
Draky nad Fajťákem letos kropil déšť
Ani voda však neodradila děti a jejich rodiče od 22. velkomeziříčské drakiády. K povinné výbavě letos patřily pláštěnky, deštníky a pořádné oblečení 
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Město v těchto dnech spouští elektronický katalog sociálních služeb. Užitečnou 
webovou stránku pro všechny, kdo potřebují pomoc v sociální oblasti. 
Elektronický katalog sociálních služeb je 
webová stránka, na které jsou shromáždě-
ny všechny informace o všech dostupných 
sociálních službách ve městě a okolí. 
Jsou uživatelsky příjemné. Každý návštěvník 
se k informaci dostane intuitivně, aniž by 
musel mít nastudovanou legislativu a znát 
cokoliv navíc. Web je připravený tak, že kaž-
dého k hledané informaci sám navede. 
„Katalog je hodně užitečná věc a navíc se 
naše město jeho přípravou a spuštěním 
opět v jednom oboru dostává na pomysl-

nou špičku. Takový katalog totiž nemá ani 
Kraj Vysočina, a to už je co říct, protože kraj 
je v oboru takových technologií lídrem,“ 
uvedl místostarosta Josef Komínek. 
Na webu najdou lidé kromě jiného také 
mapu, která uživatelům pomůže orientovat 
se nejen v jednotlivých službách, ale i v je-
jich umístění. 
Elektronický katalog sociálních služeb nej-
snadněji najdete prostřednictvím městských 
webových stránek www.velkemezirici.cz, 
odkud na něj vede přímý odkaz. 

Město spouští katalog sociálních služeb
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Velké Meziříčí
Tajemník Městského úřadu Velké 

Meziříčí vyhlašuje výběrové řízení na

 PRACOVNÍKA 
ODBORU FINANČNÍHO 

- ROZPOČTÁŘE

Přihlášky zašlete nejpozději do 
24. 10. 2016 do 12:00 

více na www.velkemezirici.cz
sekce Úřední deska

Ani deštivé počasí neodradilo děti a další nadšence, kteří 
v neděli vyrazili s pláštěnkami a deštníky na Fajtův kopec 
na oblíbenou akci. Dvaadvacátá velkomeziříčská drakiáda 
tak nakonec proběhla za poměrně slušné účasti lidí.
Počasí se nakonec trochu umoudřilo a některým draci chví-

lemi dokonce i létali. Soutěžilo třiaosmdesát účastníků, pa-
desát se jich přihlásilo do kategorie rodičů s dětmi. Vítězkou 
se stala Viktorie Dvořáková, druhé místo patří Dannymu Na-
vrátilovi a třetí Anje Rausové. Dalších 27 dětí se poměřilo ve 
věkové skupině od 8 do 13 let, kde vyhrála Zuzana Bečková, 

za ní skončily Adéla Svobodová a Kateřina Kučerová. Ve třetí 
kategorii starších čtrnácti let se nejlépe umístil Radek Had-
raba, následován Jaroslavem Bečkou a Marií Uchytilovou. 
Pořadateli akce byli podnikatelé města spolu se střediskem 
volného času DÓZA. Martina Strnadová

SE STAROSTOU
KAFE

13. říjen v 16.00
KAVÁRNA JUPITER CLUB

FOTOG ALERIE A V IDEO NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ

ARCHITEKTONICK Á 
SOUTĚŽ: NÁVRHY 
MĚSTO Z VEŘE JNÍ 
NA V ÝSTAVĚ OD 
3. L ISTOPADU.

FOTBAL: Z ÁPA S 
S DUKLOU PR AHA 
PŘIL ÁK AL NA 
TRŽIŠTĚ 1620 
DIVÁKŮ.

HRA P.R.S.A. S OVA-
CEMI ZAHÁ JILA 
LETOŠNÍ DIVADELNÍ 
SEZÓNU V JUPITER 
CLUBU. 

DAVID MIKULÁŠEK: 
ZE ŽIVOTA NA 
NÁMĚSTÍ I V PŘILEH-
LÝCH ULIČKÁCH MÁM 
DOBRÝ POCIT. 
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Žijeme ve skvělé době, média 
nám ale vnucují svět plný hrůz

Jiří Michlíček, radní
Skončilo další skvělé léto - nejen kvůli počasí a prázdninám, ale hlavně proto, 
že v našem městě jsme se už poněkolikáté mohli celé ty hezké dny a večery 
potkávat na náměstí s dobrou muzikou a vůbec programem. Velkomeziříčské 
kulturní léto je jedna z věcí, která se nám, Meziříčákům, společně opravdu daří. 
Daří se nám ale taky řada dalších věcí. Nechci vás zatěžovat jejich vyjmeno-
váváním, jen se s vámi chci podělit o svůj dobrý pocit z toho, jak naše město v 
posledních letech neustále roste do krásy. 
Uvědomuji si samozřejmě, že tenhle můj dobrý pocit se na první pohled může 
zdát v rozporu s tím, co se na nás každý den valí z televizních obrazovek, z in-
ternetu a nakonec i z novin. Uvědomuji si, jak neuvěřitelná záplava negativních 
slov, obrazů a zvuků otravuje ovzduší v našich domovech i ulicích. 
Před týdnem jsem se velmi pozorně zaposlouchal do televizního vysílání. Nejen 
do zpráv, ale také do toho, co následovalo. Viděl jsem část televizního pořadu 
Výměna manželek. V tu chvíli mi došlo, že už hodinu poslouchám neuvěřitelnou 
spoustu strašení, hrůz a lidského odpadu. Nejdřív mě televizní zprávy strašily 
tím, že mi nějací uprchlíci zapálí dům, odvlečou děti do otroctví a otráví psa, 
nebo co. Pak mě zprávy varovaly, že mi Putin zapálí město, odvleče děti do ot-
roctví a sní psa, nebo co. Poté jsem viděl spoustu reklam na půjčky zadarmo, 
následovaných pořadem, kde na sebe lidé křičeli a vulgárně si nadávali. 
Na internetu je tohle strašení a vulgarismy ještě tisíckrát horší - jsou doprováze-
ny navíc velmi názornými videospoty a fotografiemi. 
Vůbec se nedivím, že jsme z takové vlny negativismu otrávení. 
Nebojte se, nebudu moralizovat a vyzývat k návratu k přírodě a vyhození tele-
vizorů do popelnic. 
Chci tím vším říct něco jiného. 
Pochopil jsem totiž v tu chvíli, kde se berou ty maily a komentáře na facebooku 
o tom, že v našem městě je všechno špatně. Není jich, pravda, nějaké závratné 
množství. Ale objevují se a v poslední době se jejich tón stává stále více agresiv-
ní a sprostý - přitom zdaleka obsah neodpovídá realitě. Obvinit například radnici 
z toho, že jsou zavřené sjezdy na dálnici D1 (a myslet to vážně) je tak ujeté, že se 
na to nedá ani nějak normálně odpovídat. 
Po své zkušenosti, kterou popisuji, se ale téhle věci fakt nedivím. 
Jsme denně zavalováni sprostotou a agresí. Museli bychom být andělé, kdyby se 
to do našeho způsobu vnímání světa kolem náv nepromítlo. 
Nemám žádný zázračný recept, kudy z toho ven. Jen pro sebe jsem si řekl, že si 
od těch obrazů a zvuků dám dietu. A přestanu se zlobit na každého, kdo mi kvůli 
radnici nadává. Je to totiž pochopitelné.   

Město zakazuje odpalování petard a 
rachejtlí během adventu až do Tří králů 
v zastavěném území Velkého Meziříčí i 
jeho místních částí. Silvestr a Nový rok 
mají výjimku.
„Městská policie nyní bude moci konat. 
Opatření jsou různá, například už od 
patnácti let mohou mladiství dostat 
napomenutí, po-
kutu, nebo jim 
zábavní pyro-
techniku strážníci 
odeberou,“ dodal 
k tomu starosta Radovan Necid.
Obecně závazná vyhláška, kterou v září 
schválili velkomeziříčští zastupitelé, za-
kazuje používání zábavní pyrotechniky v 
období od 1. do 30. prosince a poté od 2. 
do 6. ledna.

„Zákaz je vymezen pouze na úzké ča-
sové období. Je tak plně v souladu s 
metodikou ministerstva vnitra, podle 
které má obec určitou činnost zakázat 
v co nejméně omezujícím a skutečně 
nutném rozsahu,“ vysvětlila právnička 
městského úřadu Vilma Drápelová.
Vydání vyhlášky iniciovala městská rada 

na základě každo-
ročně se opaku-
jících stížností ze 
strany občanů, 
které nadměrný 

hluk v předvánočním i svátečním čase 
ruší. Často si stěžovali zejména rodiny s 
malými dětmi či majitelé psů, kteří byli 
v této době nuceni venčit své domácí 
zvíře daleko za městem.

Radnice omezila zimní petardy. 
Výjimkou je silvestr a Nový rok

Martina Strnadová

„Rada města doporučila zastupitelstvu 
navýšit příspěvek pro sport, dle návr-
hu sportovní komise. Požadavky byly 
sice řádově vyšší, ale radní doporučili 
zvednout o 200.000 korun příspěvek 
pro mládež a o 200.000 Kč příspěvek 
pro dospělé,“ předložil zastupitelům 
místostarosta Josef Komínek. Část za-
stupitelů stejný názor nesdílela. Pro jich 
bylo 14, proti 2 a zdrželi se 4.
„Nepřidali jsme sportovcům tři roky. 
Shodli jsme se, že je načase to udělat. 
Někdo chtěl víc, někdo míň, tohle je 
kompromis z rady,“ uvedl starosta Ra-
dovan Necid. „Nemám nic proti spor-
tovcům, ale zatímco příspěvkovým or-
ganizacím dáváme rok od roku stejně, 
aby šetřily, tak sportovcům neustále 
přidáváme. Nejenom tímto způsobem, 
také opravujeme sportoviště. Nevidím 
důvod, proč přidávat zase tady,“ namítla 
Marie Ripperová. „Dochází tady k možná 
nechtěnému omylu. I ve sportu máme 
hardware – nemovitosti – a software – 
příspěvek na činnost,“ přidal se k ní Jiří 
Kaše s tím, že obě složky nelze oddělo-
vat. „Šestnáct milionů jsme dali na fot-
balové šatny, 1,2 mil. na jejich zařízení, 
v plánu je oprava pro hokejisty atd. My-
slím si, že přispíváme dost,“ řekl a dodal 
svůj nesouhlas zejména s příspěvkem 
dospělým sportovcům. 

„Já si myslím, že přidat sportovcům 
smysl má. Přispíváme na činnost těch 
lidí, kteří se chovají k mládeži jinak, 
než třeba neúplná rodina. Nároky na 
výchovu dětí je třeba podporovat,“ opá-
čil Vincenc Záviška a dodal: „Ani jeden 
z trenérů, kteří dělají dobrovolnou čin-
nost, není hrazen z prostředků města, 
což možná nevíte. A to, že se opravují 
sportoviště, tak ta přece jsou v majetku 
města.“ I podle vyjádření dalších jsou 
velkou bolestí sportovních oddílů tre-
néři a jejich nedoceněnost. Ne všichni 
mají zájem za takových podmínek ve 
své práci s mládeží pokračovat. „Proč 
ale přispívat dospělým, kteří dělají to, co 
je baví,“ namítla ještě Marie Ripperová. 
K tomu se vyjádřila Michaela Salašová: 
„Děti musejí vidět příklady v dospělých. 
Dospělí sportovci postupně přecháze-
jí na pozice trenérů. Bez nich by sport 
určitě nepokračoval. Když děti vidí, že 
to celé někam spěje, tak se tím budou 
zabývat i ony.“ 
„Jsou města, která podporují sport do-
spělých na vrcholové úrovni. My tady 
máme několik oddílů, které opravdu 
dosahují vynikajících výsledků. A náš 
příspěvek, i když je to takové plivnutí do 
moře, je určitým oceněním jejich práce,“ 
uzavřel debatu Miroslav Jágrik.

