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vzpomenout na velkomeziříčské padlé v posledních dnech druhé světové války přišli lidé k památníku na hřbitově karlov ve čtvrtek 7. května.

velkomeziříčsko vyjde vždy 
každou první středu v měsíci
vážení čtenáři,
dostalo se vám do rukou nové velkomeziříčsko, které vám přijde každý měsíc zdar-
ma do schránky. pošta vám je doručí vždy každou první středu v měsíci, případně 
ve čtvrtek. neobdržíte-li měsíčník v uvedených dnech, kontaktujte prosím naši re-
dakci na telefonních číslech 566 782 008–9, 739 100 979, nebo na e-mailové adre-
se velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz, abychom mohli problém společně vyřešit.

Za redakci Martina Strnadová

Město spouští nový 
turistický portál

kniha Mnoho sirotků a vdov věnovaná vel-
komeziříčské tragédii je v prodeji. 
Město velké Meziříčí ji vydalo k letošnímu 
významnému sedmdesátému výročí konce 
druhé světové války. autorem je ondřej 
Červený. jde o jeho již druhé dílo. Loni vy-
dal svazek osvobození Žďárska, kde byla 
také pasáž o událostech ve velkém Mezi-
říčí. 
kniha vyšla nákladem 400 kusů a ke kou-
pi je na  turistickém informačním centru 
na  radnici nebo v e-shopu města za cenu 
250 korun.

první dynamické váhy na vozidla v kraji vysočina jsou u velkého Meziříčí. Mají tu výhodu, 
že při vážení není nutné auta odstavovat. kraj si na svém pilotním projektu hodlá ověřit, 
kolik přetížených aut devastuje jeho silnice a ve spolupráci s velkomeziříčskou radnicí 
i jaká bude skutečná vymahatelnost pokut za přestupek. peníze z nich se rozdělí mezi 
kraj a město. to si od projektu spíš než peníze z pokut slibuje úlevu od nákladní dopravy 
v centru. váhy jsou totiž na silnici II/602, po níž dopravci přes velké Meziříčí objíždějí 
mýtné brány na D1. vážicí systém by je od toho mohl odradit, neboť pokuta za přetížení 
mnohonásobně přesáhne mýto. osvědčí-li se systém v  praxi, mohly by se další váhy 
objevit i na jiných místech v kraji.
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vyšla nová kniha 
o konci války
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nové velkomeziříčsko zapojí 
obyvatele do rozhodování radnice

radovan necid, starosta

Vážení čtenáři, milí obyvatelé našeho města, 
právě držíte v ruce nové Velkomeziříčsko. Periodikum, které ve Velkém Mezi-
říčí začalo vycházet už v roce 1919 a stalo se cenným zdrojem informací pro 
nás, kdo v našem městě žijeme rádi.
velkomeziříčsko je nově měsíčníkem, který budete do svých poštovních schrá-
nek dostávat zdarma. Má to několik důvodů, ovšem jeden z těch nejdůležitěj-
ších je to, že měsíčníkem zdarma město naplňuje zákon. ten totiž mimo jiné 
říká, že města mají o své činnosti informovat obyvatele – a zákon tím myslí 
všechny obyvatele, nejen ty, kdo si za informace zaplatí.
to je ale vše, co chci k této nudné zákonné úpravě napsat. Z mého pohledu je 
důležitější, aby velkomeziříčsko bylo hlavně dalším nástrojem, jak spolu může-
me mluvit. asi si vzpomenete, že jsem vždycky dával velký pozor na to, abych 
dobře poslouchal vaše připomínky, názory a  podněty. proto jsem jako první 
velkomeziříčský starosta zavedl veřejná diskusní setkání, internetové diskuse, 
elektronickou knihu přání a stížností a další možnosti, jak se o své radnici mů-
žete dozvědět co nejvíc a jak svému starostovi můžete poradit či vynadat.
Stejně tak jsem už dlouho chtěl, aby bylo takovým nástrojem i velkomeziříčsko. 
Měsíčník je totiž jen taková výkladní skříň velkomeziříčska – mají v něm být 
ty nejdůležitější informace za uplynulé období. Zároveň ale do prázdnin spus-
tíme i novou podobu webu velkomeziricsko.cz. tam každý den najdete čerstvé 
zprávy, ale také o anketách, rozhodnutích a plánech radnice. Zároveň s tím se 
budou moci zájemci také přihlásit k odběru e-mailového týdeníku, který zase 
shrne události uplynulého týdne.
pro ty, kdo nechtějí či nemohou využívat webového a e-mailové hlasování a an-
ket také samozřejmě připravíme jejich tištěnou podobu v měsíčníku.
já osobně považuji co nejvyšší otevřenost rozhodování radnice a zapojení ve-
řejnosti do tohoto procesu za to nejdůležitější, co se mi postupně daří prosa-
zovat. kdyby po mně jednou v našem městě zůstala o  trochu lepší dopravní 
situace a k tomu transparentní radnice, budu velmi spokojený.
na druhou stranu se tato moje snaha (a samozřejmě snaha kolegů radních a za-
stupitelů) setkává někdy s nepochopením a dokonce s odporem a kritikou. je to 
logické – chápu, že ne každému se v otevřeném prostředí, kdy mu kdekdo vidí, 
jak se říká, pod prsty a kdy mu mohou obyvatelé města do jeho práce mluvit, 
dobře dělá politika. jenže já na to namítám: my přeci neděláme politiku, dělá-
me úplně normální správu města, staráme se o silnice, chodníky a dětská hřiště 
a sem taková ta hra na koalici a opozici a nekonečné parlamentní žvanění moc 
nepatří a ani nepasují.
takže vás všechny vyzývám a prosím: využívejte co nejvíce všech možností, 
které nám nové velkomeziříčsko přinese. co nejvíce spolu mluvme, diskutujme 
a hledejme společně cesty, jak naše město stále vylepšovat a zkrášlovat, aby 
se v něm dobře žilo nám i našim blízkým.
velkomeziříčsku, dnes už nejen novinám, ale celému zpravodajskému komple-
xu, který zahrnuje měsíčník, emailový týdeník i web přeji spokojené čtenáře 
a aktivní uživatele.

