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Zprávy z radnice

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK PETRÁVEČ

V souvislosti s živelnými událost-
mi v  oblasti Hodonínska a  Břec-
lavska je Kraj Vysočina připraven 
poskytnout sousednímu Jiho-
moravskému kraji dar ve výši 10 
milionů korun na odstranění ná-
sledků ničivých bouřek.
„O  konkrétním využití daru si 
následně rozhodne přímo Jihomo-
ravský kraj podle situace a  svých 
aktuálních potřeb. Už od včerejší-
ho večera jsem ve spojení s panem 
hejtmanem Grolichem a  řešíme, 
v  čem by mohla Vysočina podat 
jižní Moravě pomocnou ruku. Ještě 

v noci a hned ráno vyjeli pomáhat 
do postižených obcí také krajští 
hasiči a  záchranáři,“ informoval 
hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 
Schrek. Poskytnutí daru Jihomo-
ravskému kraji bude schvalovat 
krajské zastupitelstvo na jednání 
v  mimořádném termínu 5.  čer-
vence.
Kvůli co nejrychlejšímu poskyt-
nutí pomoci byl červencový 
termín krajského zastupitelstva 
stanoven už dnes, zároveň s ode-
sláním pozvánky. „Bohužel zákon 
o  krajích neumožňuje okamžité 

svolání zastupitelstva kraje ze dne 
na den, ale musíme dodržet dese-
tidenní lhůtu, po kterou musí být 
pozvánka zveřejněna na úřední 
desce. Pondělí 5.  července je prv-
ním dnem, který následuje po 
uplynutí této lhůty,“ sdělil ředitel 
Krajského úřadu Kraje Vysočina 
Zdeněk Kadlec.
Kraj Vysočina bezprostředně na-
bídl Jihomoravskému kraji také 
50  volných lůžek v  Domově pro 
seniory v  Křižanově, případně 
přesun volných lůžek do vybrané 
lokality. „Obracejí se na nás i sta-

rostky a  starostové našich obcí, 
kteří jsou připraveni a  chtějí také 
pomoci. Podle informací, které 
mám k  dispozici, potřebuje nyní 
Jihomoravský kraj spíše � nanční 
a  technickou pomoc než ryze hu-
manitární. Doporučuji veškeré pří-
padné aktivity konzultovat předem 
s  krizovým štábem Jihomoravské-
ho kraje,“ zdůraznil hejtman Ví-
tězslav Schrek s tím, že lze využít 
krizovou linku Jihomoravského 
kraje zřízenou pro podobné účely 
na telefonním čísle 800 129 921.                              

-krú-

Kraj Vysočina je připraven poslat Jihomoravskému 
kraji dar 10 milionů na obnovu po tornádu

V pátek 2. července by se v Meziříčí měli očkovat proti onemocnění 
covid-19 další zájemci o první vakcínu. Pro realizaci očkovacího dne 
zbývá ovšem 120 volných míst. Přihlaste se k vakcinaci v našem městě 
již dnes.                                                                                             -měúvm-

Pro další očkování 
v Jupiter clubu zbývá 
120 volných míst

Starosta města Alexandros Kaminaras komentuje aktuální dění 
ve městě a zve občany na nadcházející kulturní akce ve videu na 
– https://www.youtube.com/watch?v=4TDbc42U7bY.

Zastupitelé schválili do� nancování 
volnočasové plochy Hliniště 

Na sídlišti Hliniště vznikne nová lokalita vhodná pro aktivní trávení vol-
ného času. Na její do� nancování zastupitelstvo města schválilo � nanční 
částku ve výši 650 000 korun.  V lokalitě nebude chybět plocha vhodná 
k odpočinku, hřiště ke sportování, paluby pro cvičení pilates a jógy, pose-
zení s ohništěm ani nově vysazená zeleň.
V hlavním rozpočtu města se na tuto akci v letošním roce vyčlenil 1 milion 
korun. Po vypracování návrhu volnočasových ploch, vegetačních úprav 
městskou zahradní architektkou a následně po realizaci zadávacího řízení 
se vysoutěžila cena ve výši necelých 1 650 000 korun. Aby se projekt mohl 
uskutečnit, zastupitelé města jej do� nancovali zbývající částkou ve výši 
650 000 korun.
V současnosti již nic nebrání realizaci akce. Dle předpokladů budou práce 
na projektu hotové ještě letos na podzim.                Pokračování na straně 2

Tornádo, které udeřilo na jižní Moravě ve 
čtvrtek 24. 6. kolem půl osmé večer, po sobě 
zanechalo stopu dlouhou 26 kilometrů a ši-
rokou 500 metrů. Škody, a to jak materiální, 
tak bohužel i  na životech, jdou do stovek 
milionů. Asi 2 tisíce domů je poškozených, 
necelá stovka bude muset být stržena úplně. 
Je potvrzeno šest mrtvých, desítky lidí utr-
pěly zranění. Zmizely celé domy a části obcí, 
ale i farma. Nejvíce zasažené jsou obce Lu-
žice a Mikulčice na Hodonínsku, Moravská 
Nová Ves a  Hrušky na Břeclavsku, značné 
škody hlásí také Hodonín.

Pochopitelně se zvedla velká vlna solidarity, pomoc � nanční, materi-
ální i osobní nabízejí lidé z celé republiky. Peníze posílá také stát nebo 
pojišťovny, ale také obce či města formou veřejných materiálních sbí-
rek.
Další podporu zajišťují hasiči a záchranné složky, buď přímo na místě 
pomáhají s odklízením škod anebo organizují materiální sbírky.
Například vysočinští hasiči odjeli pomáhat na jižní Moravu hned v pá-
tek. „V osm hodin ráno vyjel odřad vysočinských profesionálních hasičů 
na pomoc do Jihomoravského kraje. Odřad tvoří 24 příslušníků, a to ne-
jenom z výjezdu, ale také z oddělení a pracovišť ochrany obyvatelstva 
a komunikačních a informačních systémů.
Přesné místo, kde budou hasiči pomáhat, bude upřesněno dle požadavků 
a potřeb krizového štábu Hasičského záchranného sboru Jihomoravské-
ho kraje. Ve výbavě hasičů jsou například bourací kladiva, rozbrušovací 
pily, elektrocentrály, kontejner pro zastřešení budov, týlový kontejner, 
přívěs pro nouzové přežití atd. Příslušníci v odřadu budou pravidelně 
střídáni, první střídání se předpokládá zítra,“ informoval HZS Kraje 
Vysočina na svém facebookovém pro� lu.      

Pokračování na straně 6

Lidé z našeho města a okolí pomáhají obcím na 
jižní Moravě, které zničilo tornádo

Prázdniny: LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Út – Pá 8 – 12, 13 – 17
Aktuálně: trvalky, pokryvné jehličnany
malokorunné okrasné stromy

Více info na: www.rozmarinek.cz

v červenci a srpnu 1× za 14 dní
14. 7., 28. 7., 11. 8. a 25. 8. Od 1. 9. opět pravidelně 
každý týden. Krásné léto, milí čtenáři!

Vidíte tu radost? Nic nenahradí ten pocit někoho zachránit… Foto: HZS

Oprava mostu přes železnici v ulici Třebíčská by měla trvat od 29. červ-
na do 26. října. Rekonstrukce zlepší stav mostu nad tratí i rozhledo-
vé podmínky při výjezdu z ulice Družstevní. Vozidla o hmotnosti do 
6 tun se do ulice Družstevní dostanou ulicí Nádražní. V tomto případě 
vznikne i náhradní trasa pro pěší, která povede Nádražní ulicí shora 
přes koleje.
Čtyřměsíční uzavírka důležitého tahu z Třebíče do centra Velkého Me-
ziříčí přinese sice značné komplikace v dopravě, ale je to i podle od-
borníků nejpřijatelnější řešení. Provést rekonstrukci mostu v částeč-
ném omezení provozu experti městu zásadně nedoporučili. Razantně 
by to prodloužilo dobu opravy a dvojnásobně navýšilo cenu.  -měúvm-

Rekonstrukce mostu na 
ulici Třebíčská by měla 
trvat až do 26. října

Tornádo na jihu Moravy, jak 
je zachytil tamní obyvatel.
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HASIČI ZASAHOVALI

Před pár dny byl pod budovu obecního úřadu 
umístěn výdejní box, tzv. Z -BOX společnosti Zá-
silkovna, s. r. o. Jde o samoobslužné výdejní místo, 
do kterého je možné nechat si poslat svůj balíček, 
který si následně vyzvednete kdykoliv bez čekání 
a front. K obsloužení Z -BOXu je nutné mít nain-
stalovanou aplikaci Zásilkovny v  telefonu. První 
balíčky do našeho Z -BOXU je již možné zasílat!

V Borech mají výdejní box

Ve Velké Bíteši, Janovicích došlo 21. 6. v 10.22 k dopravní nehodě osobní-
ho a nákladního automobilu se zraněním jedné osoby. Jednotka hasičů ze 
stanice Velké Meziříčí, stanice Velká Bíteš a stanice Rosice zajistila vozidla 
a místo události, provedla úklid vozovky.
V Kozlově 21. 6. ve 12.03 hasiči ze stanice Velké Meziříčí likvidovali únik 
oleje pomocí sorbentu.
V Radenicích došlo 23. 6. v 16.01 k dopravní nehodě dodávky a osobní-
ho automobilu, Byla zraněna jedna osoba. Hasiči ze stanice Velké Meziříčí 
a z Křižanova zajistili místo nehody, vyprostili vozidla a naložili je na od-
tah, poté uklidili vozovku.
Hasiči z Radostína nad Oslavou ve Znětínku 24. 6. v 18.18 pročistili ucpa-
nou kanalizaci.
V Heřmanově narazil 26. 6. v 11.04 osobní automobil do stromu. Hasiči ze 
stanice Velká Bíteš a obce Křižanov zajistili místo nehody, provedli protipo-
žární opatření a zlikvidovali uniklé provozní náplně.
V Ostrově nad Oslavou byl 26. 6. v 21.28 ohlášen požár. Před příjezdem 
jednotek ze stanice Žďár nad Sázavou, SDH Ostrov nad Oslavou a Rado-
stín nad Oslavou bylo dopřesněno, že jde o nahlášené pálení.
Na D1 na 162,5 km, směr na Prahu došlo 27. 6. ve 2.41 k dopravní ne-
hodě. Jeden člověk zemřel a dva byli zraněni. Hasiči ze stanic V. Meziříčí 
a V. Bíteš zajistili místo události a provedli protipožární opatření.      -has-

Alkohol požil před jízdou autem
Velkomeziříčští policisté zastavili v úterý 22. června kolem jedenácté ho-
diny večer v katastru obce Stránecká Zhoř osobní automobil Renault. Ři-
dičem vozidla byl pětašedesátiletý muž, který se na výzvu policistů podro-
bil dechové zkoušce. Její výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota činila 
1,19 promile alkoholu. Výsledek opakovaného měření byl 1,16 promile. 
Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Vše 
zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spá-
chání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pachatel u vozidla poškodil pneumatiky
Velkomeziříčští policisté prošetřují případ poškození pneumatik u  za-
parkovaného vozidla, ke kterému došlo na ulici Třebíčská. Pachatel zde 
v době od ranních hodin úterý 22. června do třetí hodiny odpoledne ná-
sledujícího dne prořezal všechny čtyři pneumatiky u zaparkovaného vozi-
dla Škoda. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na částku přes dva 
tisíce korun. Přivolaní policisté na místě provedli ohledání.