Granty pro sport a sociální oblast na rok 2017 schválili v září zastupitelé. Pro spor-
tovce vyčlení v rozpočtu města celkem 5,1 milionu korun, z toho mládeži 4,7 mil. 
a dospělým 400.000 Kč. Do sociální oblasti dají 2,2 mil. korun, a to 1,705 mil. na 
sociální služby a 495.000 Kč na sociální aktivity.

Martina Strnadová

Zastupitelé schválili granty. 
Peníze pro sport neprošly hladce

OTEVŘENÉ ATELIÉRY o víkendu zájemcům nabídly možnost prohlédnout si 
díla výtvarníků z rozličných oborů – malířů, dřevořezbářů, sochařů, kovářů a 
dalších. Lidé měli možnost nahlédnout jim pod ruce při práci, podívat se do je-
jich dílen, některé věci si osahat, vyzkoušet. Probíhaly Dny otevřených ateliérů 
v Kraji Vysočina. Martina Strnadová

FOTOG ALERIE NA
VELKOMEZIRICSKO.CZ
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„Chtěli bychom hřiště zachovat a obno-
vit,“ říká jeden z iniciátorů žádosti Jiří 
Svoboda s tím, že i přes neutěšený stav 
je hřiště ze sedmdesátých let dosud vy-
užíváno. A kdyby prošlo opravou, mohlo 
by sloužit celoročně dětem i dospělým k 
rozličným sportovním aktivitám, zájem-

cům o kopanou, nohejbal, badminton či 
v zimě k bruslení, hokeji. Tak, jako tomu 
bývalo kdysi. Navíc v těsné blízkosti je 
discgolfové hřiště, které je též hojně 
využíváno, a technické služby se o tuto 
lokalitu starají. „Zjistili jsme možnosti, 
objeli jsme některá podobná hřiště v ji-
ných městech a připravili jsme pro město 
návrhy možného řešení,“ vysvětluje Jiří 
Svoboda.
„Dostali jsme od občanů tři návrhy ve 
třech cenových relacích, od nejlevnější po 
nejdražší,“ potvrzuje místostarosta Josef 
Komínek a dodává: „Hřiště v Kunšovci 
budeme řešit. Vrátili jsme je do sportov-
ní komise města, aby to znovu posoudila. 

Celou žádost o obnovu hřiště včetně no-
vého vyjádření sportovní komise a návrhů 
předložíme zastupitelům, aby při sestavo-

vání rozpočtu hospodaření města na rok 
2017 rozhodli, zda na to nějaké peníze 
vyčlení.“

ZPRÁV Y

Na Vysočině kandidují tyto strany a hnutí: KDU-ČSL, 
ČSSD, ODS, ANO 2011, Starostové pro občany, KSČM, 
Strana svobodných občanů, politické hnutí Změna, SNK 
Evropští demokraté, Strana zelených, TOP 09, Strana 
Práv Občanů, Strana zdravého rozumu – ne ilegální 
imigraci, DOMOV s BLOKEM PROTI ISLAMIZACI, Úsvit 
– Národní Koalice, Strana soukromníků ČR, Svoboda 
a přímá demokracie – Tomio Okamura, STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ, Dělnická strana sociální spravedlnosti, 
Moravané, Národní demokracie, Česká pirátská strana, 
Koruna Česká, Demokratická strana zelených, Česká 
strana národně sociální, Česká strana národně socialis-

tická, Volte Pravý Blok, NEZÁVISLÍ, NÁRODNÍ FRONTA, 
HOZK, Patrioti České republiky, Sdružení pro republiku 
– Republikánská strana ČS M. Sládka.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, 
který alespoň ve druhý den voleb (tedy 8. října 2016) 
dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v 
obci, která náleží do územního obvodu kraje. Překážka-
mi k výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené 

omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odně-
tí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z 
důvodu ochrany zdraví lidu (např. hospitalizace voličů 

na infekčním oddělení, karanténní opatření (pokud se 
zdravotnické zařízení nachází v územním obvodu vo-
lebního kraje, kde má volič trvalý pobyt a u voliče se 
nejedná např. o infekční onemocnění, může být právo 
volit řešeno v zákonné lhůtě podanou žádostí o vydání 
voličského průkazu) a výkon základní nebo náhradní 
vojenské služby (v zákoně tato překážka je stále uvá-
děna, aktuálně nemá toto ustanovení v praxi opodstat-
nění).
Do zastupitelstev krajů nemohou volit státní občané 
jiných členských států Evropské unie.
Veškeré potřebné informace a formuláře k volbám, jako 
jsou oznámení o dni a místě konání voleb, žádost o vy-
dání voličského průkazu a jeho vyřízení, vydání občan-
ského průkazu pro realizaci volebního práva najdete na 
www.velkemezirici.cz.

VŠE K VOLBÁM NA 
VELKEMEZIRICI.CZ

Volby do krajského zastupitelstva proběhnou už v 
pátek 7. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 8. října od 
8.00 do 14.00.

-red-

V pátek a v sobotu zvolíme nové krajské zastupitelstvo

Lidé podporují zachování hřiště v Kunšovci
Rada města na svém červnovém jedná-
ní rozhodla o odstranění nevyhovují-
cích prvků sportovního mobiliáře hřiště 
v Kunšovci. Učinila tak na doporučení 
sportovní komise. Zmizely tak staré a 
poškozené mantinely, branky a sítě. 
Nejenom obyvatelé této lokality však 
žádají město o opak.

Martina Strnadová

„Je to pro nás slavnostní den, proto-
že po třiceti letech otevíráme novou 
prodejnu postavenou na zelené louce,“ 
řekl mimo jiné předseda představen-
stva družstva COOP Velké Meziříčí 
Jaroslav Pavlíček. V konkurenci zahra-
ničních řetězců jde v dnešní době o 
poměrně odvážný krok. 
„Obchod s potravinami nám tady dlou-
ho citelně chyběl. Konečně nebudeme 
muset pro všechno jezdit až dolů do 
města,“ ocenil jeden z prvních zákazní-
ků, který přišel hned po sedmé hodině 
ranní pro čerstvé pečivo.
Výstavba prodejny probíhala od listo-

padu 2015 do července letošního roku 
a prováděla ji zdejší firma Atika. Ačkoliv 
první kroky pro stavbu nové provozov-
ny zahájilo družstvo COOP již před pěti 
lety. Bylo však třeba vyčkat na správnou 
chvíli, až bude v sídlišti dostatečná kup-
ní síla. „Nedaleko mají stát další čtyři 
bytové domy,“ podotkl k tomu místosta-
rosta Josef Komínek s tím, že přibývají i 
další rodinné domy a kupní síla by tedy 
měla být časem ještě větší. 
Prodejna má otevřeno každý den, od 
pondělí do pátku od 6.30 do 17.00, v 
sobotu od 7.00 do 11.00 a v neděli od 
8.00 do 10.00.

Nová prodejna na Hliništi 
přivítala první zákazníky
Nové prodejny potravin a dalšího spotřebního zboží se dočkali obyvatelé Hliniš-
tě. V září ji v sídlišti slavnostně otevřelo družstvo COOP Velké Meziříčí jako svoji 
již sto dvacátou osmou provozovnu.

Město připravuje žádost o dotaci na přestavbu z Integrovaného operačního progra-
mu na rozvoj sociálních služeb. Zastupitelé v září žádost schválili. 
V budoucím DPS najdou klienti zázemí domova pro osoby se zdravotním postižením, 
namísto původně plánovaného domova se zvláštním režimem. „V červenci 2016 ří-
dící orgán IROPu změnil podmínky výzvy a vyjmul z podporovaných aktivit domovy 
se zvláštním režimem, protože se podporu tohoto typu zařízení nepodařilo vyjednat 
s Evropskou komisí,“ upřesnila na zasedání zastupitelstva Marta Muchová, vedoucí 
sociálního odboru radnice. Nová služba tedy bude pro ty, kteří mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Dále zde bude odlehčovací služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o něž je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující 
fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
A konečně zde bude zázemí i pro sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, které jsou v důchodovém věku anebo mají zdravotní posti-
žení a jsou přitom ohroženy sociálním vyloučením.

Velké Meziříčí pracuje na přípravě přestavby bývalého internátu Střední školy 
řemesel a služeb na Hornoměstské na Dům s pečovatelskou službou.

Přestavba bývalého internátu 
na Hornoměstské je v přípravě

Martina Strnadová Martina Strnadová

Foto: Jiří Svoboda
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Jeden účastník, kterého porota nehodnotila kvůli ne-
kompletní dokumentaci, avizoval sice dovolání ke sta-
vovskému soudu České komory architektů, v termínu 
však nesložil nutnou kauci a soud se tedy dovoláním 
zabývat nebude.

„Zveřejnění návrhů už nic nebrání. Lidé se na ně mohou 
přijít podívat na výstavu, která začíná malou vernisáží 
3. listopadu v 16.00 v koncertním sále Jupiter clubu. 
Výstava pak bude pro veřejnost otevřena až do 25. 
listopadu,“ uvedl starosta Radovan Necid a dodal: „Pro 
všechny, kdo budou chtít návrhy studovat v pohodlí do-
mova, připravujeme ještě sborník soutěže, který bude 
v prodeji za přiměřenou cenu nejen na výstavě, ale i v 
městském informačním centru a na programovém od-
dělení Jupiter clubu. Publikace bude mít i elektronickou 
podobu na webu města.“
Podle starosty bude zveřejněna kompletní soutěž. Tedy 
nejen všechny návrhy, včetně neodměněných a nehod-
noceného, ale i celý protokol ze zasedání poroty, který 
je dnes už k vidění na městském webu. „Naším cílem 
je, aby soutěž byla absolutně průhledná. Změna tváře 
našeho centra je totiž natolik razantní zásah do života 
města, že je třeba, aby o něm věděl každý co nejvíce,“ 
vysvětlil starosta.

Architektonicko-urbanistickou soutěž Náměstí a přilehlé 
ulice ve Velkém Meziříčí vyhlásilo zastupitelstvo 7. dub-
na. Přihlásilo se do ní 16 architektonických ateliérů. Z 
nich porota vybrala tři vítěze v pořadí a ocenila (včetně 
finanční odměny) dalších šest návrhů.  
Vítězný návrh na rekonstrukci centra Velkého Meziříčí 
podali Ing. arch. David Mikulášek, Bc. Linda Boušková 
a Bc. Filip Musálek. Druhé místo v soutěži obsadil MCA 
Atelier s.r.o. (doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Ra-
dek Novotný) a třetí místo autoři Ing. arch. Lucie Kadr-
manová Chytilová, Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. 
Richard Ott a Ing. arch. Anita Prokešová. 
Hodnocení poroty probíhalo v režimu přísné anonymity. 
Nikdo z porotců nevěděl, kdo je autorem hodnocených 

návrhů, aby případné věhlasné jméno názor poroty ne-
ovlivnilo. Samy návrhy byly podle podmínek soutěže 
už předloženy tak, aby se z jejich popisu a zpracování 
nedali autoři identifikovat.  