Dopravní omezení při příjezdu 
od brna potrvá do konce srpna
Dopravní omezení při příjezdu 
do Velkého Meziříčí od Brna přinesly 
zjara hned dvě stavby. Kraj budu-
je okružní křižovatku při odbočce 
na  Dolní Radslavice a  současně 
rekonstruuje silnici II/602 od  zmi-
ňované křižovatky až do  Jabloňova. 
Práce odstartovaly počátkem dubna 
a  potrvají do  konce srpna letošního 
roku.
Starosta radovan necid v  té sou-
vislosti žádá „přespolní“ řidiče, aby 
případné kolony na dálnici v  žádném 
případě neobjížděli přes město velké 
Meziříčí, tedy nesjížděli ani na  jed-
nom z  exitů D1 141 a  146. rekon-

struovaná silnice II/602 do  jabloňo-
va je totiž uzavřena zcela. objízdná 
trasa je vedena z  křižovatky II/602 
a II/390 (křeptov) přes osovou bítýš-
ku, na  ořechov, křižanov, Martinice 
do velkého Meziříčí. 
kvůli stavbě okružní křižovatky je 
v  místě razantně omezen provoz – 
doprava je svedena do  jednoho pruhu 
a  střídavě se projíždí ve  směrech vel-
ké Meziříčí – brno – Dolní radslavice 
na semafory.
více informací o  situaci včetně harmo-
nogramu prací najdete na  webu města 
www.velkemezirici.cz, v  sekci praktické 
informace – dopravní web.

Martina Strnadová

Stavba okružní křižovatky Velké Mezi-
říčí-Dolní Radslavice je v plném proudu 
stejně jako rekonstrukce silnice II/602 
z Velkého Meziříčí do Jabloňova. 
Investorem je kraj vysočina a zhotovite-
lem sdružení eurovIa cS a  porr. cena 
díla je necelých 78 milionů korun bez 
daně.
Délka spravovaného úseku silnice je 3,9 
kilometrů. „Stavba řeší obnovu obrus-
ných a  ložných vrstev stávající vozovky, 

částečně obnovu podkladní asfaltové 
vrstvy, rozšíření vozovky. budou prove-
deny i nové zárubně zdí a záchytná bez-
pečnostní zařízení,“ vyjmenovala tisková 
mluvčí kraje vysočina jitka Svatošová. 
Součástí stavby je i rekonstrukce mostu 
přes potok vondra za jabloňovem.
Stavbu okružní křižovatky doplní město 
vybudováním chodníku a nového veřej-
ného osvětlení.

