stále živý a v souvislosti s nálezem připomínám jeho 
výzvu: „Co od nás křesťanů chce dnešní doba? Nechce od nás zázraků. Chce 
především, abychom neztratili klid a zachovali si rozvahu. Chce od nás, aby-
chom byli vytrvalí, nebáli se života. Váš postoj ať je jasný, vaše slova pravdivá. 
A světu nesme poselství lásky“.
Podlaha ve věži je již celá odkrytá, přebytečný zásyp odstraněn, další nález 
neočekáváme. Budeme pokračovat v opravách varhan. Nikdo nemusí mít 
obavy, může vstoupit, modlit se a dál se nechat vést Kristovým příkladem.

P. Pavel Šenkyřík, velkomeziříčský děkan

Ty nemáš kostel, 
ale muniční sklad

Hasiči se nezastavili
Dok. ze str. 2
Ve Skleném n. O. 7. 6. v 9.35 prováděli místní hasiči čerpání vody.
V Herálci 7. 6. ve 12.38 hasiči pročistili kanalizaci.
Ve Velké Losenici 7. 6. ve 14.04 na žádost starosty hasiči čistili mateř‑
skou školu od bahna.
V  Dolních Heřmanicích 7.  6.  18.17 hasiči ze stanic Velké Meziříčí 
a Dolní Heřmanice čerpali vodu.
V Holubí Zhoři 7. 6. v 18.27 došlo k dopravní nehodě osobního auta 
bez zranění. Meziříčští a bítešští hasiči zabezpečili místo nehody.
Ve Velkém Meziříčí, na Příkopech 7. 6. v 19.49 odstranili přístřešek 
spadlý na komunikaci z rekonstruovaného mostu na D1.
Ve Stránecké Zhoři 7. 6. 19.57 odstranili strom z komunikace.
V  Křižanově místní hasiči zasahovali 7.  6. ve 20.00, když zde tekla 
voda přes komunikaci.
Na Hornoměstské ul. ve VM ve 20.01 museli proplachovat kanalizaci.
Ve Velkém Meziříčí, na samotě Loupežník 7. 6. ve 20.08 čerpali vodu.
Ve Velkém Meziříčí monitorovali řeku 7. 6. ve 20. 10.
Hasiči ze Stránecké Zhoře museli 7. 6. ve 20.13 v místě čerpat vodu.
V Bobrové 7. 6. ve 20.17 žďárští hasiči čerpali vodu.
V Křižanově 7. 6. 2 ve 20.23 prováděli hasiči čerpání vody.
V Pikárci 7. 6. ve 20.25 odstranili strom z pozemní komunikace.
V Jívoví 7. 6. ve 20.33 místní hasiči čerpali vodu.
V Měříně 7. 6. 20.37 hasiči pročistili kanalizaci.
Ve Skleném nad Oslavou 7. 6. ve 20.43 čerpali vodu.
Velké Meziříčí na Bezděkově a ul. Vrchovecká 7. 6. ve 20.47 odstranili 
stromy z komunikace.
V Bobrové 7. 6. ve 20.47 odstranili hasiči strom z komunikace.
V Dobré Vodě 7. 6. ve 20.48 prováděli místní hasiči čerpání vody.
Ve Velkém Meziříčí, na Příkopech 7. 6. ve 20. 48. hasiči čerpali vodu.
Ve Velkém Meziříčí, ul. Novosady 7. 6. v 21.15 stavěli meziříčští hasiči 
protipovodňovou hráz.
V Jívoví 7. 6. v 21.18 hasiči uklízeli vozovku.
Hasiči čistili 7. 6. v 21.31 koryto řeky v Křižanově
V Hodově 7. 6. 2020 21.33 hasiči z Budišova odstranili strom z komunikace.
V Krásněvesi 7. 6. ve 22.23 místní hasiči čerpali vodu.
Ve Velkém Meziříčí 8. 6. v 1.42 hasiči čerpali vodu.
V Křižanově (viz foto) 8. 6. v 5.13 uklízeli hasiči vozovku po přívalo‑
vém dešti. V 6.37 pak ještě provedli oplach znečištěné komunikace.