Zveřejnění výsledků architektonické soutěže o novou 
podobu centra města už nic nestojí v cestě. Odvolání 
ke stavovskému soudu se nakonec nekonalo a všech-
ny návrhy uvidí lidé na začátku listopadu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
1. cena | 150 tis. Kč
Ing. arch. David Mikulášek
Bc. Linda Boušková
Bc. Filip Musálek
2. cena | 120 tis. Kč
MCA Atelier s.r.o., 
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán
Ing. arch. Radek Novotný
3. cena | 100 tis. Kč
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová, 
Ing. arch. Tomáš Kopecký
Ing. arch. Richard Ott         
Ing. arch. Anita Prokešová

Odměny:
20 tis. Kč 
Ing. arch. Josef Hlavatý
Ing. arch. Lenka Hlavatá
20 tis. Kč 
Ing. arch. Alexandr Kotačka
Ing. arch. Eva Pyková
10 tis. Kč
Ing. arch. Iva Křikavová
10 tis. Kč
Ing. arch. David Balajka, 
Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl
Ing. arch. Marek Macejko,
10 tis. Kč 
Ing. Michal Říha 
Ing. arch. Martin Špičák,
Ing. arch. Kateřina Frejlachová
10 tis. Kč
A PLUS a.s., 
Ing. arch. Petr Uhlíř
Ing. arch. Jaromír Sedlák
Bc. Dagmar Žáková
Bc. Václav Prchal

Návrhy centra lidé uvidí od 3. listopadu

Nezávislí členové poroty - řádní:
akad arch. David Vávra - předseda poroty
autorizovaný architekt, herec a spisovatel. Porotce v 
několika architektonických soutěží a držitel několika 
ocenění včetně národní ceny Grand Prix obce 
architektů. www.david-vavra.cz
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
autorizovaný krajinářský architekt. Zakladatel 
společnosti New Visit (r. 2000). Držitel národní ceny 
Grand Prix obce architektů a autor několika dalších 
významných staveb veřejného prostoru v ČR.  
www.newvisit.cz
akad arch. Ladislav Kuba
autorizovaný architekt. Zakladatel ateliéru Kuba & 
Pilař architekti, který patří mezi nejoceňovanější 
české ateliéry. Držitel několika cen v národní 
ceně  Grand prix obce architektů a dalších ocenění 
například nominace na Evropskou cenu Mies van der 
Rohe za architekturu. www.arch.cz/kuba.pilar
Ing. Vladimír Sitta
autorizovaný krajinářský architekt. Od r. 1979 
působil v (tehdejší) NSR od roku 1981 žije v Sydney. 
Dvakrát získal prestižní Lenného cenu v Německu, 
v roce 2002 obdržel cenu prezidenta australského 
institutu krajinářských architektů za „Příspěvek ke 

kultuře krajinářské architektury v Austrálii“. Od roku 
2012 vede na Fakultě architektury ČVUT v Praze 
ateliér zaměřený na veřejný prostor a krajinářskou 
architekturu. terragram.com.au

Nezávislí členové poroty – náhradníci:
Ing. arch. Eva Uchytilová, autorizovaná architektka
Ing. Petr Smítal, autorizovaný dopravní inženýr

Členové poroty závislí na vyhlašovateli - řádní:
Ing. Radovan Necid, starosta
Josef Komínek, místostarosta
Ing. arch. Olga Čermáková, členka komise 
regenerace městské památkové zóny

Členové poroty závislí na vyhlašovateli - 
náhradníci:
Ing. David Babák, zastupitel
Miroslav Jágrik, radní
Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby MěÚ 
Velké Meziříčí
JUDr. Karel Lancman, zastupitel
Jiří Michlíček, radní
PhDr. Marie Ripperová, zastupitelka
Ing. Stanislav Rosa, předseda komise regenerace 
památkové zóny
Ing. Vincenc Záviška, radní

POROTA SOUTĚŽE

ROZHOVOR S DAVIDEM MIKUL Á ŠKEM 
SI PŘEČ TĚTE NA STR. 13

Fotografie na této dvoustraně: Ukázky z vítězného návrhu. Více uvidíte na výstavě v Jupiter clubu od 3. listopadu

Petros Martakidis
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VÝSTAVA NÁVRHŮ

Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh 
Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí

3.-25. listopad
Jupiter club
Výstavní síň

Vernisáž výstavy 
3. listopadu v 16.00
za účasti předsedy poroty akad.arch.
. DAVIDA VÁVRY 

s Ing. arch. Davidem 

MIKULÁŠKEM
autorem vítězného návrhu

3. listopadu 
v 17.00
Jupiter club Velké Meziříčí
Koncertní sál

BESEDA
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AKTUÁLNĚ říjen 2016

Pavel Blažek, zastupitel

Politika (z řeckého polis – město, po-
litiké techné – správa obce) je proces 
a metoda závazného rozhodování ur-
čité skupiny lidí s rozmanitými zájmy 
a názory. V rámci těchto kolektivních 
rozhodnutí je politika uměním spra-
vovat věci veřejné, uměním řídit stát, 
kraje i obce a hájit zájmy jednoho 
státu, kraje či města. Prostředkem 
politiky je politická moc, kterou lze 
získat buď demokratickými prostřed-
ky, nebo násilím.

Pro každého může slušnost v politice 
znamenat něco jiného. Někteří si pod 
tímto pojmem představí to, že poli-
tici nemluví vulgárně, nepřevlékají 
kabáty, drží své slovo, že nezneuží-
vají svého postavení, nepřijímají ani 
nedávají úplatky, nechovají se nar-
cisticky apod. Mně v takovém výčtu 
chybí jedna zásadní věc, na kterou 
se často zapomíná: že politici nejsou 
arogantní a nejednají z pozice síly. Ji-
nými slovy, neprosazují nic proti vůli 
občanů, bez ohledu na to, jak moc 
jsou přesvědčeni o správnosti svých 
plánů. Je neslušné nutit někomu 
něco, co dotyčný sám nechce.

Bohužel musím konstatovat, že 
jsem se v komunální politice u ně-
kterých kolegů s výše popsaným 
chováním setkal a stále setkávám. 
Arogantnost, neochota vyslechnout 
a přijmout názor druhého, tvrdošíjné 
prosazování „své pravdy“ vyhovující 
pouze úzké skupině lidí, klientelistic-
ký přístup, nepřímá podpora vyvole-
ných. Snaha za každou cenu uhrát co 
nejvíce politických bodů, bez ohledu 
na to, jakým způsobem jsou získává-
ny. Nehorázná privatizace politiky a 
prorůstání podnikatelského prostře-
dí do státní sféry. Proč jsou (nebo 
mají být) finančně nejnáročnější 
akce města realizovány bez jakékoliv 
podpory vnější dotace? Kam se po-
děl selský rozum při hospodaření s 
finančními prostředky města?

Vážení občané tohoto města, věřím, 
že Vás má slova nepopudí, ale dove-
dou k zamyšlení nad naší politickou 
reprezentací. Doufám, že společně 
dokážeme tento stav zlepšit a bude-
me při každých volbách vybírat své 
zástupce rozumně a uvážlivě.

Přeji Vám krásné prožití slunných 
podzimních dnů.

Kam se poděla 
slušnost

Uzavírka silnice II/392 na Františkově je 
od soboty 1. října prodloužena o další 

úsek – od mostu k čistírně odpadních 
vod až po Petráveč. 
„V úseku mezi Velkým Meziříčím a Pe-
trávčí zahájíme recyklace a práce na 
asfaltových vrstvách tak, abychom je do 
poloviny října měli hotové. Následně to-
též uděláme ve Velkém Meziříčí na Fran-
tiškově. První týden v listopadu bychom 
měli mít na celém úseku Františkov až 

Petráveč položenou živici a od 14. listo-
padu spustíme provoz,“ popsal postup 
stavbyvedoucí společnosti Inženýrské 
stavby Brno Antonín Dostál.
Na Františkově je zatím opravena kana-
lizace, stavbaři nyní dokončují vodovod. 
Práce na chodnících budou pokračovat 
ve druhé půli listopadu, až bude hotova 
silnice.

Rekonstrukce silnice na Františkově ve 
Velkém Meziříčí pokročila do další eta-
py. Od soboty začaly práce na komuni-
kaci z Velkého Meziříčí až do Petrávče. 
V půli listopadu má být na celém úseku 
spuštěn provoz.

Začala oprava silnice až do Petrávče

Martina Strnadová

Další ulicí, která má po opravě kanalizace a vodovodu novou 
vozovku je Nová. Na ulici Příční a Křižní se stále ještě pracuje.

Nové víceúčelové sportoviště za gymnáziem se 
už rýsuje. Podkladní vrstvy jsou hotovy. U hřiš-
tě jsou již patrny běžecké dráhy, probíhá stavba 
oplocení jednotlivých sektorů atd. Hřiště má být 
hotovo v polovině listopadu. 
3x foto: Martina Strnadová

Úpravy parčíku před vstupem do Základní umělecké školy jsou 
dokončeny. Přibyla nová výsadba zeleně, lavičky i odpadkové 
koše. Prostranství je nově vydlážděno. 

Sezónní stavby ve městě jdou do finále

Aktuální stav Františkova. Foto: Martina Strnadová
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Největší nápor zažilo město na začátku září. Zavřená byla 
ulice Třebíčská, což znamenalo, že všichni, kdo chtěli jet smě-
rem na Třebíč, museli projet celým městem přes Novosady a 
tvořily se dlouhé kolony. 
Situace byla kritická zejména kvůli uzavření dálničních sjez-
dů na D1. To totiž znamenalo, že všechna 
auta, která u Jihlavy sjela z dálnice, se na 
ni mohla vrátit právě až za Velkým Meziří-
čím. „Zákon schválnosti navíc způsobil, že 
se na dálnici v tomto období stávaly nehody velmi často,“ řekl 
starosta Radovan Necid.  
Ten podle svých slov nebyl příliš nadšen také tím, že v těchto 
dnech neplatil zákaz tranzitu náklaďáků nad 12 tun. „Obvykle 
je naše spolupráce s Policií ČR výtečná. Tentokrát to ale nešlo. 
Dopravní policie má v těchto momentech úplně jiné zadání. 
Uvolnit dálnici, dopravu jen usměrňovat a monitorovat a řešit 
jen dopravní nehody,“ doplnil Radovan Necid. 
Jakmile se v druhé polovině září dálniční exit Velké Meziříčí-
-západ otevřel a stavba křižovatky postoupila do druhé etapy, 
problémy se velmi citelně zmírnily. Ovšem objevily se nové. 
Uzavírka pokračovala tak, že ulice Třebíčská byla otevřena a 
naopak se uzavřela ulice Hornoměstská v těsné blízkosti kři-
žovatky. Radnice operativně povolila osobním autům průjezd 
směrem na Jihlavu po ulici Pod Hradbami (parkoviště pod po-
lyfunkčními domy). Jde o výjimečné opatření, protože zde je 
opravdu parkoviště se zámkovou dlažbou, která zvýšenou in-
tenzitou dopravy trpí. „Samozřejmě se ihned objevila řada ne-
uvěřitelných hulvátů a diletantů s náklaďáky, kteří si to tudy 

chtěli zkrátit. Městská policie má od té doby plné ruce prá-
ce, protože jakmile strážníci z křižovatky museli odejít kvůli 
jiným povinnostem, nějaký vykuk s kamionem se zde ihned 
objevil. Je neuvěřitelné, že profesionální řidič přehlédne asi tři 
zákazy a přesto jede dál a věří, že tam nebude stát policajt,“ 
popsal starosta největší problémy druhé etapy stavby.   
Přestavba má před sebou druhou polovinu. Od 8. října bude 
uzavřena ulice Hornoměstská směrem od křižovatky na Jihla-
vu. Provoz zde bude řízen semafory. Na konci října pak bude 
ještě na čtyři dny uzavřena ulice Třebíčská (identická situace 
jako v první etapě) a poslední tři dny pak celá křižovatka kvůli 

položení nového asfaltu. „Objeví se sa-
mozřejmě další problémy, které se dnes 
dají těžce předvídat. Městská policie ale 
bude připravena pomáhat tak, jak jen to 

bude možné. Všechny prosím o ohleduplnost a opatrnost. Ze-
jména o to, aby problémy ještě nestupňovali na základě něja-
kých výzev v rádiích a zpravodajských serverech s neověřený-
mi a vymyšlenými informacemi a podobně,“ uzavřel starosta.
Přestavba okružní křižovatky je stavba Kraje Vysočina (patří 
mu totiž silnice č. 602). Město zde při té příležitosti opravuje 
chodníky a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko opravuje ka-
nalizaci. Kraj Vysočina investuje 3,29 milionu korun, město 
Velké Meziříčí se na akci podílí částkou 2,77 milionu korun. 
Dojde k úpravě parkoviště na ulici Hornoměstská, vybudování 
autobusových zastávek na ulici Třebíčská, kde dělníci navíc 
srovnají i přilehlé chodníky a sjezd z parkoviště na pravé stra-
ně ulice a další úpravy, bude osazeno nové veřejné osvětlení 
a nasvětleny přechody. 
Součástí stavby je také přeložka a oprava kanalizace za 1,92 
milionu korun, na niž město Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko přispěje 440 tisíci korunami. Další přeložky sdělova-
cího kabelu a sítí E.ON se vejdou do půl milionu korun. 