Smrtelná nehoda se stala na dálnici
K tragické dopravní nehodě ke které došlo 27. 6. kolem půl třetí ráno na 
dálnici D1 v úseku km162,5 ve směru na Prahu. Došlo zde ke střetu dvou 
vozidel, a to jedné dodávky a jednoho osobního vozidla. Dle zjištěných 
informací dodávkové vozidlo, které jelo ve směru na Prahu, narazilo do 
stojícího osobního vozidla. U něho se pohybovaly osoby, přičemž jeden 
osmadvacetiletý muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Další 
z  těchto osob byla žena, která byla s  těžkým zraněným transportována 
leteckou záchrannou službou do nemocnice a další muž byl se zraněním 
převezen do nemocničního zařízení. Při nehodě utrpěla jedna osoba zra-
nění, kterým na místě podlehla. Další osoby byly převezeny zdravotnic-
kou záchrannou službou do nemocnice.

Mladý muž řídil opilý
Žďárští dopravní policisté zastavili v neděli 27. června kolem půl desáté 
dopoledne na silnici druhé třídy v katastru obce Měřín osobní automobil 
Škoda. Řidičem vozidla byl pětatřicetiletý muž. Součástí silniční kontro-
ly byla dechová zkouška. Její výsledek byl pozitivní a naměřená hodnota 
činila 0,89 promile alkoholu. Také opakovaná měření byla pozitivní. Pří-
padem se dále bude zabývat příslušný správní orgán.  
                                                                                                                              -pol-                                                                                 

V pondělí 21. června se v kinosále Jupiter clubu uskutečnilo veřejné 
projednání návrhu Integrovaného plánu rozvoje města pro období 
2021 – 2028 (IPRM) s odbornou i laickou veřejností. Jedná se o nový 
hlavní strategický dokument města, který vyjasňuje priority rozvoje 
na následujících 8  let. Jednání probíhalo hybridním způsobem. Ve-
řejnost se mohla zůčastnit projednání prezenčně anebo distančně. 
Sledování kompletního online záznamu bylo možné prostřednictvím 
speciálního odkazu umístěného na webu města.
Účastníci projednání měli možnost vyjádřit se k 5 prioritním osám:
▶ Podnikání
▶ Udržitelná doprava
▶ Cestovní ruch
▶ Město pro život
▶ Udržitelný rozvoj
Za prioritní osu Udržitelná doprava vystoupil Ing. Petr Macejka, Ph.D 

ze společnosti UDIMO, s. r. o. Ostrava. Ostatní prioritní osy předsta-
vila Ing. arch Barbora Zemanová.
Všem přítomným patří velké poděkování za účast, zároveň také za vy-
jádření cenných podnětů.
Ti z vás, kteří nevznesli své dotazy na uplynulém projednání a rádi by 
tak učinili, mají možnost do pátku 2. července kontaktovat pracovnici 
Oddělení investorské činnosti, Ing.  Zuzanu Villertovou, na e -mailu: 
villertova@velkemezirici.cz.
Odkaz na kompletní záznam veřejného projednání naleznete na htt-
ps://tv.kr-vysocina.cz/?sekce=1&idw=5320&article=/vysilani/inter-
netova-televize-kraj-vysocina/mesto-velke-mezirici.html.
K nahlédnutí na https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuali-
ty/12688-mesto-predstavilo-navrh-integrovaneho-planu-rozvoje-me
sta-2021-2028-vyjadrit-se-k-nemu-muzete-do-patku-25-cervna při-
kládáme také jednotlivé prezentace.                                                -měú-

Město představilo návrh Integrovaného plánu 
rozvoje města pro období 2021 – 2028. Vyjádřit se 
k němu můžete i vy

Pověřená �rma začala 21.  června 
zaměřovat pro společnost E.ON 
sítě nízkého napětí. Vytyčení a za-
měření podzemních sítí i  geode-
tické zaměření venkovních a  ka-
belových sítí nízkého napětí bude 

probíhat do 2. července 2021. Řád-
ně označení pracovníci se na vyžá-
dání mohou prokázat pověřením 
od společnosti E.ON. Vytyčení stá-
vajících sítí nijak neomezí dodávky 
elektrického proudu.                 -měú-

Ve Lhotkách a Kúskách 
zaměřují elektrické sítě

Od 1. července do 31. srpna uzavře stavební �rma úsek mezi Vídní 
a Dobrou Vodou. V září pak úplně uzavře silnici mezi Křižanovem 
a Dobrou Vodou. Po celou dobu probíhá souběžně uzavírka ve Vídni, 
proto se objízdné trasy nejen pro autobusovou dopravu značně liší. 
Některé spoje dokonce přestanou Vídeň obsluhovat úplně. Výlukové 
jízdní řády můžete sledovat na idos.cz.                                           -měú-

Silnice mezi Křižanovem 
a Vídní projde 
nákladnou opravou

Zprávy z radnice

Od soboty 26. června až do konce července je na náměstí u bočního vcho-
du do kostela ve Velkém Meziříčí stát zeď „Než umřu, tak bych si přál…”. 
Projekt Domácího hospice Vysočina podněcuje lidi, aby se zamysleli nad 
tím, co je pro ně v životě opravdu důležité. Kdokoliv může své přání na 
zeď křídou doplnit.
Projekt zdi „Než umřu, tak bych si přál…” pochází ze Spojených států 
Amerických. Domácí hospic Vysočina se jím nechal inspirovat v loňském 
roce, kdy slavil 20 let výročí svého založení, a zeď nechal postavit na ná-
městí v Novém Městě na Moravě. Tam zeď stála celé letní prázdniny. Letos 
zeď přesídlila na měsíc červenec do Velkého Meziříčí, kde má Domácí 
hospic Vysočina své pracoviště. Údržby zdi (umývání, kontrolování stavu, 
doplňování kříd) se ujali skauti z místního střediska Junáku pod vedením 
pana Víta Prachaře.
„Pomoc dobrovolníků s údržbou zdi je pro nás naprosto klíčová. Bez nich 
bychom projekt nemohli realizovat. Tímto bych jim chtěl velice poděkovat.“ 
Doplňuje ředitel Domácího hospice Vysočina, pan Ing. Petr Hradil.
Veřejnost může vzkazy zapisovat ve Velkém Meziříčí až do konce červen-
ce. Každodenně se aktuální nápisy navíc objevují na facebooku Domá-
cího hospice Vysočina. Na měsíc srpen se zeď přestěhuje do Žďáru nad 
Sázavou.                                                             Domácí hospic Vysočina, o. p. s.

Než umřu, tak bych 
si přál… zamyslí se v 
projektu Velkomeziříčtí

Dokončení ze strany 1. 

Začíná první etapa opravy komunikace 
Nad Gymnáziem

Místní komunikaci Nad Gymnáziem čeká úplná uzavírka. První etapa 
proběhne od 21. června do 15. července 2021. V rámci stavby vodovodu, 
kanalizace a vozovky řidiči neprojedou ulicí Nad Gymnáziem ve Velkém 
Meziříčí, a to od připojení Hasičského záchranného sboru až po křižovat-
ku s komunikacemi Generála Jaroše a Na Výsluní. Objížďka bude označe-
na příslušným dopravním značením.                      

Dokončují se opravy cest nad viaduktem 
a hřbitovem

Komunikace nad hřbitovem na Karlově a nad viaduktem od ulice Nad 
Gymnáziem budou vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám 
brzy opravené. Oprava 850 metrů silnice nad hřbitovem spočívá ve 
srovnání a uválcování podkladu a následné úpravě povrchu asfalto-
vým recyklátem. Na zhruba polovičním úseku silnice nad viaduk-
tem se dokončují stejné opravy včetně odvodnění a  úpravy kanálů.

Testování na covid-19 se přesouvá ke kinu
Odběrové místo na antigenní a PCR testování pro veřejnost změnilo sta-
noviště. Od 1. července se namísto parkoviště u Domu zdraví otestujete 

na nádvoří kina Jupiter clubu. Odběry se uskuteční každou středu, čtvrtek 
a pátek v časovém rozmezí od 11 do 16 hodin.
Od 1. června pojištěnci ve veřejném zdravotním pojištění mohou absolvo-
vat zdarma antigenní test čtyřikrát za měsíc a PCR test dvakrát za měsíc. 
Omezení se netýká PCR testu indikovaného lékařem.Na odběr je zapo-
třebí registrovat se předem prostřednictvím o�ciálního objednávkového 
a rezervačního systému Kraje Vysočina.                                                    -měú-

Ani ne 24 hodin po ničivém tornádu, které postihlo několik obcí na 
jihu Moravy, zajistila společnost AUTO DOBROVOLNÝ a ZZN hos-
podářské potřeby Velké Meziříčí krycí plachty a kotvící materiál.
„Když jsem se dozvěděl, že náš zákazník a můj dlouholetý kamarád Petr 
Šenkeřík má v Mikulčicích rodinu, která přišla o střechu na rodinném 
domě, tak jsme se rozhodli rychle jednat. Pomoc tedy mířila přímo k ro-
dině Látalových. V ZZN nám připravili zakrývací plachty a kotvící ma-
teriál a ještě v pátek v podvečer jsme vše převezli o Mikulčic. Následně 
jsem se domluvil se stavebním �rmou Jiří Kratochvil z Velkého Meziříčí, 
kteří hned v sobotu ráno vyrazili do Mikulčic, aby zabezpečili střechu 
a okolí domu,“ řekl majitel společnosti Milan Dobrovolný.
„Když jsem viděl na vlastní oči tu zkázu, bylo mi do breku, to se nedá 
popsat,“ dodal Radoslav Prudík, který tam v pátek odvážel plachty.

-text a foto: mido-

Jedna z prvních pomocí do postižených Mikulčic 
mířila z Velkého Meziříčí

Zastupitelé opět řešili 
opravu náměstí
Na zasedání zastupitelů v úterý 22. června se opět řešila oprava velkomezi-
říčského náměstí. Toto téma je otevřené již několik let, a stále není dořeše-
no. A je otázka, kdy se pohnou věci kupředu.
Jedni prosazují oslovení všech tří vítězných ateliérů, vzešlých z architek-
tonické soutěže, aby dopracovaly a aktualizovaly svoje studie. Vládnoucí 
koalice navrhovala oslovit třetího v pořadí. 
Po dlouhé diskuzi zastupitelé podle usnesení uložili starostovi, aby vyzval 
oceněné  architekty k podání cenové nabídky a dopracování studie podle 
zadávacích podmínek. Termín je stanoven do konce července tohoto roku. 
Usnesení však přijato nebylo, chyběl jeden hlas, a tak starosta uvedl, že 
osloví tři uvedené ateliéry a nechá od nich nacenit jejich návrhy a v září se 
bude hlasovat o každém z nich zvlášť.                                                           -red-
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K napsání článku mne inspirovala návštěva mého přítele Pavla Hass-
manna z  Plzně před několika lety, který mému otci, tenkráte řediteli 
poměrně slavné hotelové školy, přivezl první videokameru a  natočil 
s kamarádem režisérem první propagační �lm o Střední hotelové škole 
(1978). Otec sehnal první video a vznikla senzace – máme video!
Díky tomuto zařízení mohl dokumentovat a propagovat dnes již legen-
dární Gastrodny, na kterých se samozřejmě podílela většina pedagogů 
SHŠ, za což jim děkuji.
Následně se táta seznámil s panem Jaroslavem Sapíkem (špičkový ku-
chař), dnes ho zřejmě znáte z televize, kde vystupuje s panem Babicou. 
Pan Sapík vždy ctil základy francouzské gastronomie a  uplatnil tyto 
znalosti také v kuchyni české. V podstatě jídla byla jako z jiného světa, 
přitom byla domácí.