Připravila redakce ML. Zdroj: TZ KOPIS Vysočina
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Až 20 milionů korun může 
letos Kraj Vysočina rozdělit na 
podporu resp. spolufinanco-
vání oprav a novou výstavbu 
významných sportovních 
zařízení. Krajská rada v minu-
lých dnech rozhodla o sedmi 
konkrétních projektech, jejichž 
realizátoři požádali o krajskou 
podporu. Velké Meziříčí mezi 
nimi bohužel ale není. O návr-
hu rozdělení dotace v celkové 
výši 19 milionu korun musí 
ještě rozhodnout červnové 
zastupitelstvo kraje.

Podpora přístavby šaten zim-
ního stadionu/Ledeč nad Sá‑
zavou  – výše navržené krajské 
dotace: 1 380 412 Kč (celková 
hodnota projektu 13,8 mil. Kč). 
Ve vybraných hodinách bude 
sportoviště využíváno pro vý‑
uku tělesné výchovy Gy, SOŠ 

a VOŠ Ledeč nad Sázavou.
Podpora výstavby víceúčelové-
ho sportovního areálu spolku 
Orel jednota/Nové Město na 
Moravě: 929 259 Kč (celková 
hodnota projektu 13,3 mil. Kč). 
Po výstavbě této budovy bude 
v  další etapě víceúčelový areál 
dále rozšiřován dobudováním 
venkovního hřiště s umělým po‑
vrchem.
Podpora výstavby víceúčelové 
sportovní haly/Horácký teniso‑
vý klub Třebíč: 2 502 192 Kč (cel‑
ková hodnota projektu 17,9 mil. 
Kč). Nová hala s  umělým povr‑
chem umožní celoroční činnost 
klubu i  Krajského centra talen‑
tované mládeže, kterou spolek 
zajišťuje. Halu bude pro tělesnou 
výuku využívat rovněž OA a HŠ 
Třebíč.
Podpora výstavby multifunkč-
ního hřiště v  areálu Na Hvěz-

dě/Třebíč: 954 528 Kč (celková 
hodnota projektu 13,6 mil. Kč). 
Vznikne hřiště s  umělým povr‑
chem pro baseball a  díky úpra‑
vě rozvodu potrubí na chlazení 
vznikne plocha pro kluziště.
Podpora modernizace sportov-
ního areálu Za Branou/Pacov: 
3 763 555 Kč (celková hodnota 
projektu 26,9 mil. Kč)
V  rámci projektu bude zmoder‑
nizován sportovní areál v  Paco‑
vě, který je využíván pro fotbal, 
tenis, atletiku a pro výuku tělesné 
výchovy, vybudovány budou šat‑
ny a zázemí pro diváky, sportovi‑
ště se rozšíří o tři tenisové kurty, 
areál bude bezbariérový.
Podpora rekonstrukce objektu 
na Sportovní centrum Třebíč: 
2 228 188 Kč (celková hodnota 
projektu 24,8 mil. Kč). Bývalá 
kotelna bude zrekonstruována 
a  vznikne Sportovní centrum, 

vznikne tělocvična, posilovna, 
k dispozici bude horolezecká stě‑
na, kardio zona, masérny a  dal‑
ší. Prostory bud používat také 
Střední škola stavební Třebíč.
Podpora výstavby sportovní 
haly/Žadatel: město Nové Město 
na Moravě  – výše navržené 
krajské dotace: 6 851 141 Kč 
(celková hodnota projektu 
68,5 mil. Kč). Jde o projekt zcela 
nové sportovní haly s  komplet‑
ním zázemí pro hráče a tribunou 
pro cca 130 diváků, hala nabídne 
horolezeckou stěnu, zlepší stáva‑
jící nedostačující kapacitu spor‑
tovišť ve městě. V  dopoledních 
hodinách budou kapacity využity 
pro výuku tělesné výchovy škol 
města i kraje.
Krajská dotace bude poskytnuta 
na úhradu uznatelných nákladů 
poté, co bude předloženo vyúčto‑
vání.     -red. Zdroj: KrÚ Vysočina-

Kraj letos rozdělí až 20 milionů korun jako příspěvek 
na modernizaci a stavby nových sportovišť