AKTUÁLNĚ K DOPRAVĚ

NE JČ ASTĚ JŠÍ DOTA Z Y 
K AKTUÁLNÍ UZ AVÍRCE
Aktuálně se v našem městě potýkáme s 
dopravními potížemi. Přestavba kruho-
vého objezdu na Hornoměstské ulici z 
provizorního a souběžné uzavření dál-
ničních exitů v Měříně a Velké Meziříčí 
- západ přinesla na začátku září zvýše-
nou koncentraci dopravy a kolony.
Dnes už je exit Velké Meziříčí - západ 
otevřený a v našem městě je to znát - 
nám všem, kdo zde denně musíme jezdit, 
se citelně ulevilo. Přesto dostávám opa-
kovaně některé dotazy, jejichž zodpově-
zení považuji za užitečné pro všechny:
1. Proč bylo nutné kruhový objezd 
přestavovat souběžně s uzavřenými 
dálničními sjezdy?
Termín přestavby křižovatky byl závis-
lý na kraji (ten křižovatku přestavuje), 
resp. na krajském rozpočtu. Kraj čekal, 
zda mu na naši křižovatku zbydou pe-
níze. To se stalo až v červnu. Následně 
proběhlo výběrové řízení (asi pět týdnů 
vč. odvolacích lhůt) a stavba byla spuš-
těna začátkem září. Dřív to nešlo. Přes-
tože jsem tušil velké problémy, hlavně 
v souvislosti se zavřenými dálničními 
sjezdy, smlouvu jsem podepsal. Jinak 
hrozilo, že naše dvouleté snažení přijde 
vniveč a klíčový dopravní uzel ve městě 
nebude dokončen. To by bylo nezodpo-
vědné, raději snesu několik týdnů spílá-
ní na svoji adresu. 
2. Proč stavební firma nepracuje v noci?
V noci výjimky povolují orgány hygieny 
a dělají to opravdu zřídka. Jen v mís-
tech, kde v okolí nebydlí lidé. Umíte si 
představit, že byste měli spát v těsném 
sousedství silničních strojů, bagrů a sbí-
ječek? Navíc, ne všechny práce se dělají 
v noci. Ani na tom tolik skloňovaném 
„Západě“ se v noci nějak intenzivně 
nepracuje.  
3. Proč stavba trvá tak dlouho, celé 
dva měsíce?
Protože byla takto zakázka krajským 
úřadem vypsána a vysoutěžena ve vý-
běrovém řízení. Při současném staveb-
ním boomu by stanovení kratšího termí-
nu způsobilo to, že by se do výběrového 
řízení téměř nikdo nepřihlásil. Zkrácení 
termínu znamená automaticky vyšší 
cenu s ohledem na zákoník práce a hy-
gienické předpisy (práce v noci). Taková 
je bohužel realita. 
Vážení a milí spoluobyvatelé a spoluři-
diči, upřímně vám děkuji za džentlmen-
ství a ohleduplnost, s kterými se denně 
setkávám v našich kolonách. Za to, že 
pouštíte kolegy z vedlejších ulic, za to, 
že dáváte dobrý pozor na přechodech, 
a za to, že to společně zvládáme. Od-
měnou nám bude lepší a pohodlnější 
křižovatka. Přeji vám na zbytek uzavírky 
hlavně hodně trpělivosti a sil. 

Radovan Necid,  
starosta 

Přestavba okružní křižovatky na Hornoměstské ulici je za 
polovinou. Práce běží podle plánu a termín dokončení, tedy 
30. říjen, není ohrožený. Městu se také částečně ulevilo od 
dopravních problémů, které zapříčinilo souběžné uzavření 
dálničních sjezdů v Měříně a Velké Meziříčí - západ. 

Přestavba křižovatky je v polovině, 
dopravní problémy se částečně zmírnily

3. ETAPA A, B
Délka uzavírky: 70 m
Popis uzavírky: Částečná uzavírka sil. 
II/602 v ul. Hornoměstská od křiž. s 
MK Třebíčská – provoz řízen střídavě 
pomocí světelného signalizačního za-
řízení (semafor).
Termín: 8. 10.–22. 10. 2016
Objízdná trasa: Pro vozidla nad 3,5 
t po sil. II/354 k.ú. Kochánov, Netín, 
Záseka, Zahradiště, Radostín nad Os-
lavou, Ostrov nad Oslavou, po sil. I/37 
Laštovičky, Rousměrov, Sklené n. O., Jí-
voví, Křižanov, po sil. II/360 Martinice, 
Velké Meziříčí.

4. ETAPA
Délka uzavírky: 65 m
Popis uzavírky: Místní komunikace Tře-
bíčská, od křižovatky se sil. II/602 Pod 
Hradbami – Hornoměstská až před 
most přes Balinku ve Velkém Meziříčí.

Termín: 23. 10.–27. 10. 2016
Objízdná trasa: Po silnici č. II/602 a 
č. II/360 ul. K Novému nádraží, Soko-
lovská, Novosady, Pod Hradbami ve 
Velkém Meziříčí.

5. ETAPA
Délka uzavírky: 145 m
Popis uzavírky: Silnice č. II/602 v uli-
ci Pod Hradbami – Hornoměstská a 
místní komunikace Třebíčská v úseku 
stavby okružní křižovatky až před most 
přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí.
Termín: 28. 10.–30. 10. 2016
Objízdná trasa sil. II/602: Po sil. II/354 
k.ú. Kochánov, Netín, Záseka, Zahradi-
ště, Radostín Nad Oslavou, Ostrov nad 
Oslavou, po sil. I/37 Laštovičky, Rou-
směrov, Sklené n. O., Jívoví, Křižanov, 
po sil. II/360 Martinice, Velké Meziříčí.
Objízdná trasa MK Třebíčská: Po sil-
nici č. II/602 a č. II/360 ul. K Novému 
nádraží, Sokolovská, Novosady, Pod 
Hradbami ve Velkém Meziříčí.
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DOPR AVNÍ WEB NA 
VELKEMEZIRICI.CZ

Petros Martakidis
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PŮJČKA PŘED VÝPLATOU

do 5 tisíc Kč
tel.: 731 457 371

přijedeme – zaměříme
položíme

Komenského 16, Vm

tel: 608 969 590

www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

Bello

Potřebujete Poradit nebo Pomoci 
s prodejem nemovitosti? 

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

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

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

ChCete odměnu ve výši 10.000 Kč?! 

víte o někom, kdo prodává 
nemovitost nebo prodáváte sami?

 Při zrealizování prodeje nemovitosti 
vyPlatíme 10.000 Kč. 

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

Acti Bois CZ s.r.o.
Dobrá Voda, 594 51 Křižanov

DĚLNÍKA 
NEBO DĚLNICI 
DO DŘEVOVÝROBY

ŽIVOTOPISY zasílejte na info@actibois.cz
DOTAZY tel: 604 737 506

PŘIJME

Ing. Lukáš 

VLČEK
starosta města PACOV
kandidát na hejtmana

www.starostove.cz

KAŽDÝ KOUT 
KRAJE JE PRO NÁS 
STŘEDEM ZÁJMU

16

Velkomeziricsko 93x126mm.indd   1 14/09/16   12:56 PM

Pavel Janoušek
starosta obce Oslavice

František Bradáč
senátor

Kandidáti do zastupitelstva kraje z Velkomeziříčska

Pavla Krejzlová
starostka obce Netín

Zveme Vás k volbám

číslo24

Více na 
www.vuvm.cz/aktualne

VýchoVný ústaV, 
základní škola, střední škola 
a středisko výchovné péče

Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Psychologa 

Psycholog PRo sVP 

Žádosti s přiloženým 
životopisem zasílejte na 

suchanek@vuvm.cz

úvazek 0,4

úvazek 1,0

PřijMe

Pánské obleky 
saka, kalhoty
Dámská saka 
kalhoty 

totální 
likviDace zásob
Prodejna Dami 
přemístěna z třebíčské ulice 

do Radnické 

Pánské obleky 
saka, kalhoty
Dámská saka 
kalhoty 

Pekárna kamenicePekárna kamenicePekárna kamenice
Zveme vás do nově otevřené 

prodejny pečiva
Hornoměstská ul. 357

(podloubí)

otevřeno denně 5.00-16.00
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PRODÁM
• Králíky na maso 125 Kč/kg. Dále sam-
ce a samice na chov (ČV, Bu, Vss, Kal, Čst, 
Nb, MS) + švestkový mač na pálení, Kři-
žanovsko. Tel.: 604 909 857.
• Kožené rohové 
sedačky, původ 
Švýcarsko, nepo-
užité. S kamen-
ným stolkem. Cena 12.000 Kč. Tel.: 739 
997 349, 608 834 060.
• Italská kamna ENBRA, 
málo použitá. Cena 
20.000 Kč. Informace na 
tel.: 739 997 349, 608 
834 060.
        

• Suché palivové dříví - buk, bříza, 
dub, habr. Tel.: 736 488 577.

KOUPÍM
• Motocykl i náhradní díly značky JAWA 
nebo ČZ v jakémkoliv stavu (nekompletní, 
neopravitelný, nepojízdný, i bez TP). Při 
platném TP vše zařídím. Tel.: 737 139 475.
• Staré vojenské kalhoty, kraťasy, košile, 
blůzy a klobouky pískové barvy. Tel.: 725 
315 080.
• Staré obrazy různých motivů a stáří (kra-

jiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a jiné i 
poškozené. Dále hodiny, porcelán, hutní 
sklo, hudební nástroje a jiné dekorativní 
starožitnosti. I celou pozůstalost. Jsem sbě-
ratel, platba výhradně v hotovosti. Rychlé a 
slušné jednání. Tel.: 704 787 323.
• Sběratel koupí stará plechová šlapa-
cí autíčka Moskvič i jiné značky. Dále 
koupím a dobře zaplatím za vojenské 
věci do roku 1950, například věci z bý-
valé Bekovky: vysouvací nože Solingen, 
12dírkové boty kanady, korkové tropické 
klobouky, košile a blůzy pískové, modré 
a zelené barvy, vysoké šněrovací boty 
kombinované s plátnem, batohy, chleb-
níky, bundy a kombinézy s kožichem, zipy 
značky ZIPP, RAPID, Elite, muniční ple-
chové nebo dřevěné bedýnky, vatované 
maskovací bundy atd. nabídněte cokoliv 
i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 672, 
e-mail: radek.teply101@seznam.cz
NEMOVITOSTI
• Prodám rodinný dům ve Vídni u VM. 
Součástí je stodola, dvorek a zahrada. 
Tel.: 605 054 470.
• Prodám stavební pozemek ve VM cca 1 
500 m2, cena 800 Kč/m2, kompletní sítě, 
klidná část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme 2+1 ve Velkém Meziříčí. Tel.: 
731 457 371.
• Prodáme nové byty 1+1, 2+1 (s pozem-
kem a garáží) ve VM. Tel.: 605 054 470.

• Prodám dům v Rudě. Tel.: 731 457 371.
• Prodám řadový rodinný dům 5+1 (no-
vostavba) 2 km od Velkého Meziříčí. Více 
informací po tel. 608 271 522.
• Koupím pole, les, mýtinu. Tel.: 736 
626 433.
• Koupím nebo pronajmu garáž v lokali-
tě Na Výsluní anebo na  ulici Gen. Jaroše. 
Platím hotově.  Volejte 777 575 511.
• Koupím byt nebo menší rodinný dům  
(nejlépe obyvatelný) ve Velkém Meziříčí 
a okolí. Hotově. Tel.: 608 271 522.
• Pronajmu byt 3+1 ve čtyřbytovce! Byt 
je zděný a nachází se v 1. poschodí ve 
velmi klidné lokalitě. Obchod, školka, 
autobus cca 100 m. Na nájemném se ur-
čítě domluvíme. Děkuji za zavolání. Volat 
večer 18.30. Tel.: 605 125 847.
RŮZNÉ
• Nabízím doučování MAT+FYZ 6.-9. tř. 
ZŠ a PROCVIČOVÁNÍ příkladů (CERMAT, 
SCIO) z MAT k přijímacím zkouškám na 
střední školu. Tel.: 774 621 703.
• Nabízím doučování anglického jazyka 

pro základní, střední školy a příprava na 
maturitu. Tel.: 775 994 443.
• 2. 9. 2016 jsem cestou z Čermákovy 
ulice směr exit D1 Velké Meziříčí vý-
chod ztratil mobilní telefon, fotoaparát 
Panasonic-Lumic. Nálezce dostane od-
měnu. Tel.: 608 946 749. Můžete poslat 
i paměťovou kartu z fotoaparátu na ad-
resu: p. Jančíková, Čermákova 2065/10, 
594 01 Velké Meziříčí 
DARUJI
• Krásného pejska míšeného se špicem, 
stáří 5 měsíců. Tel.: 724 851 044.
SEZNÁMENÍ
• Hledám kamarádku nebo kamaráda 
středních let po 50 na kulturu a cestová-
ní. Tel.: 724 851 044.