Moje znalost gastronomie zrála v Hotelu Voroněž, v Hotelu Mánes a po-
sléze v hotelu Amerika, který tenkrát fungoval jako rekreační středisko 
Opraven zemědělských strojů. Tam jsem se realizoval. Mimochodem 
velmi rád vzpomínám na ředitele OZS – pana ředitele Věžníka a jeho 
náměstka pana Parkána.
Asi v roce 2010 jsem mého kamaráda Pavla a jeho ženu vzal na oběd 
do restaurace u  Wachtlů a  on byl příjemně překvapen. Jednak byly 
prostřeny bílé ubrusy, přenosové talíře (tedy hluboké talíře s příborem 
a ubrouskem), ochotná servírka v sukni s bílou zástěrkou a všechna jídla 
stála 99 Kč. Jídla chutná, obsluha vynikající. V té době ještě provozoval 
pohostinství a z Velkého Meziříčí odjel plný inspirace.
Uběhlo pár let a přítel z Plzně již nežije, ale když jedu kolem Wachtlů, 
vždy si na něj vzpomenu. Včera jsem tuto restauraci navštívil. Pravda, 

bílé ubrusy už nejsou, ale v kuchyni je stále pan Havlík se svojí ženou. 
Prostě tu hospodu drží tak, jak se má, s rodinou. Běžte tam a uvidíte. 
Jídlo jako od maminky. Moc podobných příkladů neznám, ale napří-
klad Jiří Rauš ve Velké Bíteši, táhne kolo dějin po starém Karlíkovi – 
patří se smeknout a poděkovat.
Každý jsme nějak začínali. Například já jako číšník s kolegou Janem Ko-
tenem v restauraci na hradě Pernštejn (dnes ponechám hodnocení na 
čtenáři – tehdy špičková restaurace). Pamatuji si, že jako zaměstnanci 
jsme museli každé ráno umýt vázičky a sehnat nové čerstvé kvítí. Tak 
přísný byl vedoucí pan Jaroslav Škárka, který také již není mezi námi.
Myslím, že tito lidé jsou POSLEDNÍMI MOHYKÁNY GASTRONOMIE 
A POHOSTINSTVÍ, a proto na ně rád vzpomínám. Oni dávají staré 
škole svůj punc.                                                                        Vladimír Veleba

Poslední Mohykáni

Město Velká Bíteš a  dobrovolní 
hasiči z  Velké Bíteše uspořádali 
materiální sbírku na pomoc li-
dem z  postižených oblastí Ho-
donínska. Sběrné místo bylo 
v přísálí kulturního domu.
Lidé mohli přinést balenou vodu 
a minerálky, trvanlivé potraviny, 

hygienické potřeby, deky, ruč-
níky, oblečení – čisté a vyprané. 
Materiální pomoc byla ještě ten 
den (25.  9.) ve večerních hodi-
nách předána postiženým ob-
cím. 

-red, měúvb-

Bíteš uspořádala 
sbírku na pomoc lidem 
z postižených oblastí

Vítězkou letošního 12. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy, 
soutěže zaměřené na zvládání anglického jazyka a prověřující 
znalosti z reálií regionu vyhlašované Krajem Vysočina pro žáky 
středních škol se stala septimánka Gymnázia ve Velkém Meziříčí 
Tereza Kučerová. 

Letošního ročníku se v průběžných školních kolech účastnilo 289 účastní-
ků z 20 středních škol a gymnázií. Kromě �nálového testu s 20 otázkami 
rozhodly o pořadí v soutěži anglické prezentace na téma Náš kraj mýma 
očima aneb Vítejte na Vysočině!
„Zatím jsem nepřemýšlela, kam si budu posílat přihlášky, až odmaturuji, ale 
pravděpodobně budu uvažovat o nějakém ekonomickém oboru, kde bych 
využila angličtinu. Na pobyt v Dublinu se moc těším, protože ráda potká-
vám nové lidi. Soutěž jsem vyhrála bez větší přípravy, jen jsem si odskočila ze 
školního výletu a zase se na něj vracím – určitě to ale za to stálo,“ říká vítězka 
T. Kučerová.
Za první tři místa patří řešitelům pozvání na dvoutýdenní jazykový kurz 
v Irsku, 4. – 5. místo ocenila porota moderní technikou – mobilními telefo-
ny iPhone. Všech 27 účastníků �nále odešlo s hodnotnými cenami.

Krajský úřad Kraje Vysočina

Tereza Kučerová z GVM 
je vítězkou soutěže 
S Vysočinou do Evropy

K výročí 100 let od začátku skau-
tování ve Velkém Meziříčí jsme 

pro vás na-
chystali Ko-
mentovanou 
vycházku.
Dle osobních 
vzpomínek 
br.  Nováčka 

navštívíme místa spjatá se skaut-
ským hnutím, ale i  s  krvavými 
událostmi našeho města. Na vy-
cházku můžete vyrazit přes celé 
léto. Stačí vám pouze chytrý te-
lefon.
V ulicích města a  jeho blízkém 
okolí se nachází 10 zastavení:
 1. První schůzka

 2. Mobilizace
 3. Ilegální schůzka
 4. prof. Bedřich Krejčí
 5. Vylepení státního znaku
 6. Velkomeziříčská tragédie
 7. Bombardování
 8. Po válce
 9. Kulturní činnost
10. Závěr

Zastavení jsou označena nálep-
kami QR kódy. Po načtení QR 
kódu telefonem si můžete pustit 
audio nahrávku.
Mapu ukazující, kde se nálep-
ky s  QR kódy nacházejí spolu 
s video návodem naleznete na 
https://skautvm.cz/co-podnik-
nout-v-lete-ve-vm/.     Skaut VM

Vyrazte na procházku po místech spjatých 
se skautským hnutím, ale i s krvavými událostmi 
našeho města

Obce Osová Bítýška a Záblatí připravují společně sbírku materiální pomo-
ci pro obce postižené tornádem. Jakmile budou známy konkrétní poža-
davky od konkrétní obce, bude sbírka vyhlášena. Ve spolupráci s Mikrore-
gionem Velkomeziříčsko-Velkobítešsko je také připravován transparentní 
účet pro �nanční pomoc. Vše je konzultováno s koordinátorem a Hasič-
ským záchranným sborem. Děkujeme, že jste ochotni pomoci.

Obce Osová Bítýška 
a Záblatí připravují 
společně sbírku 

Jak pomoci obcím Jihomoravského 
kraje postiženým tornádem?
• Finanční pomoc - viz vlevo
• Věcná pomoc
Je nutné komunikovat s  krizo-
vým štábem JM, ideálně pro-
střednictvím krizové linky zří-
zené pro podobné účely na 
telefonním čísle 800 129 921.
• Fyzická pomoc
V postižené oblasti nyní pokračují 
záchranné a  likvidační práce. Ty 
jsou zajišťovány prostřednictvím 
složek Integrovaného záchranné-
ho systému, zejména Hasičským 
záchranným sborem, vlastními 
prostředky postižených obcí, kraje, 

obcí z okolí a vlastními silami míst-
ních �rem a občanů. V tuto chvíli 
není vhodné vysílat do postižené 
oblasti dobrovolníky na úklidové 
a  obnovovací práce, to by mohlo 
situaci naopak nevhodně zkompli-
kovat. V  případě  volejte krizové 
linky 800 129 921.
• Nabídka ubytování
Ubytování evakuovaných občanů 
z  poškozených nebo totálně zni-
čených obydlí řeší Jihomoravský 
kraj a  dotčené obce. Nabídky na 
výpomoc tohoto druhu opět do-
poručujeme předem konzultovat 
prostřednictvím krizové linky.

-zdroj: měúvm-

Jak pomoci obcím Kutilové ze škol ukazují 
originální výrobky

U příležitosti výstavy Kutilové uspořádala obecně prospěšná společ-
nost MOST Vysočiny setkání s novináři, na kterém informovala o pro-
jektu MAP II rozvoje vzdělávání v  ORP Velké Meziříčí. Manažerka 
projektu představila cíle projektu, upřesnila činnost v rámci projektu 
a informovala o realizovaných a budoucích aktivitách pro děti, žáky, 
pedagogy a veřejnost.
Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních akté-
rů ve vzdělávání. Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o. p. s., �nančním 
partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. Partnerem 
projektu je rovněž město Velké Meziříčí.
Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2018 a její ukončení je plánováno 
k datu 31. 8. 2022. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 632 439,20 Kč, 
rozdělené na přímé výdaje a paušální náklady. 
Členové Řídícího výboru jsou voleni z řad rodičů, škol a obcí, Pracovní 
skupiny tvoří pedagogové z území, zřizovatelé škol, Partneři MAP, Reali-
zační tým (administrativní část) sestává ze zaměstnanců MOST Vysočiny.
"V rámci projektu podporujeme rozvoj matematické a čtenářské gramotnos-
ti, polytechnického vzdělávání, rozvoj regionální identity a rovných příležitos-
tí pro děti a žáky z mateřských a základních škol v území Velkomeziříčska-Bí-
tešska. Realizovali jsme soutěž Navrhni skvělou deskovku, vyrábění s Kutily, 
webináře pro rodiče i pedagogy, tvoření pro děti ve spolupráci s ekocentrem 
Chaloupky Krása dřeva a mnoho dalších zajímavých akcí," uvedly realizá-
torky projektu (viz foto nahoře).
Na zmíněné výstavě v Jupiter clubu se mohou zájemci podívat, jak jsou 
autoři dřevěných výrobků nápadití a kolik různorodých motivů vyrobili. 
Najdete tam třeba Zoo Ruda, jak vypadá život na vesnici (Na našem dvo-
rečku), ale také nevyslovené přání – vlakové nádraží v Měříně (viz foto) či 
bítešské moře s lodičkami. Vztah k přírodě děti vyjádřily tím, že vyrobily 
ptačí budky. 
Pokud vás zajímá, jak šikovné děti v regionu máme, zajděte se na výstavu 
podívat. Končí 16. července 2021 (více na straně 5 – výstava Kutilové).