Šeborovský Kolotlon 2020
Sobota 20. června 9.00 – 18.00, farma rodiny Uchytilovy, Šeborov
4. ročník netradičního, MTB biatlonového závodu. Pravidla stejná jako při sprintu v biat-
lonu, jen místo lyží se jede na kole. Tříkilometrový okruh, připravená střelnice.
Program:
9.00 – 11.00 Prezence závodníků (v Šeborově u kravína)
11.30 Start
 Vyhlášení výsledků po dojezdu posledního závodníka
Cyklistická přilba povinná! Počet startovních míst omezen. Změna programu vyhrazena.
Kategorie: děti do 10 let, dětí 11 – 15 let, muži 15 – 40 let, muži 41 – 50 let, muži 50+, 
ženy 15 – 40 let, ženy 41 – 50 let, ženy 50 +.
Startovné: dospělí 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.
Předběžně se přihlašujte na: e-mail pavel.uchytil@seznam.cz, tel. 775 391 909, 
777 972 919 možno i na místě. Občerstvení zajištěno. Za špatného počasí se nekoná.

Bude otevřena Univerzita 
rodičovství Kamevéda
Vážení rodiče, trenéři a  pedago-
gové, chcete získat know -hov, in-
formace a  praktické dovednosti, 
které vám umožní rozvinout sil-
né stránky svých dětí a  vychovat 
z nich jedinečné a úspěšné osob-
nosti?

V rámci spolku Kamevéda připra‑
vujeme další krok, kterým hodlá‑
me postoupit dál v servisu posky‑
tovanému všem, kteří se zabývají 
moderní výchovou dětí a  chtějí je 
neochvějně přivést k  pevnému 
zdraví, rozvinout na maximum je‑
jich talent, dovést jej přímou cestou 
k  výraznému životnímu úspěchu 
a  k  udržení výhod, které jim to 
v budoucnu přinese.
Od ledna  2021 otevřeme první 
ročník Univerzity rodičovství 
Kamevéda. Je určen pro ty, kteří 
chtějí pochopit a  osvojit si zása‑
dy moderní komplexní výchovy, 
připravit děti do života s využitím 
nadstandardních metod a  postu‑
pů, aby se mohly seriózně ucházet 
i o ty nejvýhodnější pozice v atrak‑
tivních oblastech lidské činnosti. 
Jde o cílenou přípravu na budoucí 
úspěšnou kariéru.
Celkem čtyřleté studium si klade 
za cíl naučit především rodiče, ale 
i  trenéry a  pedagogy v  rámci se‑
minářů, přednášek a  praktických 
cvičení, vést dítě s pomocí moderní 
filozofie a metodiky výchovy k ma‑
ximální úrovni rozvinutí a uplatně‑
ní jeho talentu. Každé dítě je nosite‑
lem hned několika druhů slibných 
předpokladů a  zárodků talentu, 
který vás naučíme spolehlivě po‑
silovat a pěstovat až do excelentní 
úrovně, kterou ocení nejen u  nás, 
ale i v zahraničí.
Univerzita rodičovství Kamevéda 
není ničím propojena s oficiálním 
vzdělávacím systémem, studium 
není závislé na dosaženém vzdě‑
lání ani na jiných předběžných 
podmínkách. O  přijetí ke stu‑
diu rozhoduje opravdový zájem 
o  obor, tedy o  sofistikovanou vý‑
chovu dítěte. Je třeba pouze obstát 
svým odhodláním, základními 

znalostmi a  přístupem k  výchově 
při přijímacím pohovoru. A  vypl‑
nit dotazník uchazeče o  studium 
URK. Cílíme v prvé řadě na rodiče, 
ale i na budoucí rodiče, kteří se na 
svoji roli teprve připravují a chtějí ji 
zvládnout tím nejlepším možným 
způsobem.
Nesledujeme pouze jednu metodu 
výchovy či budování talentu, po‑
skytujeme pohled komplexní, za‑
hrnující stabilní platformu opravdu 
zdravého, silného a všestranně vy‑
spělého dítěte, které uspěje v  bu‑
doucím světě.
Osnovy pro 1. ročník Univerzity 
rodičovství Kamevéda (URK):