INZERCE

DROBNÁ INZERCE

Ko
up

ím dům, 
chalupu
do 20 km od VM

tel.: 569 422 135 
platba hotově

Vážení obyvatelé Velkého Meziříčí,  
milí spoluobčané,
dostávám otázku, proč má být starosta našeho 
města v krajském zastupitelstvu. Zda z toho Vel-
ké Meziříčí něco má. 
Odpovídám, že má, a hodně. Z těch nejviditel-
nějších věcí za poslední čtyři roky můžeme jme-
novat například opravený Karlov a Sokolovskou, 
nový kruhový objezd na Dolní Radslavice a opra-
vu komunikace až do Jabloňova, další kruhový 
objezd u Kauflandu a do třetice kruhový objezd 
na Hornoměstské. Jsme místem, kde vznikl pi-
lotní projekt dynamického vážení kamionů, což 
nám pomohlo omezit počty náklaďáků ve městě.
Jmenovat mohu také nová víceúčelová hřiště vedle základní školy na Oslavické 
a za gymnáziem a nový sociální dům na Hornoměstské. 
To je namátkou jen několik věcí, které by bez silného zastoupení našeho města 
v krajském zastupitelstvu nevznikly.
S krajem toho potřebujeme ale vyjednat ještě víc. Nutně potřebujeme velký 
obchvat a kruhové objezdy místo semaforů na Vrchovecké a u sv. Josefa - to 
vidíme zejména v posledních dnech, kdy jsme se společně na vlastní kůži pře-
svědčili, jak jsou semafory pro město našeho typu zastaralé a nedostačující.
Velké Meziříčí, naše milované město, si zaslouží, aby jeho rozvoj pokračoval 
stejným tempem i nadcházejících krajských volbách. 

Myslíte si to také?

Pokud ano, prosím vás v pátek a v sobotu o váš hlas. 

Děkuji vám. 
Radovan Necid,  
starosta Velkého Meziříčí  
a kandidát do krajského zastupitelstva

iN
Ze

Rc
e

Vše pro Meziříčsko
VOLTE SVÉHO SOUSEDA

Vážení spoluobčané,
prosím o Váš hlas v nadcházejících krajských volbách. 
Dáme tak našemu regionu možnost, aby se i nadále 
rozvíjel rychlým tempem.

Děkuji.
Josef Komínek
místostarosta Velkého Meziříčí
kandidát do krajského zastupitelstva

Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
sekce Úřední deska

Starosta města Velké Meziříčí 
hledá vhodného uchazeče 

na pozici

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ 
POLICIE VELKÉ 

MEZIŘÍČÍ
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ZDRAVÉ MĚSTO říjen 2016

Den se záchranáři na náměstí strávily 
děti z mateřských, základních i středních 
škol ve Velkém Meziříčí. Představení 
složek Integrovaného záchranného sys-
tému, tedy zdravotnických záchranářů, 
hasičů a policistů státních i městských 
se neslo v duchu ukázek hašení ohně, zá-
chrany lidského života a zadržení pacha-
tele policejním psem. Celý program uza-
vřel soubor Harmonie Johankou z Arku.
Děti i studenti se dozvěděli počty jed-
notek hasičů či policistů, ti nejmenší 
si zopakovali čísla tísňových volání a 
upřesnili si správné postupy, jak se cho-
vat při různých situacích. A hlavně se o 
tom přesvědčili na vlastní oči. Třeba 
jak uhasit hořící olej v kuchyňské pánvi. 
Dva mladí odvážlivci si zásah sami vy-
zkoušeli. Prezentaci hasičů přerušila do-
pravní nehoda na dálnici. „Část našeho 

týmu nás právě opouští, neboť musí na 
výjezd,“ oznámila tisková mluvčí hasičů 
Petra Musilová a její slova už provázelo 
houkání sirén. I to byla názorná ukázka 
nelehké práce hasičů.
Na zemi leží člověk v bezvědomí, kte-
rý navíc nedýchá, co teď? Záchranáři 
prakticky předvedli správný postup od 
vytočení čísla 155 až po umělé dýchání a 
nepřímou srdeční masáž na figuríně. Jak 
je to fyzicky vyčerpávající činnost, i to si 
pak děti v jejich stanu mohly vyzkoušet.
Divácky atraktivní ukázku si pro přihlí-
žející připravili policisté. A to zadržení 
pachatele. Zazněly výstřely a po nich 
volání: Stůj, nebo pustím služebního psa! 
Muž s kuklou na hlavě však neposlechl a 
se zlou se potázal. Pes jej dvěma skoky 
zadržel, zakousl se mu do rukávu a pova-
lil jej na zem. Tak tahle ukázka práce děti 

naprosto nadchla. Však se pak všechny 
kolem psů nahrnuly, aby si je mohly 
pohladit. Akci připravilo Zdravé město 

Velké Meziříčí se složkami IZS Kraje Vy-
sočina a Zdravým Krajem Vysočina.

Na náměstí hasili oheň a oživovali člověka – byl den záchranářů

Část občanů města se v pondělí 26. září 
sešla v Jupiter clubu při akci Desatero 
problémů Velkého Meziříčí – S vámi o 
všem –, kterou každoročně pořádá Zdra-
vé město spolu s místní Agendou 21. 
Letošní nejožehavější problém je z ob-
lasti dopravy. Loni účastníci vybrali 
revitalizaci centra města, jejíž realizace 
již začala architektonickou soutěží o 
nejvhodnější návrh na úpravu Náměstí 
a přilehlých ulic. 
Z dalších potřeb občanů, které chtějí 
prioritně řešit, jsou úprava bývalého 
areálu Svitu za řekou, zastavování rych-
líků v Křižanově a autobusů na Prahu, 
rekonstrukce a jiné využití budovy 
synagogy, dokončení obchvatu města, 
vytvoření trvalé pobytové služby, větší 

podpora terénních sociálních služeb 
pro seniory, chráněné dílny a pracovní 
uplatnění pro handicapované či pokra-
čování modernizace a rekonstrukce ob-
jektů vzdělávacích zařízení města.
Lidé volili problémy v oblastech veřejná 
správa, zdravotnictví a sociální služby, 
životní prostředí, kultura a památková 
péče, sport a volný čas, vzdělávání a 
osvěta, podnikání, ekonomika a cestovní 
ruch, zemědělství a doprava. Nechyběl 
samozřejmě stůl mladých, kteří mohli 
vybírat z jakékoliv oblasti. Hlasováním 
poté účastníci problémy seřadili od jed-
né do desíti. Občané města je dostanou 
k dispozici na anketním lístku a budou 
se k nim moci vyjádřit podle svého mí-
nění.

Martina Strnadová

Martina Strnadová

Lidé chtějí pěší trasy a cyklotrasy

Problémem číslo jedna ve Velkém Meziříčí jsou podle účastníků veřejného fóra 
pěší trasy a cyklotrasy ve směru východ – západ.

Dny zdraví ve Velkém Meziříčí letos nabídly program v duchu doby Karla IV. Probí-
hal na náměstí, ale akce pak pokračovala celý týden na Ostrůvku – v Kopretině i 
chaloupeckém středisku.
Lidé na náměstí mohli ochutnat pochutiny dle středověkých receptur, například já-
hlové koláče na sladko i na slano, okoštovat červené víno, zakoupit voňavé bylinky 
či koření, zhlédnout vystoupení šermířů společnosti TAS. 
Ale samozřejmě nechyběly ani aktivity zdravotní tematikou. Osvětu návštěvníci 
získali u stánku Nemocnice sv. Zdislavy, jejíž lékaři navíc v Jupiter clubu připravili 
přednášku o rakovině tlustého střeva či odvykání kouření. Lidé si mohli nechat 
změřit tlak a tuk v těle. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny a další aktivity.

Martina Strnadová

Dny zdraví přinesly dílny i koláče
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SPOLEČNOST

NázvoSloví

seriál | díl 04
Velké Mezirícíˇ ˇ

„Máme před sebou obrovské nepoznané dílo autora Jakuba 
Demla. Nikdo dnes nemůže říct, že ho zná, neboť napsal to-
lik rukopisů, dopisů a dalších textů, byl tolik produktivní, že 
shromáždit vše je práce na desetiletí. A kdoví, zda vůbec bude 
možné hovořit o úplnosti,“ zaznělo mimo jiné na konferenci o 
Jakubu Demlovi a literární tradici nesoucí titul „Cožpak jsem to 
chtěl, aby mne zařadili do literatury?“ 
Akce přilákala do Tasova odborníky z řad bohemistů, spisova-
telů i literárních teoretiků, ale nejen je, také množství čtenářů 
a zájemců o spisovatelovo dílo z řad veřejnosti. Z třídenního 
programu od 15. do 17. září si mohl vybrat každý to svoje. 
„Bylo to fantastické, sešlo se tu hodně lidí, mnozí s vlastními 
nápady i mimo program. Těžko to sama mohu hodnotit, ale 
mám jen samé pozitivní ohlasy,“ popsala hlavní pořadatelka 
akce Daniela Iwashita z týmu pro výzkum korespondence Ja-
kuba Demla ÚČL AV ČR. Vyzdvihla přitom hlavně vklad dru-
hých, který byl obrovským přínosem. „Oceňuji práci manželů 
Axmanových a sdružení Slepíši, kterak dokázali propojit lite-
raturu s jiným počinem. Mimořádná byla výstava Pavla Slá-
my. Jsem velmi ráda, že se na hrob Jakuba Demla vrátilo jeho 
jméno, které tam šest let chybělo. Vyšla nám také velmi vstříc 

škola, milé bylo vystoupení dětí, které skládaly básničky na 
květiny...,“ vyjmenovala jen některé z nejsilnějších okamžiků 
akce Daniela Iwashita.
Vedle odborných přednášek proběhly výstavy, komentované 
prohlídky, literární večer. Událostí byla mše za Jakuba Demla 
sloužená biskupem Pavlem Posádem, jenž posléze požehnal 
obnovený spisovatelův náhrobek. Mnozí ocenili jako jeden z 
největších zážitků procházku po obci s Demlovou praneteří 
Martou Milotovou, která ukázala místa, například kde stál spi-
sovatelův rodný dům či kde také žil. M. Milotová přispěla ke 
konferenci také svým čtením ze vzpomínek na strýčka z vily. 
Setkalo se s velkým zájmem. „Dokonce pan biskup mi sdělil, že 
moje vzpomínky na Demla zná, neboť je poslouchal v rádiu. A 
povzbudil mě, ať píšu dál,“ svěřila se s jedním ze svých zážitků 
Marta Milotová. 
I díky této třídenní akci má Tasov zase o jednu upomínku na 
známého rodáka víc. Je jí několik stromků jistého druhu vonné-
ho topolu, který účastníci konference neplánovaně vysadili k 
potoku. Jde o potomky stromu, který kdysi Jakub Deml zasadil, 
a ten byl později pokácen. Proutky z něj se podařilo uchovat 
Lidmile Dohnalové na své zahradě a nyní dala sazeničky k 
dispozici, aby při vjezdu do části Tasova zvané Bosna znovu 
připomínaly kněze a spisovatele Jakuba Demla.

První konference v Tasově poukázala na 
obrovské a nepoznané dílo Jakuba Demla

Zájemci o dílo Jakuba Demla se sešli v Tasově při vůbec první 
konferenci věnované tomuto spisovateli.