Martina Strnadová

kraj staví kruhový objezd 
a opravuje silnici do jabloňova

více o Dopr avní 
SItuacI na 
w w w.MeStovM.cZ

krajský úřad kraje vysočina v  rámci 
projektu Zdravý kraj vysočina v  tom-
to roce vyhlásil již sedmý ročník akce 
spojené s jarním úklidem přírody Čistá 
vysočina.
Město velké Meziříčí se i v letošním roce 
do této akce aktivně zapojilo ve čtvrtek 
16. dubna 2015 pod názvem Čisté město 
velké Meziříčí. 

postarali jsme se tak o úklid nežádoucích 
odpadků všeho druhu v lokalitě palouky 
a pokračovali až po ulici bezručova.
Děkujeme svým kolegům, ale i organiza-
cím a zájmovým skupinám a všem dobro-
volníkům, kteří nejsou lhostejní ke své-
mu okolí a ke stavu životního prostředí 
a k letošní akci se s námi opět přidali.

-mš-

velké Meziříčí se zapojilo 
do akce Čisté město
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Město dnes spouští nový 
turistický portál
Kam ve  Velkém Meziříčí? Turistům, 
ale nejen jim pomůže nový turistický 
portál. Spuštěn je právě dnes.
turistický web velkého Meziříčí není 
naprostou novinkou. podobný byl 
dosud k dispozici na webových strán-
kách města. ten nový má svoji vlastní 
adresu www.turistikavm.cz. navíc je 
mnohem pestřejší, nejen na  pohled, 
ale i  informacemi. ty jsou přehledně 
uspořádané.
„právě spouštíme nový turistický por-
tál velkého Meziříčí. chtěli bychom ho 
do  budoucna propojit s  novou desti-
nací, kterou s dalšími městy bývalého 
okresu Žďár nad Sázavou společně 
vytváříme. cílem všeho je propagace 
města a  rozvoj jeho turistického ru-
chu,“ říká starosta radovan necid.
Základ portálu tvoří kategorie: 
o městě, kam ve městě, tipy na  vý-
lety do  okolí a  turistické informační 
centrum. v nich lze nalézt krom obec-
ných informací o historii i současnos-
ti velkého Meziříčí další konkrétní 
údaje. Statický plán města doplňuje 

jeho virtuální prohlídka. nahlédnout 
podrobněji nejen obrazem, ale také 
textem lze i  na  historické památky 
a  další zajímavosti. vedle toho ne-
chybí ani sportoviště, galerie, přehled 
kulturních akcí i  místa pro relaxaci. 
praktické informace nabízejí seznam 
míst ke  stravování, ubytování a  sa-
mozřejmě kontakt na zdejší turistické 
informační centrum. ti, které láká 
i okolí města a krásná příroda, zde na-
jdou například zříceninu templštejn, 
hrobku Lobkowiczů, zámek ve  Strá-
necké Zhoři, přírodní památku šebeň, 
rozhledny či cyklostezky do balinské-
ho a nesměřského údolí či Mlynářskou 
stezku a další tipy na výlety. 
„Úplnou novinkou jsou mapy přidané 
ke  všem cílům, takže turista by měl 
bez problémů zjistit, co se kde nachá-
zí,“ vysvětluje pracovnice informační-
ho centra Lenka pešková. 
postupem času se bude turistický 
portál dále rozšiřovat, podle potřeb. 
přibydou cyklotrasy a další novinky.

Martina Strnadová

Lidé uctili památku padlých ve 
druhé světové válce

pietní vzpomínka na  oběti války 
ve  velkém Meziříčí se letos konala 
právě v  den, kdy před sedmdesáti lety 
okupanti po  krutém mučení popravili 
účastníky povstání na  březích balinky 
a  oslavy. Další spoluobčané zahynuli 
ve  dnech následujících, nejvíce z  nich 
pak 9. května 1945 při bombardová-
ní města krátce po  jeho osvobození. 
„o  tom, jak druhá světová válka skon-

čila, se dozvídáme ze všech stran. v  té 
záplavě slov a  informací ale nějak za-
nikají tragické květnové události roku 
1945 ve  velkém Meziříčí. neslyšíme 
slova o  tom, že naše město přišlo kvůli 
válečné brutalitě o bezmála stovku sou-
sedů , známých, otců, synů, matek i dcer,“ 
připomněl starosta radovan necid u pa-
mátníku a zdůraznil, že velkomeziříčané 
na své padlé spoluobčany nezapomenou.
jitka rousová pak za pozůstalé a Český 
svaz bojovníků za  svobodu poděkovala 
vedení velkého Meziříčí za podporu ak-
tivit odhalujících historii města, které by 
měly být inspirací i pro místní školství.