1. Vliv prenatálního období na 
zdraví a budoucí potenciál dítěte.

2. Filozofie Kamevédy.
3. Metodika Kamevédy.
4. Rozvoj pohybové inteligence dí‑

těte.
5. Budování odolnosti a otužilosti.
6. Výuka cizích jazyků.
Podrobné instrukce budou zve-
řejněny v průběhu letošního léta, 
ale už nyní se můžete předběžně 
informovat na: +420 775 178 805,
kameveda@kameveda.com.
Domnívám se, že tento důležitý 
článek – pravidelné studium, do‑
posud v činnosti spolku Kamevéda 
z.s. chyběl. Je to jediný způsob, jak 
zajistit, aby ti, kteří děti prakticky 
vychovávají, byli pro tento ná‑
ročný a  odpovědný úkol detailně 
připraveni na úrovni, která odpo‑
vídá teoretickým poznatkům vědy 
i  souboru praktických zkušeností 
těch nejúspěšnějších osobností, 
které pocházejí z konce 20., a z po‑
čátku 21. století, stále se analyzují 
a doplňují. Děti, které si vychováte 
s  využitím těchto znalostí, budou 
schopné úspěšně konkurovat nejen 
svým vrstevníkům u nás doma, ale 
i v zahraničí.
Úvodní ročník URK je určen pro 
uchazeče z  České republiky a  ze 
Slovenska. Vlastní studium by 
z  většiny mělo probíhat ve Vel‑
kém Meziříčí.

JUDr. Pavel Zacha, 
předseda spolku Kamevéda z.s.

V pivnici Na Lipnici, ulice Soko-
lovská, se v  sobotu 27.  6.  usku-
teční karbanická soutěž ve hře 
„prší“, která se letos v břez‑
nu nemohla konat kvůli ko‑
ronaviru. Právě proto byla 
přesunuta na tento nový 
termín. Hrát se bude jak 
v  lokále, tak i  v  chráněné 
venkovní zahrádce pod vel‑
kými slunečníky. Soutěžící 
jsou přihlášeni již předem. 
V  ceně startovného je za‑
hrnuto i vítané občerstvení. 
Pořadatelé mají pro nejlepší 
účastníky připraveny krás‑
né poháry, diplomy i  hod‑
notné věcné ceny.

Začátek prezence ve 14.00, start 1. 
kola v 15 hodin. Zájemci se musejí 
dostavit včas!              Vladimír Pařil

Turnaj v karetní hře „prší“

Pořídili jste si štěňátko a hledá-
te ten správný odrazový můs-
tek do společného života?
Máme pro vás ucelený výchov-
ný a výcvikový kurz! 

1. hodina je ZDARMA
Můžete se na cvičiště přijít 
podívat a vyzkoušet si, jestli vám 
hodina bude vyhovovat.
Další hodinu se vybírá cena kur‑
zovného (1500 Kč) a následně se 
budeme potkávat o prázdninách 
vždy ve středu nebo neděli dle 
domluveného času.
Na hodinu chodí maximálně 
5 psovodů, kapacita je omezená, 
proto je lepší se nahlásit!
Stačí napsat e ‑mail na 
info@agilityvm.cz nebo zavolat 
na tel. 601 341 131.
Na první hodinu si s sebou 

vezměte pamlsky a  doporučuji 
postroj a podložku pod psa.
Pokud máte trošku hlučnějšího, 
či divokého psíka, ničeho se ne‑
bojte – proto se na cvičák chodí! 

Kurzy začínají:
24. června v 18 hodin
13. září v 9 hodin.

-zdroj: Agility VM-

Agility Velké Meziříčí 
pořádá výcvik psů

Celkem na 173 místech po celé re‑
publice uspořádaly atletické kluby 
závody Spolu na startu, TJ Sokol 
Velké Meziříčí nebyl výjimkou. 
Akci pořádal Český atletický svaz, 
jehož projekt ocenil dokonce prezi‑

dent Me‑
zinárodní 
atletické 
federace 
a  býva‑
lý běžec 
Sebas‑
tian Coe. 
Sezonu 
tak od 
1.  června 
považují 
atleti za 
zaháje‑
nou. 
Zapojilo 
se zhru‑
ba 17 000 
účastní‑
ků napříč 
věkovými 
a  výkon‑
nostními 
katego‑
riemi, 
v  Meziří‑