Martina Strnadová

Tradičních bítešských hodů se letos zúčastnil i vel-
komeziříčský folklórní soubor Horáčan. Vystoupil 
v rámci programu Setkání na Podhorácku. 
Na čtrnáctém ročníku akce se představil vedle 
folklórních souborů z Velké Bíteše, Ostrovačic, 
Okříšek, Havlíčkova Brodu, Dolní Rožínky, Ketko-
vic a Troubska. Horáčan předvedl pásmo Horácký 
věneček složené z písní z našeho města a nejbliž-
ších vesnic.
Počasí všem účinkujícím přálo a vystoupení na ná-
městí se vydařila.

Horáčan vystoupil na bítešských hodech

-red-

Obecník
Dům na severní straně náměstí, od 14. 
století pivovar, od 19. století pro kul-
turní účely, byl majetkem obce, odtud 
název – obecní – obecník
Obůrka
Ulice východně od ulice Pod Sýpkami, 
souběžně s ní, vede kolem starých čás-
tí pozemků zvaných „Obůrka“ – obůrka 
– obora – malá obora (část hosp. půdy, 
místo, kde se hospodařilo trojpolním 
způsobem: úhoř – jař – ozim)
Onen svět
Domy v dnešní Zámecké ulici, od 16. 
století, podle bývalé hospody nesoucí 
tentýž název
Oslavická
Ulice za starým nádražím k Oslavici, 
staré jméno, leží před hranicemi katas-
tru Oslavice
Ostrůvek
Ulice za soutokem Balinky a Oslavy, 
na pravém břehu Oslavy, podle po-
jmenování polní tratě Ostrov, později 
Ostrůvek
Panská
Ulice, dnes Komenského, staré jméno 
do r. 1900, v ulici stojí panské domy
Pod Lesem
Ulice západně od ulice K Rakůvkám, 
starší jméno, vede souběžně pod le-
sem Ohradou
Pod Strání
Ulice souběžně (jižně) s ulicí Ostrůvek, 
vedoucí pod vysokou strání
Podhradí
Ulice pod východní skalou na níž stojí 
velkomeziříčský hrad, od r. 1444, nese 
název podle umístění domů v ní – pod 
hradem
Polní
Ulice nad polní tratí a ulicí Hliniště, 
starší jméno, vede do polí
Přehrádí
Domy postavené před hradem (před-
hradí – přehrádí), od r. 1444
Příční
Ulice ležící napříč mezi dvěma souběž-
nými ulicemi – K Buči a Na Spravedl-
nosti
Příkopy
Ulice podél příkopy na pravé straně 
Oslavy, domy leží u mlýnské příkopy, je 
to stará část zámeckého okrsku
Radnická
Ulice od budovy radnice k bývalé Horní 
bráně, začíná u radnice – radnická
Rozkoš
Krátká ulice mezi náměstím a Novosa-
dy, starý název, býval zde nevěstinec 
(nelze zjistit s přesností)

Demlův prasynovec Karel Vrba a praneteř Marta Milotová. Foto: Martina Strnadová



12

SPOLEČNOST říjen 2016

„Velké Meziříčí bývalo dlouhá léta pomy-
slným hlavním městem sportovních ry-
bářů Čech a Moravy,“ říká autor Vladimír 
Machát s tím, že zde byla založena jedna 
z prvních česky hovořících organizací ry-
bářů, ne-li zcela první samostatná rybář-
ská organizace na Moravě. 
Publikace „120 let sportovního rybářství 
ve Velkém Meziříčí“, jejíž vydání pod-
pořilo Město Velké Meziříčí a pobočný 
spolek Moravského rybářského svazu 
Velké Meziříčí, shrnuje základní data o 
zdejším spolku i jeho členech. Dělí je 
na období let 1896–1939, 1945–1989, 

1990–2015, mapuje sportovní 
revíry, rybniční a pstruhové 
hospodářství, samostatné ka-
pitoly věnuje přehradě, práci s 
mládeží, rybářským závodům 
a kulturním aktivitám. Text 
doplňují četné fotografie z 
archivu i současnosti.
„Snad každému jednotlivci 
z dnešních 11 000 obyvatel 
města připadá pohled na ry-
báře sedícího u vody čímsi 
všedně samozřejmým. Ale 
jen málokdo z nich ví, že 
místní rybáři se především 
starají o to, aby byly obě 
řeky (Balinka a Oslava) 
dobře zarybněny a nikdy 
z nich nevymizel život,“ 
připomíná mimo jiné v 
publikaci Bohumír Machát. 

Ke stodvacátému výročí založení spor-
tovního rybářství ve Velkém Meziříčí 
vyšla publikace, kterou sepsal Bohumír 
Machát. Náklad je 600 kusů a výtisky 
budou k dostání na informačním centru 
radnice i v sídle místního rybářského 
spolku.

Rybáři slaví 120 let a vydávají publikaci

Martina Strnadová Ukázka z nové knihy - stránky s archiváliemi. Repro: Velkomeziříčsko

Alina Jašková, absolventka VŠUP, obor textilní výtvar-
nictví a vyučující na VOŠTŘ a SUŠTŘ v Praze, její syn 
Jakub, profesionální hasič, pro kterého je malba koníč-
kem, a jeho teta Ivana Hladíková, absolventka pedago-
gické fakulty v Brně a vyučující výtvarné výchovy na 
místní základní škole – to jsou hlavní aktéři zářijové 
vernisáže, která se konala ve velkomeziříčském muzeu.
Návštěvníky přivítala ředitelka muzea Mgr. Irena Tro-
nečková, hudební doprovod zprostředkovali Aneta 
Vrbková, Jana Mikysková a Radek Polášek. Umělci byli 
představeni kurátorkou Mgr. Petrou Czumalovou, kte-
rá poutavě pohovořila o vzájemné propojenosti jejich 
tvorby, vyzdvihla rukodělnost coby základní atribut 
umění, ocenila dekorativní kvalitu děl i nemalou míru 
expresivity. Návštěvníci si mohli prohlédnout kombi-
nované techniky a porcelánové mozaiky, kterými jsou 

obohacené sugestivní akrylové obrazy Ivany Hladíkové, 
a to: „Okno plné hvězd, Voda ve vzduchu, Země vzdále-
ná, Kapka naděje, Kruhy ve vodě, Život je kvíz, Protikla-
dy, Zrození světla a Tři srdce – Potrat dítěte.“ Naproti 
tomu Jakub Jašek vystavil tři velkoformátové akryly 
expresivního stylu comics noir. Plošná tvorba byla citli-
vě doplněna paličkovanými náhrdelníky z tvorby Aliny 
Jaškové, pro kterou je typická vysoká ornamentálnost, 
kombinace materiálů i různost tvarů. 
Vernisáže se zúčastnila necelá sedmdesátka milovníků 
umění, pro které bylo připraveno i malé občerstvení.
Výstavu Ivana Hladíková, Alina Jašková, Jakub Jašek – 
Obrazy a paličkované šperky lze navštívit denně mimo 
pondělí, od 9 do 12, od 13 do 16, vstupné 10 Kč, pro 
návštěvníky muzejní trasy je výstava zdarma.

V muzeu začala rodinná výstava místních výtvarníků

-muz-

Smím prosit? Taneční kurzy jsou v plném proudu
Taneční kurzy pro mládež i dospělé začaly v 
pondělí 19. září. Svoje první kroky v rytmu 
hudby, ale i základy společenského chování 
si do velkého sálu Jupiter clubu přišla vy-
zkoušet asi stovka studentů a žáků středních 
škol z Velkého Meziříčí i okolí. Dospělých ve 
večerním kurzu se sešlo na třicet pět párů.
Taneční potrvají do prosince letošního roku. 
Pod vedením Vlasty Buryanové z Taneční 
školy Starlet Brno se účastníci naučí zákla-
dy tanců, jako jsou waltz, jive, polka, valčík, 
cha-cha, blues, tango, quickstep, slowrock, 
rock and roll i taneční novinky. Čekají je 
také dvě prodloužené, a to ples v bílém a 
barevný. Text a foto: Martina Strnadová
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Mikulášek: Stromy jsou součástí náměstí

Petros Martakidis

Mohl byste, prosím, ve stručnosti před-
stavit svůj návrh? Jeho největší před-
nosti, či naopak úskalí.
Snažili jsme se v návrhu v maximální 
míře zachovat ty prvky náměstí, které 
považujeme za hodnotné a tam, kde to 
je možné a prospěšné je doplnit novými. 
Jako důležitá se nám jeví skupina stromů 
uprostřed, kterou navrhujeme zachovat 
a dáváme možnost, jak ji udržet i do bu-
doucna, v okamžiku, kdy současné stro-
my dožijí. Nově předpokládáme řešení 
dlažby s minimem bariér pro volný pohyb 
chodců. To jsou zřejmě i největší před-
nosti našeho návrhu. Určitým úskalím se 
může zdát řešení dopravy a parkování, to 
však považujeme za otázku organizační, 
kterou by neměl být problém vyřešit.
Jakou metodou vůbec architekt při ta-
kovéto práci dojde k výsledku? Když se 
na prostor podíváte, víte už předem, jak 
bude ve finálu vypadat, nebo postupu-
jete i metodou pokus-omyl?
Tak i tak. Jsou situace, kdy je okamžitě 
jasné, jaký bude výsledek a „vymyšle-
no“ je to hned, jindy se skutečně dlouho 
hledá a přepracovává a začíná znova. 
Spolehlivé je začít, stačí i jednoduchou 
analýzou, která vám ukáže, co je na mís-
tě cenného, co je nezbytně nutné zacho-
vat, v čem je vlastně podstata - „síla“a 

jedinečnost toho místa. Tím si vyřešíte 
spoustu slepých uliček a můžete se lépe 
věnovat tomu návrhu, který situaci zlep-
ší.
V případě Velkého Meziříčí nám pomoh-
la kombinace analýzy a jednoznačného 
genia loci (duch místa) náměstí. Pak už 
jsme to „jen“ naprojektovali.
Co bylo při vypracovávání návrhu nej-
větším úskalím, s čím jste se nejvíc 
trápil?
Paradoxně to byla věc, kterou nám 
soutěžní porota i vytkla, a to snaha vy-
lepšit prostor před vstupem do radnice, 
respektive jeho sklon, který se nám zdál 
příliš velký a který jsme nakonec eli-
minovali umístěním několika schodů v 
západním rohu. Ale výsledek nám zatím 
úplně nevyhovuje, stejně jako porotě.
A naopak - co bylo na úpravě centra oči-
vidné hned od začátku?
To byla právě ona skupinka lip upro-

střed. Jen jsme přemýšleli nad tím, jak 
zajistit, aby tam ty stromy byly i tehdy, 
až současné dožijí. Proto jsme další čtyři 
dosadili, vlastně šest, protože dva z pů-
vodních už taky chybí. Bude tak docházet 
k jejich přirozenému dorůstání a stárnutí.
Co bylo vaším důvodem k zachování lip 
na náměstí?
Bylo to jednak proto, že si myslíme, že k 
velkomeziříčskému náměstí tato skupin-
ka stromů neodmyslitelně patří a je ne-
dílnou součástí kompozice radnice - sku-
pina lip - kostel. Navíc, pokud bychom je 

vykáceli a vysázeli stromy někde jinde, 
zůstane náměstí na několik desítek let 
bez kvalitní vzrostlé zeleně.
Co považujete na velkomeziříčském ná-
městí za ojedinělé - unikátní?
Zaujaly nás například fasády na náměstí 
s množstvím portálů a funkčním parte-
rem, to nás inspirovalo k vzoru na dlaž-
bě, který na tyto portály reaguje, dlažba 
tak bude svým způsobem speciální pou-
ze pro toto náměstí.
Máte nějaké autorské zkušenosti s his-
torickými centry měst a s architekturou 
veřejného prostoru obecně?
Náš autorský tým je tvořen mnou a dvě-
ma studenty architektury, Bc. Lindou 
Bouškovou a Bc. Filipem Musálkem, se 
kterými jsme v minulém roce získali 2. 
cenu v soutěži na náměstí v Řevnicích 
a 3. cenu na náměstí v Poděbradech, já 
osobně jsem se pak podílel na projektu 
rekonstrukce Denisových sadů v Brně na 
Petrově nebo na rekonstrukci Jakubské-
ho náměstí v Brně. Ještě mohu zmínit od-
letovou halu letiště v Mošnově nebo re-
konstrukci Hoffmannova domu v Brtnici.
Vytvořil jste si v průběhu soutěže jiný 
vztah k našemu městu?
Zde mohu mluvit jen za sebe. Velkým 
Meziříčím jsem vždy jen projížděl, takže 
první opravdové seznámení (tedy s his-
torickým jádrem) bylo až v souvislosti se 
soutěží a bylo to příjemné překvapení a 
dobrý pocit, jak ze samotného náměstí a 
života na něm, tak z uliček v okolí. A to 
se samozřejmě pozitivně projevilo i na 
naší práci.