Připravila: Iva Horká, foto: Iva Horká
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• ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN
DOVOLENÁ – ČERVENEC

UROLOGIE • 7. 7.–31. 7. MUDr. Peňáz – dovolená • 1. 7. MUDr. Drábek – 
dovolená • 8. 7.–MUDr. Drábek – dovolená • ORTOPEDIE • 2. 7. MUDr. Šaj-
nar – dovolená • 7. 7. MUDr. Pařízek – dovolená • 8. 7.–MUDr. Lisý – dovolená 
• 9. 7. MUDr. Šajnar – dovolená • 13. 7. MUDr. Konečný – dovolená • 14. 7. 
MUDr. Pařízek – dovolená • 15. 7. MUDr. Lisý – dovolená • 19. 7. MUDr. No-
votný – dovolená • 26. 7. MUDr. Novotný – dovolená • CHIRURGIE • 7. 7. 
MUDr. Smékalová – dovolená • 16. 7.–MUDr. Krejčí – dovolená dovolená 
• INTERNA • 15. 7. MUDr. Snášelová – dovolená • 29. 7. MUDr. Snášelo-
vá – dovolená • RTG + SONO • 12. 7.–25. 7. MUDr. Novotný – dovolená 
• GYNEKOLOGIE • 26. 7.–31. 7.–MUDr. Ryšanová – dovolená • OBVODNÍ 
LÉKAŘI • 1. 7.–6. 7. MUDr. Nechvátalová – dovolená • 7. 7.–11. 7. 
MUDr. Doležal – dovolená • 7. 7.–18. 7. MUDr. Blaha – dovolená • 22. 7. 
MUDr. Blaha – neordinuje dovolená • ALERGOLOGIE • 26. 7. MUDr. Svo-
bodová – dovolená dovolená • NEUROLOGIE • 7. 7.–11. 7. MUDr. Bed-
nářová – dovolená • 26. 7.–31. 7. MUDr. Bednářová – dovolená dovolená 
• PSYCHIATRIE • 13. 7. MUDr. Nohelová – dovolená • 20. 7. MUDr. No-
helová – dovolená • 26. 7. MUDr. Nohelová – ordinace do 12.30 • 29. 7. 
MUDr. Nohelová – dovolená • ORL • 7. 7. MUDr. Horáková – dovolená • 
7. 7. MUDr. Dvořák – dovolená • 14. 7. MUDr. Horáková – dovolená • 14. 7. 
MUDr. Dvořák – dovolená • 21. 7. MUDr. Urbánková – dovolená • 26. 7. 
MUDr. Mráz – dovolená • 28. 7. MUDr. Urbánková – dovolená

3. 7. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 71, 
tel. 799 505 925
4. 7. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 
tel. 566 690 110
5. 7. pondělí MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, tel. 566 533 129
6. 7. úterý MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, Žďár n. S., tel. 
566 690 123
10. 7. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, tel. 607 785 326
11. 7. B Smile, s. r. o., Osová Bitýška 303, tel. 566 536 712
17. a 18. 7. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS, a. s., Strojírenská 6, Žďár 
n. Sáz., tel. 566 643 012
24. 7. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, tel. 
735 047 388
25. 7. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, tel. 605 151 774

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

Poděkování
Domov pro seniory posílá zvláštní poděkování Nadač-
nímu fondu FRANTIŠKA PODSTATZKY LICHTEN-
STEINA.
Nadační fond daroval zaměstnancům domova poukázky 
na nákup zboží dle vlastního výběru.
Práce člověka v sociální sféře nebyla nikdy jednoduchá. 
Nemůžeme ji totiž brát jako zaměstnání, nýbrž za sou-
část a poslání našeho života. Poslední rok se změnilo 
všechno tak rychle. A i když byl prostor na přípravy, 
mrknutím oka přišel obrat, nastal nový režim a člověk 
v sociálních službách přešel na systém základních lid-
ských potřeb.
Novým rokem se postupně situace zlepšila a napětí 
začalo mizet. Vrací se nám sociální kontakt, návštěvy 
rodinných příslušníků, chuť obyvatel žít a personálu pe-
čovat, nehledě na úsměvy, které si navzájem posíláme. 
Nyní se člověku tvoří seznam priorit. 
Jsme tedy samozřejmě nadšeni ještě více, když někdo 
s dobrým srdcem se na nás obrátí s myšlenkou pomoci. 
Nadační fond FRANTIŠKA PODSTATZKY LICHTENSTEI-
NA pomáhá růst skvělým věcem a náš domov má ne-
uvěřitelné štěstí, že patří mezi ně. Mockrát děkujeme.

Zaměstnanci domova pro seniory ve Velkém Meziříčí

Vzpomínáme
Pan Jaroslav Matěja
z Vídně

1. 9. 1922 –29. 6. 2001.

Plamínek svíčky života 
dohořel našemu milova-
nému tatínkovi, dědeč-
kovi a pradědečkovi před 
dvaceti lety.

Do rodinného hrobu byl 
uložen dne 7. 7. 2001.

Vzpomeneme na něho 
s láskou také na mši 
svaté v sobotu 3. čer-
vence 2021 v 18 ho-
din v kostele svatého 
Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na něho 
s námi.

Syn Jaroslav a dcery Jana, Iva a Marie s rodinami

kovi a pradědečkovi před 
dvaceti lety.

Do rodinného hrobu byl 
uložen dne 7. 7. 2001.

Vzpomeneme na něho 
s láskou také na mši 
svaté v sobotu 3. čer-
vence 2021 v 18 ho-
din v kostele svatého 
Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na něho 

PRODÁM
* Prodám okružní pilu s ko-
líbkou. Cena dohodou. Tel.: 
736 240 213.

* Prodám drůbež ze dvorka  – 
brojlerová kuřata, husokachny, 
krůty. Krmené bramborami, ku-
kuřičným šrotem. Jsou zabité, 
chlazené. Vhodné i  ke grilování. 
Tel.: 732 940 025.
* Prodám palivové dřevo. Výkup 
kulatiny, těžba a  přeprava dře-
va. Půjčím štípací automat. Tel.: 
777 700 901.

RŮZNÉ
* Pronajmu byt 1+1 s  balko-
nem. K nastěhování ihned. Mo-
bil 732 305 070.
* Kdo daruje nebo levně prodá 
vzrostlé květiny do chladnější 
kanceláře. Děkuji za nabídku na 
tel. 732 203 787.
* Sečeme všem. Tel.: 777 700 901.

SEZNÁMENÍ
* Rozvedený muž, 43  let, žijí-
cí na vesnici, silnější postavy, 
se zájmem o  houbaření, hledá 
k vážnému seznámení ženu, i pl-
noštíhlou, dítě není překážkou. 
Tel.: 722 658 649.

KOUPÍM
* Do sbírky koupím staré piv-
ní láhve s  nápisy Velko Mezi-
říčské  – Gross Meseritscher, 
litrovou za  5 000 Kč a  půllitro-
vou za  2 500 Kč (viz  foto dole). 
Pokud máte i  jiné láhve s  ná-
pisy tak za  ně velmi dobře za-
platím. Za  nabídky děkuji. Tel.: 
604 812 838.

Inzerce soukromá
Cyklista není tvůj nepřítel, 
nýbrž spolucestovatel
Nedávno mi jedna známá vyprávěla, že zná dámu, motoristku, 
která „bytostně nemá ráda na silnici cyklisty“! Při předjíždění 
cyklisty autem nikdy neopomene podotknout: „A teď otevřete 
dveře u spolujezdce.“ Není třeba se ušklebovat nad postojem oné 
zmíněné paní, snad jen dosud nepoznala krásu cyklis� ky.

Výsledky posledních průzkumu ukázaly, že pouze 55 % držitelů 
řidičských oprávnění je zároveň cyklistou. Jinak řečeno, ne každý 
motorista se dokáže vžít do role cyklisty.

V červnu v Senátu proběhlo jednání o novele zákona o provozu 
na pozemních komunikacích a veřejnost tuto diskuzi s napě� m 
sledovala. Jedním z témat byla otázka, jaká je bezpečná boční 
vzdálenost při předjíždění cyklisty motorovým vozidlem? Je to 
1 m, či 1,5 m? Roli jistě hraje i rychlost vozidla.

Poukazoval jsem na fakt, že v našem okrese jsou na mnoha 
místech úzké komunikace. Vzniknou situace, kdy budeme před-
jíždět cyklistu velice ob� žně, neb jede -li cyklista 1 m od krajnice, 
a bude předjížděn osobním automobilem, zasahuje levý bok auta 
4,9 m od krajnice, v případě předjíždění nákladního automobilu 
je to 5,9 m.

Ze sta� s� k vyplývá, že za posledních 10 let bylo evidováno 
307 nehod při předjíždění cyklisty bez dostatečného bočního 
odstupu. A Policií ČR bylo vyšetřováno pro nedodržení odstupové 
vzdálenos�  mezi cyklistou a motorovým vozidlem 44 případů. 
Pozor, z toho 32 případů byl cyklista bez helmy! Z uvedeného 
jasně vyplývá, že obě strany mají co dohánět.

Ukotvit přesnou bezpečnou vzdálenost při předjíždění cyklisty 
v zákoně nepovažuji za vhodně zvolenou ochranu cyklistů, ani 
motoristů.

Vhodnějším řešením navrhuji věnovat se výstavbě kvalitní infra-
struktury a hlavně, zaměřit pozornost na vzdělávání veřejnos� , 
práci s dětmi ve školách a školkách. K řidičům motorových vozidel 
je možná cesta, kromě autoškoly, osvětou přes média.

Přeji vám krásné prázdniny plné slunce a rados� , a hlavně bez 
nehod!

Josef Klement, váš senátor

Cyklis� ku mám rád! Nezapomínám na bezpečnou jízdu, helmu 
a ostatní nutné vybavení cyklisty.

Respektujme se navzájem a buďme k sobě na silnicích ohleduplní :-)

✳ CENA vzpomínky, blahopřání 
či poděkování je bez fotografi e 
200 Kč, s fotografi í 250 Kč. ✳ CENA 
soukromého inzerátu do Medřič-
ských listů je 40 Kč do jednoho 
vydání. ✳ Podávat je můžete buď 
v redakci na Náměstí č. 4 (ve dvo-
ře Květinářství Flouma), mailem 
(ivahorka@seznam.cz) anebo tele-
fonicky na č. 732 203 787). ✳ Uzá-
věrka do Společenské rubriky je vždy 
v pátek (výjimečně v pondělí) před 
daným středečním vydáním. -red-