čí byl počet startujících 50.
Sportovní areál Školní hostil první 
letošní venkovní závody, kterých se 
zúčastnili závodníci v  kategoriích 
mladšího a staršího žactva, doros‑
tu, juniorů i dospělých. Mladší žac‑
tvo startovalo pouze ve vrhu koulí, 
starší kategorie navíc ve skoku vy‑
sokém. „Zapojili jsme se do projektu 
Spolu na start a zahájili tak koneč-
ně sezonu. Děti si to myslím užily 
a  podaly skvělé výkony. Odměnou 
závodníkům, mimo potlesk soupeřů, 
byl dobrý pocit ze sportovního výko-
nu a pohybu na čerstvém vzduchu,“ 
uvedla ředitelka závodu Zuzana 
Villertová. Ve skoku vysokém zazá‑
řil Tomáš Neufuss, který překonal 
výšku 186 centimetrů. Nejdelší vrh 
koulí v délce 12,59 metru předvedl 
Kamil Běhounek.

-text a foto: zdroj měúvm-

Velkomeziříčští atleti 
zahájili sezonu účastí 
v projektu spolu na startu

Minižáci házené úspěšní 
na Sokolských přeborech

Naši minižáci a přípravka se 
zúčastnili 6. 6. Sokolských pře-
borů které pořádal tým z Prahy 
8, Sokol Kobylisy.

I  když účast družstev nebyla 
tentokrát nijak vysoká zahráli 
jsme si krásný turnaj a konečně 
se zase bavili hrou.
Klukům to moc šlo a  odvezli 
si medaile za třetí místo v  ka‑
tegorii přípravky. V  kategorii 
minižactva jsme skončili ještě 
o stupínek lépe a brali tak krás‑
né stříbro.
Hlavní vítězství však zazna‑
menal sport a  v  tomto přípa‑
dě naše oblíbená házená. Pro 
některé kluky ročníku 2009 to 
byl poslední soutěžní turnaj 
v  miniházené před posunutím 
se do mladších žáků. Tímto 
jim přejeme ať je „velká“ há‑
zená baví minimálně stejně, 
a zažijí spoustu úspěchů a krás‑

ných momentů nejen na hřišti.
Na turnaji také natáčela Česká 
televize a krátkou reportáž bu-
dete moci zhlédnout v sobotu 
13. 6. v 11:45 na ČT sport.
https://www.facebook.
com/558966444167603/post‑
s/3181938018537086/?app=fbl

Hráli:
Přípravka  – Jakub Podsedek, 
Pavol Živčic, Vojtěch Kostečka, 
David Stoklasa, Adrian Kadlec, 
Erik Fialka, Samuel Karásek, 
Jakub Musil, Adam Buďa, Mar‑
tin Jelínek.
Minižáci  – David Bradáč, Ni‑
kolas Fexa, Tomáš Klíma, Da‑
vid Ambrož, Jan Heneš, Kryštof 
Havelka, Jakub Chalupa, Dani‑
el Červený.
Trenéři  – David Stoklasa, Petr 
Kaštan, Vlaďka Kaštanová, Jiří 
Holý.
                            David Stoklasa
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Představujeme šachové oddíly…

Město Žďár ocení Aloise 
Bradáče, rodáka z Mostišť

Obecní vlajka.

Václav Augustin.

Trojice nejlepších tamějších šachistů – s hrajícím 
trenérem a v jedné osobě zároveň i kapitánem 
Milanem Chvojkou uprostřed.

Příznivci a  fanoušci kopané ve Skleném nad Os‑
lavou pořádají v  neděli 5.  července  2020 jubilej‑
ní 45.  ročník tradičního turnaje v  malé kopané 
„SKLENSKÝ POHÁR 2020“. Začátek v 8.00.
Startuji mužstva 5 + 1, startovné 100 Kč.

Přihlášky je možné zasílat na adresu: Ing.  Josef 
Bajer, Dolní 31/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 
732 769 644, e‑mail: bajer@post.cz.
Pořadatelé ze Skleného nad Oslavou se těší na vaši 
účast.