Velkým Meziříčí jsem vždy jen projíž-
děl, až architektonická soutěž mě při-
nutila se zde zastavit a projít se jeho 
centrem. Překvapil mě jeho půvab, 
říká vítěz urbanisticko-architektonické 
soutěže o návrh nového centra města 
David Mikulášek z Brna.

DAVID MIKUL Á ŠEK *1972

V letech 1990 – 1995 studoval 
fakultu stavební VUT v Brně, 
v letech 1994 – 2002 pak fakultu 
architektury tamtéž. 
V letech 1999 – 2000 studoval 
v rámci programu Erasmus na ETSA 
Madrid. V letech 1996 – 1998 
pracoval v ateliéru Habina & 
Štěpán, 1999 – 2003 v Ateliéru 
Brno, Architekti Hrůša & Pelčák. 
Od roku 2004 působí samostatně, 
spolupracuje s PROJEKTSTUDIEM 
v Ostravě. 
Od roku 2007 vyučuje na FA VUT.

Z TEX TOVÉ Č Á STI V ÍTĚZNÉHO NÁVRHU URBANISTICKO-
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE: 
...Velkým potenciálem náměstí je jeho oblíbenost mezi obyvateli a množství 
akcí, které se na něm pořádají.
Geometrie náměstí je nejvíce ovlivněna svou polohou u soutoku dvou řek a 
cestou, která historicky náměstím procházela. Tomu se přizpůsobily i nejvý-
znamnější stavby - kostel a radnice. Radnice stojící v čele na severní straně ná-
městí a naproti ní, v jihovýchodním závěru náměstí, ční mírně pootočený kos-
tel s vysokou věží. Uliční fronty historických domů vytváří křivolakou konturu 
náměstí. V pomyslné střednici náměstí se nachází památník Velkomeziříčské 
tragédie, sloup sv. Jana Nepomuckého, studna a kašna se sochou sv. Floriána. 
Tyto prvky jsou podtrženy přítomností vzrostlých lip. Geometrie, tvar i propor-
ce vytváří velmi příjemné a přirozené místo pro náměstí.
Mezi nejslabší stránky současného stavu náměstí patří funkce spojené s do-
pravou. Parkovací stání po obou stranách náměstí i v jeho středu vytvářejí z 
náměstí velké parkoviště. S tím jsou spojeny i nekvalitní povrchy, kdy byla 
historická žulová dlažba vyměněna za asfalt. V samotném centru náměstí, v 
odpočinkové zóně pod korunami stromů, se v současné době nachází spousta 
překážek, tabulí a nevyužívaných budek. Pro jejich funkce se však na náměstí 
nacházejí lepší místa. K vizuální rozpačitosti přispívají také nevzhledné rekla-
my na některých domech. Neutěšený je dále stav za radnicí a celková práce se 
sběrnými místy tříděného odpadu...

Spoluautorka návrhu Linda Boušková

Spoluautor návrhu Filip Musálek

Autor vítězného návrhu David Mikulášek
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KINO
Chronic, ČT 6. 10., 19:30, 90 Kč
Dívka ve vlaku, SO 8. 10., 19:30 110 Kč; 
SO 15. 10., 19:30, 110 Kč
Sirotčinec slečny Peregrinové pro po-
divné děti, NE 9. 10., 16:00, 120 Kč
Instalatér z Tuchlovic, NE 9. 10., 18.30, 
120 Kč
Bezva ženská na krku, ČT 13. 10., 19.30, 
120 Kč; NE 23. 10., 120 Kč
Dítě Bridget Jonesové, PÁ 14. 10., 19.30, 
110 Kč
Sebevražedný oddíl, NE 16. 10., 18.00, 
110 Kč
Inferno, ST 19. 10., 19.30, 120 Kč
Obr Dobr, ÚT 25. 10., 18.00, 90 Kč 

DIVADLO
Můj báječný rozvod, 5. října, 19.30, Můj 
báječný rozvod je hra pro jednu herečku, 
plyšového psa jménem Axl a sedmnáct 
postav -  všechny je v inscenaci hraje Eliš-
ka Balzerová, Jupiter club Velké Meziříčí 
Jistě, pane premiére, 8. listopadu,19.30, 
Divadlo bez zábradlí uvede břitkou ko-
medii o tom, jak se dělá velká politika. 
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Morávková, 
Josef Carda, Karel Heřmánek jr. a další, 
Jupiter club Velké Meziříčí, vstupenky v 
prodeji na programovém oddělení Jupi-
ter clubu 

KONCERTY
Black Band, 16. října, 17.00, (Šlágr TV) 
Vstupné 180 Kč, předprodej na progra-
movém oddělení Jupiter clubu, Jupiter 
club Velké Meziříčí
Inspirace šansonem (Jana Musilová - 
zpěv, Petr Malásek - klavír), 26. října, 
19.00, úvodní koncert hudební sezony 
KPH, hostem koncertu dámské smyčco-
vé kvarteto Beladona Quartet, koncert-
ní sál Jupiter clubu 

PŘEDNÁŠKY
Z díla výtvarníka a řezbáře Františka 
Vacka - přednáška Vlastivědné a ge-
nealogické společnosti, 11. října, 16.00, 
přednáška Jana Prchala, koncertní sál 
Jupiter clubu 
Znojemská rotunda - přednáška Vlas-
tivědné a genealogické společnosti, 18. 
října, 16.00, přednáška Martina T. Hotár-
ka a PhDr. Kateřiny Dvořákové, koncert-
ní sál Jupiter clubu 
Třetí odboj a perzekuce na Velkome-
ziříčsku, 25. října, 16.00, přednáška ing. 
Václava Křepelky, Ph.D. pořádaná Vlas-
tivědnou a genealogickou společností 
při Jupiter clubu, v koncertním sále Ju-
piter clubu 

Putování Banatem v Rumunsku, 1. lis-
topadu, 16.00, přednáška PhDr. Milana 
Macháčka pořádaná Vlastivědnou a ge-
nealogickou společností, koncertní sál 
Jupiter clubu 
Řím - přednáška Vlastivědné a genea-
logické společnosti, 8. listopadu, 16.00, 
přednáška ing. Tomáše Fialy, koncertní 
sál Jupiter clubu 

OSTATNÍ AKCE
Podzimní hrátky, 9. října, 14.00-17.00, 
aneb Letos žádné vaření jenom samé 
tvoření. Pojďte s námi strávit nedělní 
odpoledne. Na co se můžete těšit? Bu-
deme vyřezávat ze dřeva, ovoce a zele-
niny, vyrábět lampičky, skřítky a obráz-
ky s využitím přírodnin, opékat jablka i 
brambory. Chybět nebudou ani hry pro 
děti i dospělé. Vstupné dobrovolné, Ba-
liny 1, Velké Meziříčí, www.chaloupky.cz
SCREAMERS - Videopůjčovna, 21. října, 
19.30, Travesti skupina, stolová úprava, 
vstupné 270 Kč, předprodej vstupenek 
na programovém oddělení Jupiter clubu, 
Jupiter club Velké Meziříčí
Minidiskotéka v cirkuse, 22. října, 15.00, 
přijďte si zatančit a zasoutěžit s Míšou, 
vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek 
na programovém oddělení Jupiter clubu, 
Jupiter club Velké Meziříčí
Festival vzdělávání - přehlídka střed-
ních škol, 1. listopadu, 15.00-18.00, Velký 
sál Jupiter clubu, pořádají ZŠ Školní Velké 
Meziříčí a Jupiter club Velké Meziříčí 

SPOLEČNOST říjen 2016

PODĚKOVÁNÍ KULTURNÍ AKCE

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Libor Brodský, Hrbov, 11. 9., 50 let
Jiří Holý, Velké Meziříčí, 14. 9., 64 let
Drahoslava Procházková, Březské, 29. 9., 79 let

Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili pana Milana Buršíka na jeho 
poslední cestě a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest. Rovněž děkujeme za 
květinové dary.
Rodina Buršíkova

39. GASTRODEN
12. října 2016 od 9.00 do 17.00

PROGRAM
KULINÁŘSKÁ AKADEMIE
PROFESIONÁLNÍ PARTNERSKÉ 

VAŘENÍ SPOJENÉ S PREZENTACÍ
Ukázka kuchařských technik

JAK SE RODÍ DORT  
S FIRMOU DORTISIMO
Používání speciálních  
cukrářských surovin

BIDVEST SHOW
Úprava a degustace čerstvých ryb

JAK POZNÁTE KVALITNÍ VÍNO
Řízená degustace vína 

KÁVA
Od suroviny k nápoji a baristice 
PREZENTACE CIZOKRAJNÝCH 
DRUHŮ OVOCE A ZELENINY

MAKRO Cash & Carry ČR

CELOSTÁTNÍ  
A REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE

UKAŽ, CO UMÍŠ
POSAĎTE SE, PROSÍM

POZNEJ, CO JÍŠ 

PODZIMNÍ VÝSTAVA  
OVOCE A ZELENINY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
– PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY 

NANEČISTO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Pozvánka do Itálie,  

prezentace turistického regionu 

PROJEKT EDISON
Prezentace zahraničních stážistů, 

mezikulturní poznávání

PREZENTACE 
AUTOSALONU HYUNDAI

Černá komedie P.R.S.A. o pěti ženách tří generací z jedné rodiny zahájila divadelní 
sezonu v Jupiter clubu.
Kristýna Leichtová, Ilona Svobodová, Eva Lecchiová, Jana Bernášková a Ivana Woj-
tylová se v ní představily velkomeziříčskému publiku. Divadelní hru polského auto-
ra Eueniusze Szybala o tom, jak se lze při oslavě babiččiných osmdesátin omylem 
ocitnout na pohřební hostině, režíroval Vojtěch Štěpánek. -mars-

Hra P.R.S.A. zahájila divadelní sezonu
Poděkování
Pořadatelé 22. ročníku Drakiády děkují všem 
účinkujícím – skupině STETSON a Jiřímu 
Doležalovi z HIT Rádia Vysočina, skupině 
MySami, mediálním partnerům a všem, kteří 
se zasloužili o zdárný průběh celé Drakiády.
Děkujeme těmto sponzorům, bez kterých 
by se tato akce neuskutečnila: E.ON, Falco 
computer, s.r.o., AUTO DOBROVOLNÝ V.M., 
s.r.o., PARAMONT CZ s.r.o., AGADOS, spol. s 
r.o., VÝTAHY s.r.o., CONTENT, s.r.o., ATIKA, 
s.r.o., Město Velké Meziříčí, GREMIS s.r.o., 
CONSTRUCT A+D, a.s., BUILDING centrum-
-HSV, s.r.o., Hotelová škola Světlá a Obchodní 
akademie, R MALEC s.r.o., HORÁCKÉ AUTO-
DRUŽSTVO, KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, 
s.r.o., Sklenářství Marek, VEZEKO, s.r.o., MA-
LEC+JAHODA Moto, RENOVA Malec – Kadlec 
s.r.o., Cukrárna Orchidea, AMICUS, s.r.o., 
TSVM s.r.o, ALPA a.s., SANBORN a.s., SKI klub 
VM, ZD Lhotky, McDonald ś. POEX, REAL 
ELEKTRO s.r.o., Lékárna U ČERNÉHO ORLA 
VM, EUROWAGON, IMAO electric s.r.o., Zde-
něk Chmelíček, Komerční banka VM, PROFI 
Jiří Pokorný, VZP ČR, MATRIGO, Záchranná 
služba Kraje Vysočina, PENAM.
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„Tuto cenu jsem dostala za grantový 
projekt, který trval pět let, dosažení vý-
sledků však umožnily desítky let práce na 
podobných tématech z oboru. Mohla jsem 
se opřít o studium na brněnské univerzitě, 
k němuž mne výborně připravilo gymná-
zium ve Velkém Meziříčí. Cena je tak sou-
časně i oceněním všech mých učitelů, jimž 
bych touto cestou ráda poděkovala.“

Spolu s Alenou Hadravovou dostali cenu 
za nejlepší vědecký projekt v České re-
publice ještě fyzička Kateřina Kůsová za 
průlomový objev ve výzkumu křemíko-
vých nanokrystalů, biolog Michail Kotsy-
fakis za výzkum slin klíšťat a strojní inže-
nýr Tomáš Vampola za základní výzkum 
individuální hlasivkové náhrady.