30. června 7.30 – 13.00 Lavičky, lokalita Čihadla. Týká se domů 152, 
151, 154, 153, 159, 158, , 165, 164, 168.
30. června 7.30 – 14.00 část obce O. Bítýška napájená z trafostanice 
U Hřiště. Týká se domů 23, 0, 250, 153, 71, 75, 78, 211, 212, 213, 
99, 102, 104, 107, 19, 20, 22, 238, 17, 18, 253, 81, 278, 86, 219, 
64, 69, 70, 177, 184, 201, 62, 258, 170, 73, 16, 77, 85, 84, 74, 108, 
191, 87, 65, 156, 6, 8, 123, 127, 132, 12, 13, 14, 136, 267, 272, 265, 269, 284, 287, 
176, 285, 281, 11, 282, 100, 279, 283, 260, 152, 302, 261, 10, 15, 21, 88, 67, 68, 128, 
9, 307, 164, 79, 298.
1. července 7.30 – 10.30 Velké Meziříčí, Horácké autodružstvo č. p. 1345.
1. července 11.30 – 14.30 Velké Meziříčí, K Novému nádraží č. p. 1229/2.
1. července 7.30 – 9.15 část obce Osová Bítýška napájená z trafostanice Škola. Týká se 
domů 295, 262, 305, 263, 230, 233, 319, 214, 119, 246, 236, 173, 235, 237, 161, 162, 
227, 204, 205, 206, 207, 245, 223, 226, 252, 241, 244, 174, 49, 185, 186, 188, 189, 
194, 195, 196, 198, 171, 181, 183, 166, 220, 221, 160, 180, 229, 141, 126, 182, 149, 
192, 239, 251, 172, 158, 7, 134, 277, 139, 125, 270, 148, 193, 105, 234, 175, 197, 294, 
289, 138, 199, 222, 133, 266.
1. července 9.15 – 11.15 část obce Záblatí napájená z trafostanice Obec. Týká se domů 
55, 47, 56, 57, 58, 18, 19, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 59, 62, 61, 31, 48, 52, 14, 27, 
64, 38, 51, 60, 41, 46, 15, , 66/0, 67, 69, 54, 16, 34, 42, 73, 71, 17, 65
12. července 7.30 – 10.30 Velké Meziříčí, Zimní stadion. 
12. července 11.30 – 14.30 V. Meziříčí, Jupiter club a síť napájená z trafostanice Městská.
13. července 7.30 – 14.30 Velké Meziříčí, chaty u trafostanice Jurek Štěpánek, Mejzlík, 
Wagner, Minaříková, Nekvapil.
13. července 7.30 – 15.00 Košíkov – bude vypnuto jedno odběrné místo na parcele č. 
472/3.
14. července 7.30 – 14.30 Velké Meziříčí, K Novém Světu 527/2, Lesní 760, 1112, 1367, 
1381, 1427, 2131, 2216, Ke Třem křížům 1, 1234, Obůrka, Pod sýpkami, bývalá sýpka č. 
p. 1234, U Světlé, Hotelová škola č. p. 34 – Vila, Zámecká, Zámecké schody 1205. Týká se 
domů 7/1367, 2/1112, 5/1381, 23/760, 11/2216, 3/1427, 2a/2131.
15. července 7.30 – 12.30 Velké Meziříčí, ul. Sportovní (u areálu zdraví), Hotelová škola U 
Světlé, Mateřská škola Sportovní, Lesní (u zahrádek). Týká se domů 4/2118.
19. července 7.30 – 10.00 Velké Meziříčí, Kaufl and č. p. 2204.
19. července 11.00 – 14.30 Velké Meziříčí, ul. Záviškova, K Novému světu, J. Zahradníčka, 
Luční, U Světlé 33, 37. Týká se domů 5/1899, 1/1158, 0, 9/1160, 8/0, 4/2275, 10/2080, 
6/2078, 16/2144.
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Kulturní akce ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši
Do 15. srpna 2021 • „Velká Bíteš a okolí“ – fotografická soutěž
Fotogra�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/.
1. července 2021 7.30 • Něžná krása
Výstava fotogra�í a paličkované krajky. Otevírací doba: po, st, pá 7.30 – 
18.00, čt 7.30 – 12.30. Městská knihovna Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22.
3. července 2021 5.00 • Rybářské závody Jívoví
3. července 2021 • Pouť v Mostištích
3. července 2021 10.00 – 13.00 • Základy výživy
Workshop bude zaměřen na porozumění základním složkám stravy, jak 
v našem těle fungují, k čemu je využíváme a proč je nutné je konzumovat.
Rezervace na tel. 565 555 980. Beauty&Beast, Pod Strání 2279, V. Meziříčí.
3. července 2021 13.00 • 80 let SDH Uhřínov
Na hasičské louce v Uhřínově, hudební doprovod kapela Motovidlo. Ve 
20.00 taneční zábava se skupinou Adriana.
3. července 2021 20.00 – 22.00 • Amarylis
Oblíbený Irish music band. Kulturní léto, náměstí Velké Meziříčí.
4. července 2021 • Pouť v Pohořílkách
4. července 2021 • Pouť v Petrávči
4. července 2021 • Pouť v Cyrilově
4. července 2021 17.00 • Řecký večer
2. ročník Řeckého večera vám nabídne nejenom ukázky, ale i možnost 
ochutnat řecké tradiční pokrmy. K poslechu vám zahraje skupina Pro-
métheus. Náměstí Velké Meziříčí.
5. července 2021 • Pouť v Kochánově
6. – 11. července 2021 8.00 • Legiovlak ve Velkém Meziříčí
Nádraží ve Velkém Meziříčí
8. a 9. července 2021 • FAJT FEST 2021
Fajtův kopec Velké Meziříčí.
10. července 2021 19.00 – 22.00 • Stetson
Místní country band. Kulturní léto, náměstí Velké Meziříčí.
11. července 2021 • Pouť ve Stránecké Zhoři
11. července 2021 19.00 - 21.00 • GENEZE
Místní folk s dlouholetou tradicí. Kulturní léto, náměstí Velké Meziříčí.
11. – 14. července 2021 • Filmové léto – Letní kinematograf bratří Čadíků
11. 7. Mlsné medvědí příběhy, 12. 7. 3 Bobule, 13. 7. Meky, 14. 7. Havel. 
Osová Bítýška.
13. července 2021 14.00 • Kurz macrame
Naučíte se základní techniku macramé. Pracovat se bude s provázkem a 
odnesete si hodnotný výrobek. Rezervace do 12. 7. Kopretina centrum pro 
rodiče s dětmi, Ostrůvek 2,Velké Meziříčí.
16. července 2021 19.00 – 22.00 • Poutníci 
Bluegrass a country band. Kulturní léto, náměstí Velké Meziříčí.
16. července 6.00 – 17. července 17.00 • Okolojeles

Festival v přírodě s přírodou. Poslechnete si pěkné písničky, popovídáte 
si o tématech, která pálí, načerpáte pozitivní energii a užijete si pohodu 
v dubovém hájku u rybníků. Kulturní areál Doubí, Nárameč, Podstránský 
rybník, naproti Penzionu Pohoda.
17. července • 50. ročník memoriálu Jaroslava Vaňka v požárním útoku.
Sportovní areál ZŠ Školní Velké Meziříčí.
17. července 2021 19.00 – 22.00 • Koňaboj
Stylově k Čechomoru či Fleretu – bude i cimbál. Kulturní léto, náměstí
18. července • Pouť v obci Vídeň
18. července • Pouť v Otíně
18. července • Pouť v Pohořílkách
18. července – 1. srpna 2021 • Letní stanový tábor Prosatín.
Pořádá Pionýrská skupina Velká Bíteš, přihlášky do 1. 7. na www.prosatin. 
cz, cena 3 600 Kč.
18. července 2021 19.00 – 22.00 • Listověj
Folkově lyrické písně z Vysočiny. Kulturní léto, náměstí Velké Meziříčí.
21. – 24. 7. od 21.30(po setmění) • Letní kinematograf bratří Čadíků
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš, občerstvení 
zajišťuje „Naše bítešská“.
23. července 2021 19.00 – 22.00 • Cirkus Láskohrad
Alternative, samba, dancebeat kapela. Kulturní léto, náměstí V. Meziříčí.
24. července 2021 19.00 – 22.00 • The People
Pop set s hudebními vzpomínkami na Karla Gotta. Kulturní léto, náměstí 
Velké Meziříčí.
25. července • Pouť v Osovém
25. července • Pouť v Kúskách
25. července • Pouť v Jersíně
25. července 2021 19.00 – 22.00 • Zahrajem
Místní folk. Kulturní léto, náměstí Velké Meziříčí.
25. července 2021 21.30 – 23.30 • Kinematograf – Dolittle
Kino na Náměstí VM.
Americký rodinný dobrodružný �lm
31. července 2021 15.00 • Perníková chaloupka - podium na náměstí
Loutková pohádka se uskuteční pouze za přiznivého počasí. 

Cruella (CZ dabing) • 30.  6., 
18.30, 130 Kč. Mládeži přístupný 
od 12 let.
Rychle a zběsile 9 • 1. 7., 20.00, 
130 Kč. Mládeži přístupný od 
12 let.
Tiché místo: Část II • 2. 7. 20.00, 
130 Kč. Mládeži přístupný od 
12 let.
Nightlife: Na tahu • 5. 7. 20.00, 
120 Kč. Mládeži příst. od 12 let.
Tichý společník • 6.  7.  20.00, 
120 Kč. Mládeži přístupný.

Black Widow • 9. 7. a 14. 7. 18.30, 
130 Kč. Mládeži přístupný od 
12 let.
V zajetí démonů 3: Na ďáblův 
příkaz • 10. 7. 20.00, 130 Kč. 
Mládeži přístupný od 15 let.
Ubal a zmiz • 11. 7. a 18. 7., 20.00,  
130 Kč. Mládeži přístupný od 
12 let.
Maxinožka 2 • 15. 7., 17.30, 
120 Kč
Anny • 15. 7. 20.00, 100 Kč. Mlá-
deži přístupný od 15 let.

Kino Jupiter club VM
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Slabiková křížovka ke kávě
■ Tajenky z minula:
Družstevní, Skřivanova, Sokolovská, Ko-
menského (ulice ve Velkém Meziříčí).
Dnes budeme do jednotlivých okének vpiso-
vat 1 – 4 písmena!
■ Dnešní tajenka:
Už od dětství jsem je moc toužil navštívit… 
V r. 1987 mi to s jakýmsi zájezdem od Čedo-
ku ještě jaksi nevyšlo; o rok později, v mých 
jedenatřiceti letech, se školským zájezdem 
EXOD Žďár n. S. však už ano. A  rozhodně 
to tuze moc stálo za to! Opravdu jako z ča-
rovných Pohádek tisíce a  jedné noci je totiž 
ono překrásné historické… (dokončení věty 
je třeba vyluštit).
■ Vodorovně:
A. Norci američtí; kouti; peruánský keř ru-
dodřev. – B. Jméno herečky Medřické; nalo-
žit na plavidlo; vesnice mezi Ostrovem nad 
Oslavou a Žďárem nad Sázavou. – C. Zelené 
vršky plodin; foukáno; jméno herečky Bou-
dové; léta.  – D. Oblast hrudníku; známá 
česká �rma distribuující pohonné hmoty; 
hazard. – E. TAJENKA (3 slova). – F. Pova-
ha; vlákna; hlasitě jísti polévku. – G. Pytlác-

ké nástrahy; lajsničky; rybářské navijáky 
vyráběné kdysi žďárským Tokozem; zná-
mý český historik a  politolog (Petr).  – 
H. Metropole afr. státu Mali; soustava 
silných lodních provazů na plachetnici; 
Mařena. – I. Pytle; týkající se jehličnatého 
stromu; levné.
■ Svisle:
1. Druhý největší �lipínský ostrov; tulác-
ké rance; strach. – 2. Činiti; surovec; fúzní 
jaderné reaktory s  plazmatem (z  rušti-
ny).  – 3. Žíla; vyschlé řečiště v  poušti; 
indický svazový stát; nářečně kocouři.  – 
4.  Pouťové atrakce; vyměňovati; potřeba 
kovboje. – 5. Překážet; nesnadno; vyrobe-
ná z odolného kovu. – 6. Velký levostran-
ný přítok Dunaje; ruské ženské jméno; 
potřeby pro sečení trávy; rusalka. – 7. Ro-
hatí horští savci; býv. německá měna; pře-
mýšliví lidé (hovorově). – 8. Oblázky; vel-
ké město ve Ferganské kotlině ve Střední 
Asii; obyvatelé albánské metropole.
■ Nápověda:
Tokamaky, Kokand, Koura. 

Vladimír Pařil
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Po mnohaletém úsilí se podařilo místním dobro-
volným hasičům získat nový dopravní automobil, 
konkrétně Renault Master pro zásahovou jednotku. 
Doposud používali hasičské auto Škoda 805, zvané 

Kačena. Při této příležitosti připravili hasiči minu-
lou sobotu společenskou akci pro všechny občany, 
jejích součástí bylo požehnání nového vozu. Po mši 
svaté, kterou sloužil křižanovský farář P. Václav Hejč 
požehnal samotný hasičský vůz. Při této příležitosti 
starostka obce Pavla Ďásková připomněla v krátkosti 

historii místního sboru, jenž byl založen v roce 1933, 
a poděkovala hasičům za jejich práci pro obec a za 
ochranu majetku, kdy například zasahovali při zato-
pení sklepa a při hašení obecního a soukromého lesa. 
Starostka popřála zásahové jednotce, co nejméně vý-
jezdů a spíše, aby auto sloužilo hasičům k reprezenta-
ci obce. Poté předala symbolický klíč veliteli zásahové 
jednotky Ing. Ladislavu Machovi a starostovi hasičů 
Josefovi Vondráčkovi. Na pořízení nového vozu, je-

hož cena byla 1.178.000 Kč, přispělo ministerstvo 
vnitra 450 tis. Kč, Kraj Vysočina částkou 300 tis. Kč 
a  obec Jívoví do�nancovala 428 tis. Kč do celkové 
sumy. Starosta hasičů J. Vondráček přiblížil činnost 
sboru v minulém roce, kdy měli 13 výjezdů a předsta-
vil nový automobil Renault o objemu 2,300 ccm a vý-
konu 136 kw, který je devítimístný (8 členů posádky 
plus řidič), součástí je automobilová radiostanice a tři 
ruční stanice, rovněž je vybaven všemi výstražnými 
a varovnými světly. Po skončení slavnostní akce bylo 
pro všechny občany obce připraveno zdarma občers-
tvení ve sportovním areálu Na Husárku.