Vzpomenout na velkomeziříčské padlé 
ve druhé světové válce přišli lidé s kvě-
tinami i svíčkami na hřbitov na Karlově 
7. května. Věnce k  památníku položili 
zástupci města, kraje, politických stran, 
armády i škol.

Martina Strnadová

ve věži u sv. Mikuláše bude 
k vidění i byt kostelníka

Věž kostela sv. Mikuláše na  náměstí 
bude zpřístupněna jako každoročně 
od 1.  června do konce srpna 2015. 
pro návštěvníky je připravena nová na-
bídka. „ve věži je vystavěn byt kostelní-
ka, jen jsme ještě nestihli doplnit chlívek 
s  kozou,“ informoval starosta radovan 
necid s  tím, že celá expozice vychází 
z historických údajů.
výše vstupného se letos mění – pro do-
spělého to bude 20 kč, pro děti do 15 let 
zůstává desetikoruna. otevírací doba je 
beze změny – od pondělí až do  soboty 
od 9 do 18 hodin, v neděli od 12 do 18 
hodin. Martina Strnadová

Výsadby stromů v  rámci regenera-
ce zeleně ve  Velkém Meziříčí jsou 
vesměs dokončeny. Zbývá vysázet 
keře, dokončit zdravotně-bezpeč-
nostní řezy a založit trávníky.
„kompletně jsou odstraněny všech-
ny dřeviny dle projektu a  vysázena 
převážná většina stromů na hřbitově 
i  ve  městě,“ potvrdil vedoucí odbo-
ru životního prostředí jiří Zachar. 
ve  městě jsou hotovy i  zdravotně-

-bezpečnostní řezy dřevin. na  hřbi-
tově na karlově budou pokračovat až 
do června. krom toho je třeba dokon-
čit i výsadby keřů, zakládání trávníků. 
v místní části města olší nad oslavou 
jsou práce dál, tam je dokončeno ká-
cení, řezy i  výsadby. „projekt potrvá 
až do konce srpna. jeho součástí jsou 
i  následné výchovné řezy na  nových 
výsadbách stromů,“ doplnil Zachar. 

Martina Strnadová

nové stromy jsou vysázeny

turIStIk avM.cZ
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park i hřiště jsou otevřeny k setkávání

nový park pro seniory a víceúčelová hři-
ště vedle Základní školy oslavická jsou 
od  5. května otevřeny. Sloužit budou 
nejen klientům domova pro seniory či 
žákům základní školy, ale i veřejnosti.
komplex nového sportoviště spolu 
s  centrem pro relaxaci a  pohyb vyrostl 

v nevyužitém a zpustlém prostoru mezi 
základní školou a domovem pro seniory. 
jeho revitalizací vzniklo místo k mezige-
neračnímu potkávání. 
park nabízí cvičební prvky pro pohybo-
vou terapii určené zejména seniorům, 
lavičky a stolky ke společnému posezení, 

ohniště k  opékání, krytý altán, přírodní 
terapeutické prvky. prostředí zpříjemňují 
okrasné rostliny. Sousední čtyři hřiště 
zase budou navštěvovat primárně žáci 
školy. využívat mohou dvě s umělým po-
vrchem pro fotbal, tenis, volejbal či třeba 
basketbal a  další plážové s  pískem pro 

beach volebal, fotbal nebo házenou. ne-
chybí tribuna pro diváky a osvětlení. celý 
komplex je určen i dalším zájemcům. 
ředitelka základní školy Dagmar Suchá 
ocenila nový moderní sportovní areál, 
díky němuž žáci získali ideální podmínky 
pro sportovní aktivity po  dlouhých le-
tech. vždyť původní hřiště u  školy bylo 
z roku 1987.
komplex je společným dílem města velké 
Meziříčí a  kraje vysočina. „kraj nám da-
roval na sportoviště významnou částku,“ 
zmínil starosta radovan necid. šlo o mi-
lion korun, přičemž celkově hřiště vyšla 
na  více než sedm milionů. Město zase 
kraji darovalo pozemky na park, který stál 
zhruba osm a čtvrt milionu korun.  