ŠK Sokol Oudoleň
Jestli si některý z vysočinských ša‑
chových oddílů zaslouží skutečně 
obdiv, pak je to rozhodně právě 
ten, o kterém tu dnes pojednáme.
Oudoleň, to je docela malá obec 
na Havlíčkobrodsku. Dostanete 

se do ní nejlépe po silnici ze Žďá‑
ru směrem na Polničku, Račín, 
Vepřovou a Havlíčkovu Borovou. 
Je situována v  nadmořské výšce 
550  metrů a  obývá ji pouhých 
377  obyvatel. Má však i  vlastní 
obecní úřad, základní školu a ma‑
teřskou školku, prodejnu smíše‑
ného zboží COOP, poštu Partner, 
knihovnu, kulturní dům, pohos‑
tinství, tenisové kurty, koupaliště, 
hřiště na volejbal a  nohejbal  atd. 
Je členem svazku obcí s  názvem 
Podoubraví, jehož územní osu 
vytváří řeka Doubrava a který or‑
ganizačně spadá pod město Cho‑
těboř. Samotnou vsí však protéká 
jen Oudoleňský potok, zvaný též 
Oudoleňka; to je ovšem vodoteč 
pozoruhodná poměrně hojným 

výskytem dnes už dosti vzácné 
střevle potoční. Někdejší starosta 
obce Václav Augustin je slavným, 
uznávaným chovatelem dravců, 
renomovaným sokolníkem, my‑
slivcem a  lesákem. Vyšly mu už 
i tři knihy s příslušnou tematikou: 
Tragédie u  jestřábů na hnízdě 
(i v angličtině a němčině), V zajetí 
lovecké vášně a V zajetí sokolnic‑
tví. Podporuje také místní sport, 
konkrétně i šachy.
V roce 2009 založili agilní a obě‑
taví manželé Milan a  Kateřina 
Chvojkovi dětský šachový krou‑
žek. Samotná zdejší ZŠ ostatně 

přijala za svůj i  známý projekt 
„Šachy do škol“, a to v rámci spe‑
cializovaných programů na in‑
ternetu (www.learningchess.net). 
Děti se učí základy, nabývají zna‑
losti, osvojují si strategii i taktiku 
královské hry, řeší situační dia‑
gramy. V této činnosti oudoleňští 
žáci dokonce dosáhli až na 2. mís‑
to v  rámci celé republiky, když 
je předstihli jen jejich vrstevníci 
z Českých Budějovic!
Plody této dlouhodobé práce 
s  mládeží se naplno projevily 
v roce 2018, kdy zde pod ochran‑
nými křídly Sokola založili úplně 

nový šachový oddíl. Ten byl kraj‑
ským svazem přiřazen do Regio‑
nální soutěže Vysočina/Východ 
(RSV). Ve své první soutěžní 
sezóně 2018/2019 sice platil no‑
váčkovskou daň, když mezi šesti 
kluby skončil smolně na posled‑
ním místě, ale dnes už se situace 
mění. Teď je tomu prostě jinak… 
Oudoleňští nadšenci totiž již dva‑
krát porazili onu nikterak slabou 
Bystřici nad Pernštejnem a  nyní 
zle zatápějí i  ostatním soupe‑

řům. Jejich tým dokonce obsadil 
1.místo mezi družstvy na „Tur‑
naji šachových mušketýrů“, který 
se konal v  září loňského roku ve 
Žďáře. Intenzivní trenérská práce 
svérázného Milana Chvojky, jenž 
je hrajícím kapitánem jejich skva‑
dry, je více než zřejmá – a velice 
rychle přináší své efektivní plody!
Popularita šachů je v  Oudoleni 
i  ve vedlejším Slavětíně opravdu 
značná  – asi tak jako je značná 
např.  popularita discgolfu v  Ko‑

bylí na Břeclavsku. Tento specific‑
ký druh sportu prostě přijala obec 
v obou případech za svůj, tj. jako 
svůj profilový a  preferovaný. Ša‑
chklub v Oudoleni má teď mnoho 
mladých a  talentovaných hráčů, 
z  nichž si může vybírat. Členská 
základna je tu skutečně obdivu‑
hodná.
Na jaře 2018 se v sále kulturního 
domu uskutečnil I.ročník místní‑
ho turnaje „O pohár starosty obce 
Oudoleň“, jehož se zúčastnilo cel‑
kem 34 borců – dospělých i dětí. 
Vloni se aktuálně musel název 
akce mírně pozměnit: teď zněl 
„O pohár starostky…“; nu a druhý 
ročník přivábil 30 hráčů – 14 do‑
spělých a 16 dětí. Nadšené a obě‑
tavé manželky a maminky upekly 
pro přítomné šachisty skutečně 
mňamózní pohoštění ve formě 
rozličných dobrůtek. Poté se po‑
kračovalo při občerstvení v  při‑
lehlé hospodě paní Stránské.
Místní děti také cestují na turnaje 
tzv. Žákovské šachové ligy, napří‑
klad do Světlé nad Sázavou, do 
Lipnice n. Sáz. a do Náměště nad 
Oslavou. Ale i jinam.
Nezbývá než mladým oudoleň‑
ským borcům a  borkyním plus 
jejich vedoucímu popřát stálý, 
neutuchající entuziasmus a  z  něj 
pramenící další sportovní úspě‑
chy…                        Vladimír Pařil