Pomoc Moravské Nové Vsi
Během slavnostní příležitosti zmínila starostka Pavla 
Ďásková pomoc oblasti Moravy zasažené tornádem, 
obec uvolnila 20 tisíc Kč na nakup úklidových a čis-
tících prostředků a nářadí. K obci se připojila �rma 
Pila Kment, jenž věnovala 700 m balicí fólie. Tuto po-
moc minulý patek dopravili členové místního sboru 
novým vozem do Moravské Nové Vsi. I když, jak řekl 
Josef Vondráček, který společně s Jiřím Čechem po-
moc vezli, bylo vše domluveno, tak situace na místě 
byla jiná. Už jen vidět následky tornáda na vlastní oči 

je horší než to sledovat v televizi, tak i to, že před obcí 
téměř hodinu čekali, policie většinu aut odkláněla, 
neboť většinou „potřebovali jen projet“, dále provoz 
komplikoval velký počet cyklistů, kteří zde projížděli, 
silnice byly úzké a po stranách převrácená auta a sta-
vební suť ze zničených domů. Úklidové prostředky 
složili na vyhrazené místo, kde si občané berou, co 
potřebují, balicí fólie nechal místostarosta obce složit 
v jediné nepoškozené obecní budově a chtějí ji použít 
k zakrytí poškozeného obecního majetku.            

Text: Antonín Horký,
foto: Jiří Čech

Ohlášky Velké Meziříčí a okolí

Duchovní slovo: O tornádu z druhé strany

V  čase rozvolňování protipande-
mických opatření je třeba stále při 
bohoslužbách v kostele dodržovat: 
2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, 
respirátor nebo chirurgická rouš-
ka.

Farnost Velké Meziříčí
Středa 30. 6. 7.00 za manžela, ži-
vou a † rodinu Pavlasovu, Micha-
lovu a  duše v  očistci. 9.00  – 9.30 
svátost smíření a možnost svatého 
přijímání v kostele. 18.00 mše sva-
tá Mostiště. 18.00 mše svatá Vídeň. 
Čtvrtek 1. 7. 7.00 za rodinu Fied-
lerovu, Svobodovu, Vodičkovu, 
duše v očistci a živou rodinu Fied-
lerovu a  Matějkovu. Pátek 2.  7. 
1. v měsíci/ Celodenní a celonoční 
adorace. 8.00 za † manželku Marii 

Vidlákovu. 14.00  – 16.00 svátost 
smíření v  kostele. 19.00  – 21.00 
svátost smíření v  kostele. Sobota 
3.  7. Svátek sv.  Tomáše, apoštola/ 
1. v měsíci. 7.00 za Bohumila Pe-
ňáze, živou rodinu a duše v očistci. 
11.00 svatba VM: Vít Běhal a Pav-
lína Drápelová. 13.00  křest Tere-
za Kantorová. 18.00  na společný 
úmysl. 1. Za rodiče Slabých, děti 
a duše v očistci. 2. Za † rodiče, bra-
tra a celou rodinu. 3. Za Jaroslava 
Matěju z Vídně (20. výročí úmrtí) 
a jeho celou živou a † rodinu. Ne-
děle 4. 7. 14. v mezidobí/ Sbírka na 
podporu pastorační činnosti pánů 
kaplanů. 7.30  za rodiče Vaňkovy, 
syna, dva zetě, celou přízeň a duše 
v očistci. 9.00 za farníky. 9.30 pout-

ní mše svatá Mostiště. 10.30 za ži-
vou a † rodinu Malouškovu, Boží 
milosrdenství a  dary Ducha sva-
tého pro rodiny. 11.00 poutní mše 
svatá Petráveč. 11.30 křest Matyáš 
Běhounek. 18.00  za rodinu Mi-
chalovu, Střechovu, Hedviku Am-
brožovu, manžele Vondráčkovy 
a duše v očistci. Pondělí 5. 7. slav-
nost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, 
biskupa, patronů Evropy a hl. pat-
ronů Moravy. 7.30 za dvoje rodiče 
Říhovy, sourozence, duše v očistci 
s prosbou o Boží ochranu a požeh-
nání pro živé rodiny. 9.00 za Fran-
tiška Zemana a rodiče. 10.00 pout-
ní mše svatá v Kochánově.

Farnost Bory
Pátek 2. 7. 1. v měsíci. 18.00 Dol-

ní Bory  – za Jaroslava Bublána, 
rodiče a  sourozence. Sobota 
3. 7. 11.00 křest Horní Bory: Petr 
Navrátil. Neděle 4. 7. 14. v mezi-
dobí. 9.45 za Jiřího Dvořáka, man-
želku a dvoje rodiče. 11.00 poutní 
mše svatá Cyrilov. 15.00 křest Hor-
ní Bory: Lukáš Šimeček. Pondělí 
5.  7. slavnost sv.  Cyrila, mnicha 
a  Metoděje, biskupa. 8.00  Horní 
Bory – za † rodinu Matějíčkovu.

Farnost Netín
Pátek 2.  7.  1. v  měsíci. 18.30  za 
Františka Blažka, manželku, synov-
ce a neteře a celou přízeň. Sobota 
3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola/1. 
v  měsíci. 12.30  svatba: Vít Ryant 
a Veronika Klímová. 17.00 svátost 
smíření. 18.00 za poutníky. Neděle 

4. 7. 14. v mezidobí. 8.00 za Bohu-
slava Peška a celou rodinu. Pondě-
lí 5. 7. slavnost sv. Cyrila, mnicha 
a Metoděje, biskupa. 8.00 za rodiče 
Zemanovy a celou živou a † rodi-
nu. 10.00 poutní mše svatá Kochá-
nov.

Farní oznámení
Ve čtvrtek a v pátek během letních 
prázdnin nebudou večerní mše 
svaté ve VM. • Ve čtvrtek 1.  čer-
vence bude v  Borech pravidelná 
návštěva nemocných. • Fotogra-
�e z  udílení svátosti biřmování 
a  prvního svatého přijímání ve 
VM a  v  Borech budou k  objed-
nání ve fotoateliéru u  pí Bradá-
čové, Novosady  VM. • Rozlučka 
s pány kaplany bude formou párty 

v  pátek 16.  července od 19.30 na 
farním dvoře VM. Všichni jsou 
srdečně zváni. Sbírka na podpo-
ru jejich další pastorační činnosti 
bude v  neděli 4.  7. při bohosluž-
bách. • Farní chaloupka pro děti 
od 7 do 13 let proběhne od 8. do 
15.  srpna. Přihlašovací formulář: 
1url.cz/@chaloupka2021 • Milí 
mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 
na Letní diecézní setkání mládeže 
v  Brně. Je určeno všem mladým 
věku od 14 do 20  let. Všech-
ny informace naleznete na: 
http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, 
kde je i  formulář pro přihlášení. 
Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. 
Potkejme se osobně v Brně 

Farní úřad VM

Lidé z našeho města a okolí pomáhají obcím na jižní Moravě...

Vysočinští hasiči pomáhají na jižní 
Moravě.

Foto: Pomoc v obci Hrušky.

Dokončení ze strany 1.
Na místo se (v době uzávěrky tohoto listu) chystalo také několik de-

sítek dobrovol-
níků i  z  našeho 
města. „Mo-
mentálně podle 
infocentra není 
potřeba žádná 
hmotná pomoc, 
sklady jsou plné. 
Potřeba jsou 
hlavně věci pro 
sebe na pomoc 
a  práci jako 
jsou ochran-
né pomůcky, 
kýble, vaničky 
na nošení suti, 
palice a  různé 
nářadí na de-
molici a opravy. 
Mezi nejžáda-
nější věci patří 
například po-
werbanky. Dále 
jsou to svítilny 
či nářadí jako 

rýče, lopaty, krumpáče nebo kolečka, rukavice, spojovací materiál, ře-
zivo, řezací kotouče, opalovací krémy, dezinfekce a voda,“ uvedl jeden 

z  organizátorů na svém FCB pro�lu. Tito dobrovolníci měli odjet 
v úterý 29. 6.
Sbírku pořádala mimo jiné také Velká Bíteš, SDH Křižanov a mnozí další. 

„Mile nás překva-
pila vaše solida-
rita. Dneska se 
vybralo cca: 15 
párů bot, 20 balí-
ků dětských plen, 
40 ks vlhčených 
ubrousků, krabice 
hadrů na podlahu 
a houbiček na ná-
dobí, 15 ks košťat, 
6 ks lopat, 19 ks 
kbelíků, 3 kabele 

zubních potřeb, 100 l Sava, 25 pytlů ložního prádla, 12 ks pracích prášků, 
krabice dětské výživy, krabice ubrousků, 3 krabice mycích prostředků, 4 kra-
bice mýdel, 76 ks plachet, role silážní plachty, role průhledné plachty, krabice 
pracovních rukavic, krabice dezinfekce, krabice potřeb pro děti, 300 balíků 
vody, krabice dámských hygienických potřeb, krabice léků, 15 krabic jídla. 
Všem moc děkujeme za podporu a pomoc. Zítra ve 4h ráno odjíždíme třemi 
dodávkami a přívěsným vozíkem směr Moravská Nová Ves. O cestě a dalším 
dění vás budeme informovat. Děkujeme za podporu,“ informovali napří-
klad dobrovolní hasiči z Křižanova.
Také SDH BORY a jejich dobrovolníci dorazili do Moravské Nové Vsi. 
„Fotky z místa mluví za vše. Budou pomáhat celý den,“ uvedli hasiči na so-
ciální síti.
Kraj Vysočina hodlá poslat postiženým oblastem kolem 10 milionů korun, 

ale také koalice 
SPOLU darovala 
1.500.000 Kč.
Dobrovolníci 
sami na vlastní 
pěst do postiže-
ných míst jezdit 
nemají, hejtman 
Jihomoravského 
kraje apeloval 

hned v pátek na občany, aby na místo nejezdili. „Domy musí prohlédnout 
statici a IZS. Mnoho u nich je poškozených tak, že se budou muset demolo-
vat. Ať se nestane další neštěstí při odklízení. Počkejte. Vaši pomoc ještě bude-
me potřebovat,“ uvedl na Twitteru. Krizový štáb řídí potřebné počty lidí, je 
potřeba sledovat jeho aktuální sdělení.
„Chceme jet také pomáhat, čekáme, až opadne první vlna solidarity, někte-

rá krizová centra 
totiž hlásí dosta-
tek dobrovolníků. 
Nicméně jsme 
poslali příspěvek 
na účet Charity, 
abychom alespoň 
�nančně pomohli 
lidem, kteří zůsta-
li bez domova. Je 

to opravdu strašné, mnoho z nás nic podobného v životě nevidělo, natož aby 
tornádo v takové síle zažilo,“ řekla rodina z Velkého Meziříčí.