Mezi laureáty Ceny předsedy Grantové agentury ČR je rodačka z Velkého Meziříčí, 
klasická filoložka Alena Hadravová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. 
Byla oceněna za interdisciplinární výzkum historického vývoje představ o hvězd-
né sféře od středověku po raný novověk.

Naše rodačka Alena Hadravová dostala cenu za výzkum

Martina Strnadová

Alena Hadravová letos vystoupila 
na 10. ročníku Evropského 
festivalu filosofie ve Velkém 
Meziříčí. Foto: Martina Strnadová

Příchozí návštěvníci si mohli prohlédnout prostory obou služeb, podrobně se sezná-
mit s jejich nabídkou, ale také si vyzkoušet nejrůznější pomůcky. 
„Někdo přijde ze zvědavosti, někdo naši službu potřebuje, přicházejí se podívat zá-
jemci o zaměstnání, ale také zavítají kolegové z jiných služeb navázat spolupráci 
nebo si předat zkušenosti. Každoročně nás potěší lidé, kteří přijdou, ačkoliv je s námi 
nic konkrétního nespojuje. Letos k nám zavítalo přibližně 130 lidí,“ uvedla Alena 
Poulová, vedoucí Nesy.
Letošní rok byl obohacen výstavou jedné z uživatelek Nesy paní Květy. Na zahradě 
pod břízou byla instalována expozice soch zvířat, které paní Květa vytvořila Ax-
manovou technikou modelování v Mezinárodním centru v Tasově. Po čtvrté hodině 
odpolední den otevřených dveří uzavřel a přicházející podzim přivítal koncert sku-
piny Žalozpěv, který díky krásnému slunnému počasí proběhl přímo na terase Nesy.
„Cílem této akce je rozšířit povědomí veřejnosti o našich službách, o životě lidí s 
postižením, nabídnout služby denního stacionáře Nesa a Osobní asistence lidem, 
kterým by mohly pomoci. Zároveň také chceme obdarovat veřejnost pěkným progra-
mem, protože slavíme Den Charity,“upřesnila Alena Poulová.

Při příležitosti tradičního svátku Dne Charity otevřely ve čtvrtek 22. září 2016 ve 
Velkém Meziříčí své dveře veřejnosti dvě charitní zařízení, a to denní stacionář 
Nesa a Osobní asistence.

Nesa a osobní asistence slavily Den Charity otevřenými dveřmi

Tým pracovníků denního stacionáře Nesa

V Meziříčí skončila stopa majitele traktoru. Našli jej mrtvého
Pohřešovaný muž ze Sněžného, který 1. září ve Velkém Mezi-
říčí na parkovišti v Radnické ulici odstavil traktor, byl na konci 
měsíce nalezen mrtev u vlakové trati poblíž nového nádraží.
Policie do ukončení šetření příčin úmrtí totožnost mrtvého 
odmítli potvrdit. „Ve středu 28. září přijali policisté před po-
lednem oznámení o nálezu muže bez známek života v příko-
pu u železniční trati v katastru obce Velké Meziříčí. Na místo 
ihned vyjeli policisté, místo ohledali, zadokumentovali a v 
lokalitě provedli šetření. Byla nařízena pitva. Příčinu a veš-
keré okolnosti úmrtí muže policisté prověřují,“ uvedla pouze 
krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Jde o tragickou dohru případu opuštěného traktoru v cent-
ru města. Policisté se pokusili majitele Zetoru v září nejprve 
kontaktovat, ale marně. Od 12. září byl čtyřiapadesátiletý 
muž pohřešovaný a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Tři dny 
nato se traktor, stále odstavený v Radnické, samovolně rozjel 
a poškodil vozidla na parkovišti. Policie posléze nařídila měs-
tu jeho odtah. Město jej pak nechalo převézt přímo rodině 
majitele. -mars-

V polovině září traktor poškodil dodávku na parkovišti. Foto: Martina Strnadová
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SPORT říjen 2016

VEŘE JNÉ BRUSLENÍ
Říjen 2016

St  5. 10.  14.15–15.45
So  8. 10.  14.15–15.45
Ne  9. 10.  14.30–16.00
St   12. 10.  14.15–15.45
So  15. 10.  15.00–16.30
Ne  16. 10.  14.45–15.15
St  19. 10.  14.45–15.45
So  22. 10.  14.15–15.45
Ne  23. 10.  14.00–15.30
St  26. 10.  10.00–11.30
Čt  27. 10.  10.00–11.30
Pá  28. 10.  13.45–15.15
So  29. 10.  14.00–15.30
Ne  30. 10.  14.15–15.45
Vstupné – bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč

HÁZENÁ | HALA U SVĚTLÉ
8. října: 15.00 – II. liga ml. dorostenci 
– Legata Hustopeče 
17.00 – II. liga muži – Legata Hustopeče
9. října: 9:00 Liga Vysočiny – ml. žáci A, B 
15. října: 9:00–14:00 Liga Vysočiny – 
st. žákyně 
22. října: 11.00 – I. liga st. dorostenky 
– SHK Veselí nad Moravou 
13.00 – I. liga ženy – SHK Kunovice 
15.00 – II. liga ml. dorostenci – Sokol 
Sokolnice 
17.00 – II. liga muži – SK Kuřim

FOTBAL | TRŽIŠTĚ
15. října
14:30 krajský přebor FC VM B – FC 
Chotěboř
16. října 
10:15 MSFL FC VM A – SK Sigma Olo-
mouc B
29. října
14:00 krajský přebor FC VM B – 1. FC 
Jemnicko 
30. října 
10:15 MSFL FC VM A – FC Fastav Zlín B 

HOKEJ | ZIMNÍ STADION
8. října 
17:30 krajská liga JM a Zl HHK Velké 
Meziříčí – HC Uherské Hradiště 
22. října 
17:30 krajská liga JM a Zl HHK Velké 
Meziříčí – HC Spartak Uherský Brod 
30. října
17:30 krajská liga JM a Zl HHK Velké 
Meziříčí – HC Uničov 

VOLEJBAL | TĚLOCVIČNA U KOSTELA
SO 8. 10. extraliga juniorů – Ostrava
NE 9. 10. extraliga juniorů - Beskydy

SPORTOVNÍ AKCE:

Třetiligový fotbalový tým Velkého Me-
ziříčí sehrál s prvoligovou Duklou Praha 
třetí kolo poháru MOL Cup. Po vyrovna-
ném souboji nakonec podlehl 1:2 a ne-
postoupil. Přesto si hráči FC Velké Mezi-
říčí vyslechli od svého trenéra pochvalu. 
„Diváci si museli přijít na své. Moji hráči 
předvedli nejlepší letošní herní výkon. 
Sáhli si na dno svých sil. Myslím si, že 
byli po celé utkání vyrovnaným soupe-

řem. Za to vše určitě vděčíme fantas-
tické divácké kulise, která kluky hnala 
dopředu. Za sebe jsem moc rád, že jsme 
takto důstojně odehráli pohárové utkání 
s tak slavným klubem,“ zhodnotil zápas 
Libor Smejkal.
Utkání sledovalo 1 620 diváků, kteří byli 
svědky tří gólů v několika minutách po 
sobě. Z nich dva byly z penalt.
FC Velké Meziříčí – FK Dukla Praha 1:2 (0:0)

Branku domácího týmu vstřelil v 65. mi-
nutě Demeter z pokutového kopu. Za FC 
Velké Meziříčí nastoupili: Kruba – Kriegs-
mann, Šimáček, Krejčí (89. Bouček) – Do-
lejš, Puža (77. Souček), Šuta, Smejkal (67. 
Berka), Demeter – Mezlík – Simr. Sestava 
Dukly Praha: Hroššo – Miloševič, Bezpa-
lec, Kušnír, Preisler – Nestor (61. Nestor), 
Hanousek, Čajič, Manzia (56. Juroška) – 
Koval (74. Vopat), Olayinka.

Pohárové utkání s Duklou přilákalo 1620 diváků

-red-

Gól v síti Dukly z pokutového kopu Demetera. Foto: Martina Strnadová

Letošní Mistrovství světa juniorů a veteránů v moderním 
korejském bojovém umění Taekwon-Do ITF se konalo 8. až 
11. září 2016 v italské Andrii. Česká reprezentace čítala 21 
juniorských a 5 veteránských reprezentantů.
Česká reprezentace uspěla v konkurenci 55 zemí z celého 
světa a umístila se na 3. místě! V celkovém hodnocení jsme 
nedosáhli pouze na korejské a japonské závodníky. Dohro-
mady česká výprava vybojovala 9 zlatých, 9 stříbrných a 5 
bronzových medailí.
Na vynikajícím úspěchu se z velké míry podílel i Tomáš Mol-
nár z Ge-Baek Hosin Sool, který je z Rohů a pravidelně trénu-
je ve Velkém Meziříčí. Tomášovi se povedlo umístit se hned 
za medailovými pozicemi na 5–8 místě v kategorii sportov-
ního boje jednotlivců. Je skvělé mít takový talent v naší škole 
Ge-Baek Hosin Sool.
Více informací o ní najdete na stránkách www.tkd.cz. Všichni 
zájemci o Taekwon-Do jsou zváni na tréninky, které pravidelně 
probíhají ve Velkém Meziříčí každou středu od 18:00 do 19:30 
na Základní škole Oslavická. Pod vedením Tomáše Kuby V. dan 
(603 846 208; tomas.kuba@tkd.cz). Aneta Poklopová

Tomáš Molnár zabodoval 
na MS v taekwondu

SPORTOVÁNÍ ZDARMA – 5. NAROZENINY SC VM 
7. října 17:00–19:00 

20minutové bloky dle vlastního výběru zdarma. ALPI-
NNING, JUMPING, SPINNING, BODY SHAPE, TR X 
KRUHOV Ý TRÉNINK. LEZECK Á STĚNA, BOSUMIX, 
DANCEBODY BAL ANCE. Rezervace ve sportovním cen-
tru nebo na telefonním čísle 773 002 922. www.scvm.cz

V půli září se v Jablonci nad Nisou konalo Mistrovství ČR 
žactva v atletice. K účasti se nominovali Mike Aminu Abu a 
Jakub Kovalčík. Pro oba to byla první zkušenost se startem na 
republikovém šampionátu.
Mike Aminu Abu startoval ve skoku do výšky. Výkony velmi 
negativně ovlivnil silný déšť, který se spustil přesně ve chvíli, 
kdy začala tato technická disciplína. I v této situaci si Mike 
poradil a výkonem 169 cm obsadil 9. místo. Nejlepší osobní 
výkon jeho první atletické závodní sezony má hodnotu 174 
cm.
Jakub Kovalčík se kvalifikoval na své oblíbené trati 300 m. 
Také rozběhy na této sprinterské trati se běžely za silného 
deště. Jakub zůstal za svým osobním rekordem 10 setin, od 
postupu do finále jej dělilo 16 setin.
Tímto závodem skončila hlavní sezóna pro naše atlety v ka-
tegoriích staršího žactva, dorostu, juniorů a dospělých. 

Na žákovském mistrovství 
startovali atleti z Meziříčí

Zuzana Villertová