BOWlINg
Pořadí Tým 1. kolo Celkem Průměr  Body
 1. HB 2599 2599 324,88 21
 2. Zelenina 2420 2420 302,50 17
 3. TEZA 2411 2411 301,38 16
 4 Ja68ger 2553 2553 319,13 14
 5. Kalíškáři 2432 2432 304,00 13
 6. Technické služby 2350 2350 293,75 13
 7. RIVER BOWLING 2222 2222 277,75 12
 8. Gurmáni 2464 2464 308,00 11
 9. Falco 2222 2222 277,75 11
10. ACZS 2298 2298 287,25 9
11. BBC 2031 2031 253,88 9
12. Haluzáři 2379 2379 297,38 8
13. CZ-SIGN 2098 2098 262,25 8
14. Hexenšus 2199 2199 274,88 6
15. Marní HADI 2056 2056 257,00 6

Přihlášky zasílejte na email 
davidsmej@seznam.cz. Kapaci‑
ta turnaje je 15 družstev (MIXY 
4+2) a startovné je 150 Kč na člena 
týmu. 
V  ceně startovného: výběr jídla 
(srnčí guláš, pečené vepřové), vý‑
běr nápoje / vyjma tvrdého, poháry 
pro první 3 místa, věcné ceny pro 
první 4 místa, šampus pro všechna 
družstva, cena pro „NEJ“ hráčku 
a „NEJ“ hráče turnaje. 
Možnost ubytování v  místním 
penzionu Chlumecký Dvůr.

18. ročník
Sobota 27. června 2020

 8.00 Registrace týmu a rozloso‑
vání do skupin

 8.30 Zahájení prvních zápasů
18.00 Předpokládané ukončení 

turnaje
18.30 Vyhlášení výsledků turna‑

je a předání cen
19.00 Vypuknutí bujarých oslav 

a after párty.

Chlumecký 
volejbalový 
turnaj
s after party

45. sklenský pohár 2020

Běžecký veterán Alois Bradáč 
(narozen 1940 v Mostištích a je‑
jich dřívější obyvatel, nyní ob‑
čan Žďáru nad Sázavou a  v  let‑
ním čase chalupář ve Frankově 
Zhořci) byl jako historicky pátá 
osobnost navržen a  schválen na 
udělení Ceny města Žďár nad 
Sázavou 2020. Toto nejvyšší oce‑
nění se uděluje od roku 2016 jed‑
né osobě za zásluhy v  oblastech 
kultury, sportu, vzdělávání, vědy, 
veřejného života nebo za mimo‑
řádný čin.
Alois Bradáč byl z  devíti nomi‑
novaných vybrán a  schválen za 
aktivity v oblasti sportu, kterými 
úspěšně reprezentoval město ne‑
jen v České republice, ale i v za‑

hraničí. Jeho celoživotní běžecká 
sportovní činnost a  úspěchy na 
veteránské atletické reprezentaci 
ČR jsou dávány za příklad aktiv‑
ního života naplněného i v seni‑
orském období.
Vlastní ocenění předává starosta 
města Žďáru n. S. na slavnost‑
ním ceremoniálu, kde oceněná 
osobnost obdrží pamětní list 
a  speciální medaili v  etuji a  je 
učiněn zápis do kroniky města. 
Letošní projednávání a  schva‑
lování zkomplikoval a  pozdržel 
nouzový stav, takže slavnostní 
akt předání Ceny města Aloiso‑
vi Bradáčovi se bude konat při 
Slavnostech jeřabin na přelomu 
srpna a září 2020.