Připravila: Iva Horká. Foto: zdroj FCB

Paní farářko, rád bych poslal nějaké peníze pro lidi na jižní Moravě – ale 
aby se peníze dostaly přímo lidem a ne nějakým podvodníkům… Mar-
kéto, nevíš o konkrétních lidech nebo domácnostech, kteří by uvítali dob-
rovolnickou pomoc po tom tornádu – můžeme jen na pár dní? Takové 
různě modi�kované dotazy jsem dostávala koncem minulého týdne. Ty 
dotazy mě naplňovaly radostí.
Jednak proto, že jsem mohla být prostředníkem mezi těmi, kdo darují svůj 
čas, energii, sílu, �nance a Diakonií ČCE, jejíž fungování celkem znám – 
taky jsem dobrovolníkem v záloze, její sbírkové účty jsou transparentní 
a navíc má zkušenosti s živelnými katastrofami u nás i ve světě díky své-
mu Středisku humanitární a rozvojové spolupráce. Krom toho v pomoci 

lidem skutečně uplatňuje čtyři základní hodnoty – milosrdenství, spole-
čenství, fortelnost a naděje, nemá je jen na papíře.
Především mě ale radostí naplňovala a naplňuje velká vlna solidarity a zá-
jmu napříč Českem. V neděli už najížděli první dobrovolníci, aby moni-
torovali situaci a zároveň byl vyhlášen stop stav přihlášek, protože dobro-
volníků se teď na konci června a začátku července přihlásilo dost. Vážím si 
všech inzerátů na sociálních sítích typu – jsem tesař a nabízím svou práci 
místo dovolené. Jsem zedník a o víkendech můžu stavět. Stejně se nabízeli 
i sociální pracovníci a psychologové. Mí kamarádi hledali mezi příbuzný-
mi svých přátel ty z postižených míst a nabízeli ubytování. Organizátoři 
táborů otevírali možnost přihlásit děti, které by za normálních okolností 

trávily možná prázdninový čas v bazénu na zahradě, ale teď nemají ani 
bazén, ani střechu nad hlavou. Ve sboru jsme už v pátek večer věděli, ja-
kým způsobem budeme peníze vybírat a jen na sbírkovém účtu Diako-
nie – jednom z mnoha účtů bylo v pondělí přes patnáct milionů korun.
Setkání s nouzí lidí kolem nás může nechat zcela imunními vůči těžké si-
tuaci druhých. Můžeme projít bez povšimnutí. Nebo v nás setkání s nouzí 
může probudit solidaritu. Vědomí, že se navzájem potřebujeme, že k sobě 
patříme. A nejen proto, že obýváme společný kus země nebo máme spo-
lečnou řeč. Ale třeba prostě proto, že žijeme a z vděčnosti za život máme 
dalším životům pomáhat a chránit je. Možností je velká škála…

 Markéta Slámová, evangelická farářka, Husův dům Velké Meziříčí

Společná fotografie členů 
hasičského sboru Jívoví u nového 
vozu. Zprava P. Václav Hejč 
a starostka obce Pavla Ďásková.

Křižanovský farář P. Václav Hejč při 
svěcení nového hasičského vozu.

Pomoc Moravské Nové Vsi.

Hasiči v Jívoví mají nové auto. To jelo pomáhat do Moravské Nové Vsi
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Po několika dlouhých měsí-
cích si opět mohli handicapo-
vaní sportovci změřit své síly 
na atletických závodech.

Sportovní klub Nola Teplice 
uspořádal 20.  června na Atle-
tickém stadiónu v  Bílině Mis-
trovství České republiky Čes-
ké federace Spastic Handicap. 
Z  velkomeziříčského klubu se 
závodů zúčastnili Radek Coufal 
a  Jaroslav Polívka, který se ve 
svých 72 letech stále aktivně za-
pojuje do většiny závodů. Oba 
atleti startovali v disciplíně hod 
diskem, oštěpem a ve vrhu kou-
lí. V silně obsazené konkurenci 
se prosadil především Radek 
Coufal. V  hodu diskem před-
vedl jeden ze svých dobrých 

výkonů a hod 16,69 m stačil na 
5. místo. Ve vrhu koulí Radek 
opakoval tréninkové výkony 
a výkonem 6,32 m obsadil krás-
né 3. místo. 
V  hodu oštěpem patřil Radek 
Coufal opět k nejlepším, i když 
za svými nejlepšími výkony za-
ostal, vystoupal Radek na trůn 
Mistra ČR Spastic Handicap 
pro rok 2021 výkonem 15,03 
metrů.
Jaroslav Polívka ve všech svých 
disciplínách předvedl své stan-
dartní výkony, které v celkovém 
součtu nestačily na ty nejlepší.
Sportovní klub děkuje všem, 
kteří v roce 2021 finančně pod-
porují naše sportovce, a také 
všem mediálním partnerům.

Text a foto: Jiří Charvát

Radek Coufal je mistrem 
díky hodu oštěpem

Poslední červnovou sobotu patřila obřadní síň 
občánkům z  Velkého Meziříčí a  jeho místních 
částí. Starosta města Alexandros Kaminaras při-
vítal do života ve městě děti narozené na přelomu 
jara a  léta loňského roku. Ve svém slavnostním 
projevu se věnoval zejména rodičům, ale posled-
ní slova patřila novým občánkům. „Přeji dětem, 
aby šťastně vkročily do života, který mají ještě celý 
před sebou,“ uvedl v  závěru ceremoniálu Kami-
naras. Rodiče kromě gratulací obdrželi od města 
�nanční i věcný dar včetně květiny pro maminky. 
Příští vítání občánků, pokud to situace dovolí, se 
bude konat v srpnu.

Přivítaní občánci:
Richard Dufek, Adam Marek, Julie Stodolová, 
Matyáš Běhounek, Štěpán Dufek, Klára Jašková, 
Rozárie Marková, Filip Novák, Elena Pešková, 
Stela Procházková, Erik Trojan, Emma Vávrová, 
Eduard Benáček, Ondřej Cejnek, Viktorie Jouro-
vá, Adriana Chalupová, Nelly Kolouchová, Jonáš 
Mátl.                                                                  -měú-

Starosta přivítal občánky narozené před rokem

V sobotu 12. 6. 2021 opět odstar-
toval druhý závod seriálu NKT 
trilogie, a to hned na dvou délkách 
trati. Půlmaratonovou trať, tedy 
21,1 km Nesměřským údolím do 
Oslavy a  zpátky, měli závodníci 
možnost absolvovat již posed-
mé a druhým rokem k ní přibyla 
i  Desítka, tedy závod na 10 km. 
Po zkušenostech z minulých let se 
organizátorská skupina ze Spor-
tovního centra Velké Meziříčí roz-
hodla posunout start závodu na 
odpolední 17. hodinu. V předcho-
zích ročnících se startovalo již ve 
14:00, ale slunko bylo tak prudké, 
že nejeden závodník měl problém 
s dehydratací. Trať obou závodů je 
certi�kovaná IAFF/AIMS a nejen 
díky tomu se sjížděli běžci z širo-
kého okolí, kteří si mohli trať za-
psat do o�ciálních deníčků.

Letošní rok všech sportovních 
závodů je poznamenán pandemií 
covid 19, sportovci jsou opatrnější 
a termíny závodů se slučují a pře-
souvají, takže loňský počet 111 
účastníků bohužel překonán ne-
byl, ale i tak na trasu vyběhlo ko-
lem 80 běžců, z toho za doprovodu 
rodičů dva stateční desetiletí kluci. 
Ráda bych tímto vyzvedla výkon 
Samuela Slabého, který uběhl celý 
půlmaraton v  nádherném čase 
2:14 a nechal tak za sebou ještě de-
sítku běžců dospělého věku.
Na desetikilometrové trati byla 
letos také jedna raritka, fotba-
lový rozhodčí Roman Myška se 
dobrovolně rozhodl absolvovat 
celých 10 km pozpátku. Trasu 
zaběhl v čase 1:25 a dle svědků se 
opravdu ani jednou neobrátil do 
normálního stylu běhu. Můžeme 

jen doufat, že jeho nohy a  svaly 
ostatních částí jeho těla již nebolí. 
Takovýto výkon se asi natrénovat 
dost dobře nedá.
Závody se i v letošním roce potka-
ly s termínem městské pouti, která 
lehce komplikuje situaci sportov-
cům, kteří se musí při prvním ex-
hibičním kolečku kolem náměstí 
protloukat davem lidí, které sice 
rozhání organizátoři, nicméně 
atrakce jsou pro některé silnějším 
lákadlem, než fandit běžcům. Díky 
celodenním deštíkům však situace 
nebyla nijak kritická, návštěvníků 
bylo méně a  i  běžcům se běželo 
lépe než na přímém slunci. V příš-
tích letech budou závody již bez 
městské pouti.
Desítku za muže vyhrál Stanislav 
Zacha s  časem 0:39:15 a  za ženy 
Emma Talačová s časem 0:52:54. 
Půlmaraton vybojoval s  časem 
1:20:38 jako loňský rok Jakub 
Exner, který si však od loňské-
ho roku polepšil o celé 4 minuty. 
Druhý závodník v pořadí za Jaku-
bem dokončil závod až po 6minu-
tách! Nejlepším ženským časem 
na „půlce“ se může pyšnit Lenka 
Doležalová s časem 1:45:28.
Vyhlášení výsledků proběhlo za 
vydatného deště, ale i  tak bylo 
radostné a  závodníci si domů 
odnesli kromě diplomů a pohárů 
i  věcné ceny. Děkujeme spon-
zorům za podporu celé trilogie, 
bez nich by se závody uskutečnit 
nemohly. Především �rma NKT, 
která zaštiťuje celou NKT Trilogii 
a �nančně jí podporuje, dále so�-
warová �rma SPSo�, jejíž ředitel 
a velký sportovec Pavel Sejrek tak-

též nabídl �nanční pomoc a v ne-
poslední řadě další místní �rmy 
Poex, Goldnutrition a  Nutspread 
za ceny pro vítěze a  doplnění 
energie všem závodníkům na ob-
čerstvovacích stanicích i  přímo 
při prezentaci. Velký dík patří 
také samotnému městu Velké Me-
ziříčí, které dodalo ceny pro vítě-
ze a  díky součinnosti městských 
úředníků a vedení města můžeme 
každoročně závody zorganizovat. 
Díky také panu místostarosto-
vi Ing.  Františkovi Smažilovi za 
odstartování závodu. Dále děku-
jeme všem organizátorům z  řad 
Sportovního centra VM i brigád-
níkům, kteří se výborně zhostili 
obsluhy občerstvovacích stanic 
a výpočetního střediska v cíli zá-
vodu.
Jako třetím ze série Trilogie bude 
16.  10.  2021 srdcová záležitost 
a  poslední letošní závod NKT 
Koloběh. Jedná se o závod dvojic 
žena + muž + jedno kolo, přičemž 
na kole smí jet vždy jen jeden 
z  dvojice a  druhý vedle něj běží. 
Střídání je libovolné, ale dvojice 
takto musí absolvovat krásných 
25 km kolem Velkého Meziříčí. 
Trať je opravdu kopcovitá přes 
všechny okolní dominanty, ale při 
správné strategii se závod stane 
krásnou projížďkou a díky vyrov-
nanému počtu žen a mužů i spo-
lečenskou událostí při vyhlašová-
ní výsledků a následné sportovní 
a�erparty. Zveme tímto všechny 
rekreační i pro� sportovce aby ne-
váhali a byli součástí této parádní 
sportovní akce. SPORTU ZDAR!

Text a foto: Michaela Dvorská

Na NKT půlmaraton vyběhlo kolem osmdesáti běžců



strana 8 medřičské listy | číslo 26 | 30. června 2021

MEDŘIČSKÉ LISTY – nezávislý týdeník – Vychází pro oblast Velkomeziříčska, Velkobítešska, Měřínska, Křižanovska a Tasovska – každou středu. 
Evidenční číslo MK ČR E 11253. Vydavatel: Ing. Bc. Ivana Horká, Markova 4, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 49483382.Telefon: 732 203 787. E-mail: ivahorka@seznam.cz. 
Web: www.medricske-listy.cz. Adresa redakce: Náměstí 4, 594 01 Velké Meziříčí (průjezdem Květinářství Flouma, ve dvorku doleva). 
Úřední hodiny v redakci: středa: 13.00 – 16.00; pátek: 9.00 – 13.00; čtvrtek: otevřeno pouze v případě přítomnosti redaktora nebo dle telefonické dohody předem – volejte 
732 203 787.) Pondělí a úterý: ZAVŘENO (uzávěrka a distribuce novin). Pro vzkazy můžete využít poštovní schránku u dveří redakce.
Drobná barevná odchylka tisku není na závadu. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si u došlých příspěvků, u nichž nezodpovídá za správnost uvedených 
údajů, vyhrazuje právo úpravy. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. Články označené PI jsou placenou inzercí. Novinová uzávěrka je v pátek 
v 16 hodin, sportovní strany v pondělí v 16 hodin. Obsah novin je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií včetně převzetí, šíření 
či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vydavatele ZAKÁZÁNO.

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

V Borech proběhl fotbalový nábor.
Zdroj: TJ Družstevní Bory

Na kladenském Sletišti proběhlo 
o  tropickém víkendu republikové 
mistroství juniorů a dorostu.
V  průběhu závodů padlo několik 
rekordů šampionátu a  také jeden 
národní rekord – jihlavský závod-
ník Eduard Kubelík zaběhl nej-
rychlejší juniorskou dvoustovku 
české historie. Překonal tím o šest 
setin národní rekord, jenž držel 
od stříbrného �nále ME juniorů 
v  Novém Sadu před 12 lety Pavel 
Maslák.
Na šampionát se nominovali 3 vel-
komeziříčtí atleti – Tomáš Neufuss 

(výška, dálka), Sára Pavlidu (100 m, 
dálka) a  Ivo Březka (110 a  400 m 
překážek). Vendula Puzrlová (pře-
kážky) i Vendula Švihálková (troj-
skok) byly prvními nepostupující-
mi atletkami ve svých disciplínách.
Přehlídku osobních rekordů na-
bídla výška dorostenců  – Tomáš 
Neufuss si jej zlepšil o 3 cm na 203 
a  získal titul, Tomáš Jelínek z  Jin-
dřichova Hradce si jej vyrovnal 
(201 cm) a kolínský Matyáš Čudlý 
poskočil o  5 cm (199 cm) a  díky 
tomu na bronz.
Tomášův výkon jen nejen novým 

osobním a oddílovým rekordem ale 
zároveň to byla hodnota účastnic-
kého limitu na letos zrušené Mist-
rovství Evropy dorostenců, které se 
mělo konat v Italském Rieti.
Sára Pavlidu si po smolné sobotě 
(nepostoupila do �nále na 100 m 
o  1 setinu) také vylepšila nejlepší 
osobní výkon a  ve skoku do dál-
ky vybojovala 4. místo výkonem 
561 cm. Sára tímto výkonem pře-
konala 45 let starý oddílový rekord 
Jitky Kroutilové.
Po letošním halovém mist-
rovství republiky je to již 2. 

bramborová medaile v  dálce.
Dalším zástupcem velkomeziříč-
ské atletiky byl junior Ivo Březka, 
který se představil v překážkových 
bězích na 110 m a 400 m. V běhu 
na 100 m překážek zaběhl čas 
15,93 s  (osobní rekord) a  obsadil 
15. místo. Na dlouhých překážkách 
výkonem 58,39 s bral 16. místo
Tomáš Neufuss bude startovat i na 
M ČR dospělých ve Zlíně (26. 6.–
27. 6.).
Výsledky: https://online.atletika.cz/
kalendar/kalendar/2021-06-19

VELME

M ČR dorostu a juniorů. Tomáš Neufuss je dorosteneckým mistrem republiky

Hned čtyři meziříčtí odchovanci 
se utkali ve �nále letošní volejba-
lové extraligy. V  týmu Jihostroje 
Českých Budějovic to byli Martin 
Kryštof a Marek Zmrhal a v druž-
stvu Karlovarska Patrik Indra 
a Daniel Římal. Jak je známo mis-
trovský titul vybojovali hráči z  lá-
zeňského města. Naši odchovanci 
se rozhodně neztratili.
Martin Kryštof (nar. 1982) ikona 

českého volejbalu. Žádnému hráči 
na postu libera se u nás nepodařilo 
to co Martinovi. Ve Velkém Mezi-
říčí vybojoval postup do juniorské 
extraligy v roce 2000, Již v 18 letech 
dostal svou první nabídku do ex-
traligové Příbrami. To již nahlížel 
opatrně i do dospělé reprezentace, 
kam si ho vybral jeden z nejreno-

movanějších světových trenérů 
Julio Velasco. S  ním absolvoval 
v v roce 2002 i své první mistrovství 
světa v Argentině. Z Příbrami po 4 
letech přestoupil do Liberce. Zde 
zůstal také 4 roky a odtud přestu-
poval na své zahraniční angažmá 
do celku BR Berlín, s kterým získal 
3 mistrovské tituly, zahrál si �nále 
Ligy mistrů a zůstal zde 8 let, což se 
žádnému jinému českému hráči na 
tomto postu nepodařilo. Po krátké 
přestávce se vrátil v roce 2007 zpět 
do reprezentačního celku, v němž 
zůstal až do mistrovství Evropy 
v  roce 2017. Libero není totiž tak 
atraktivní post a pokud někam pro-
nikne cizinec, už to musí být hráč 
par excellence. Nakonec se  vrátil 
do Českých Budějovic a  konečně 
získal i český titul, a  to hned dva-
krát (zatím). S  reprezentací se již 
rozloučil, i  když si myslím, že do 
ní stále patří a  že zatím překonán 
nebyl. Ale je to jeho rozhodnutí již 
nereprezentovat. V  Budějovicích 
působí i nadále a jednou doufáme, 
že se vrátí jako trenér zpět do Vel-
kého Meziříčí a rozšíří naše řady.
Patrik Indra (1997) zdálo by se, že 
až zázračně vyletěl v letošní sezóně 
na české volejbalové nebe. Důka-
zem je jeho vyhlášení nejlepším 
hráčem extraligy mužů. Je však 

za tím vším velká píle, houžev-
natost, velké sebevědomí a  velká 
vášeň pro volejbal. Přišel k  nám 
v roce 2014, když skončil v hoke-
jové Dukle Jihlava. Byl u nás 4 roky 
a jak končil s juniorskou kategorií, 
vyhlédla si ho liberecká Dukla, 
kde 3  roky vyrůstal vedle dalšího 
výborného univerzála Jana Štokra. 
Vloni přestoupil do Karlovarska 
a hned si vybojoval místo v základ-
ní sestavě a výrazně přispěl k zla-
tým medailím za ročník 2020/21. 
Ocenění bylo logickým vyústěním 
jeho stoupající kariéry. Nahlédl již 
i do reprezentace a určitě plánuje 
se v ní natrvalo usadit.
Marek Zmrhal (1993). Další hráč 
přišedší z hokejové Dukly Jihlava. 
Přišel k  nám v  17 letech v  roce 

2010 a kromě vysoké postavy vů-
bec nepřipomínal svou technikou 
volejbalistu. Žádný talent to nebyl, 
vše vydřel. Píle a  houževnatost 
jsou jeho hlavními vlastnostmi. 
Kvůli těmto vlastnostem, ke kte-
rým se přidala nakonec i ohromná 
vášeň, jsme ho po ukončení „juni-
orské“ kariéry doslova vyhnali do 
extraligového Brna. Za dva roky 
s  Brnem slavil stříbrnou medaili. 
Také si ho všimnul (aby ne) trenér 
dospělé reprezentace Miguel Fa-
lasca a  ihned ho pozval na repre-
zentační srazy. Poté přestoupil do 
Karlovarska a  ihned slavil s  tímto 
týmem mistrovský titul. A  co jen 
slavil. Byl spolu s Rejlkem jedním 
z  klíčových hráčů. Potom jeho 
výkonost začala zlehka klesat. Po 

třech letech v  Karlových Varech 
přestoupil do Českých Budějovic. 
Byla z toho jedna stříbrná medaile 
v  letošním ročníku. Nyní se vrací 
zpět do Brna. U Máry bude vždy 
platit, že si nejprve musí vybrat tre-
néra, který by mu rozuměl a uměl 
naordinovat hru na jeho hendikep. 
Nebude nikdy dobře přihrávat. 
Jeho předností je naopak hra na 
síti. Pokud bude jeho trenér toto 
respektovat a  „ušije“ taktiku prá-
vě pro něho odmění se mu, sobě 
i týmu výborným výkonem.
Daniel Římal (1996). Přišel do 
Karlovarska z  Brna uprostřed se-
zóny, ihned nahlédl do Ligy mis-
trů a výborně zastoupil zraněného 

Patrika Indru v  prvních kolech 
play o� české extraligy. Titul si po 

právu zasloužil. U nás byl do roku 
2016, když se významně podílel na 
dvou velice úspěšných letech celé 
historie meziříčského volejbalu. 
Výraznou měrou přispěl k stříbrné 
a bronzové medaili v těchto letech. 
Od nás odešel do Brna a nyní pře-
stoupil do Karlovarska, kde pode-
psal smlouvu i  na další rok. Má 
vše, co hráč vrcholového volejbalu 
potřebuje. Výbornou techniku, cit 
pro míč, strategické myšlení, ví-
těznou povahu. Jediný hendikep je 
jeho výška pod 190 cm. Tu on ve-
lice správně neřeší. Řeší pouze to, 
co je schopen ovlivnit. Tedy menší 
výšku kompenzuje výskokem a ši-
kovností na síti jak při útoku, tak 
i při blokování. Má a bude to mít 
těžké, protože trenéry více lákají 
vysocí hráči, ale Danek si z  toho 
hlavu nedělá. Dokud bude o něho 
zájem (a  byli by všichni hlupáci, 
kdyby ho neměli), on jim to vrátí 
vrchovatě.
Samozřejmě, že výčet jmen není 
úplný. V Ústí nad Labem je úspěš-
ný Jan Kasan, v Brně Víťa Jakubec 
(oba přišli k nám ze Znojma) nebo 
Michal Hrazdira. A už to vypadá, 
že bude opět zájem i o další naše 
hráče, kteří hrají za nás juniorskou 
extraligu. Nechme se překvapit.

Petr Juda

Ohromný úspěch odchovanců meziříčského volejbalu!

Poslední přípravné utkání prvního 
bloku letní přípravy odehráli naši 
fotbalisté s  třetiligovým soupeřem 
SFK Nové Město na Moravě. Jediný 
gól vstřelil Jiří Urbánek. Hráči prv-
ního týmu se k  zahájení druhého 
bloku letní přípravy sejdou 7. 7.
SFK Nové Město na Moravě 0:1 
(0:0) FC Velké Meziříčí
Gól: Urbánek. Sestava FC VM: Ko-
lář – Vašíček, Sysel, Bouček – Pav-
lík, Urbánek, Puža, Nedvěd, Voš-
mera  – Plichta, Demeter. Střídali: 
Mirek Malata, Vrba, Šuta, Marek 

Malata, Karmazín. Hodnocení tre-
néra Jana Šimáčka: Z naší strany to 
byl zápas dvou rozdílných poločasů. 
V  prvním to byla hrůza a  domácí 
nás mohli jednou potrestat, naštěstí 
nás Marek v brance podržel. V dru-
hé půli jsme byli výrazně lepší jak 
domácí a gólu jsme měli dát daleko 
víc, tam nám chyběl klid v koncovce 
nebo rychlejší řešení situací ve váp-
ně. Z celkového hlediska zasloužená 
výhra, ale z výkonu v prvním polo-
čase jsem zklamaný.

FC Velké Meziříčí

První blok přípravy 
zakončen výhrou 0:1