Mezi školou 
a domovem pro 
seniory je místo 
pro potkávání 
generací

Martina Strnadová

První dynamické váhy v  Kraji Vyso-
čina byly spuštěny na  silnici II/602 
na  Jihlavské ulici ve Velkém Meziří-
čí ve  středu 6. května. Po  ukončení 
zkušebního provozu se rozeběhne 
měření naostro od 1. září 2015.
„přetížená nákladní auta jsou nebezpeč-
ná. navíc s přetížením roste i znehodno-
cení silnice, proto jdeme do těchto pre-
ventivních opatření,“ uvedl náměstek 
hejtmana kraje Libor joukl. je to tedy 
signál pro dopravce, aby neprovozovali 
přetížená vozidla. v opačném případě se 
dočkají represe v  podobě pokuty. tyto 
peníze kraj následně hodlá vrátit do re-
konstrukcí silnic.
pilotní projekt zafinancoval komplet-
ně kraj vysočina, provozovat váhy 
bude město velké Meziříčí, které po-
vede i  správní řízení s  dopravci. Sta-
rosta radovan necid opatření vítá, ale 
předpokládá, že než zafunguje, potrvá 
to několik měsíců. otázkou zatím zů-
stává, zda nebude nutno posílit do-
pravní úřad ve velkém Meziříčí.

„Systém dynamické váhy měří vozidla 
za jízdy,“ sdělil technický ředitel společ-
nosti Gemos cZ Michal Sedlák, jež váhy 
instalovala. podle něj je unikátní. jsou 
jenom dvě takové váhy, jedna v kolíně 
a druhá v kraji vysočina,“ dodal a popsal 
systém zpracování naměřených podkla-
dů. Z nich lze určit validitu a váhu vozi-
dla celkovou i na nápravách. „v případě 
podezření ze spáchání přestupku jsou 
data odeslána na odbor dopravy, který 
udělá verifikaci,“ dodal Sedlák. na zákla-
dě toho pak dojde k jednání a obeslání 
provozovatele vozidla.
Zkušební měření dvou vozidel, jed-
noho správně naloženého a  druhého 
přetíženého, pak prakticky ukázalo 
celý proces od  zvážení, zaznamenání 
auta kamerou včetně jeho registrační 
značky až po odeslání dat k vyhodno-
cení.

V  ulicích Krškova a  Kolmá ve  Velkém 
Meziříčí byl v polovině dubna natrvalo 
zaveden jednosměrný provoz.
Doprava ulicí krškovou je vedena 
ve směru k hasičce, tedy do centra měs-
ta. kolmou lze projet směrem opačným, 
a to ke kunšovci. Důvodem úpravy je, že 
v  ulicích parkují vozidla po  obou stra-
nách silnice a  dvě protijedoucí auta se 
tak jen stěží vyhýbala. 
přechodně byla tato úprava dopravy vy-
zkoušena již loni při rekonstrukci Soko-

lovské a karlova. „osvědčilo se nám to,“ 
zhodnotil poté starosta radovan necid. 
řidiči jsou na změnu upozorněni doprav-
ním značením pro jednosměrný provoz 
při hlavních vjezdech do  ulic. někteří 
změnu nepostřehli, neboť tudy byli 
dlouhé roky zvyklí jezdit a po značkách 
se moc nedívali. „Dopravní značení jsme 
doplnili ještě přenosnými značkami se 
zákazy odbočení, necháme tam zhruba 
měsíc, než si řidiči zvyknou,“ sdělil jiří 
pospíchal. 

Z ulic krškova a kolmá jsou 
natrvalo jednosměrky 

Martina Strnadová

Přetížená nákladní auta 
jsou nebezpečná. Navíc 

s přetížením roste i znehod-
nocení silnice.

přetížená auta za jízdy změří 
dynamické váhy u jestřábce

Martina Strnadová
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Představení nové knihy Mnoho sirot-
ků a vdov veřejnosti a beseda s au-
torem Ondřejem Červeným proběhly 
v úterý 5. května v kině Jupiter clubu. 
„pro některé z vás jako by válka ještě 
neskončila. Zůstalo po ní mnoho sirot-
ků a vdov,“ připomněla helena švecová, 
předsedkyně vlastivědné a  genealo-
gické společnosti, jež besedu uváděla. 
a účastníci besedy její slova potvrdili. 
tři z  nich přišli o  své otce – jarmila 
Dvořáková, jitka rousová a  František 
pavlíček. v době, kdy jiní slavili konec 
války, v  jejich rodinách zavládl smu-
tek. eduard Červený zase popsal svoje 
osobní zážitky, jak coby malý chlapec 
pozoroval situaci v ulicích.
ondřej Červený se podle svých slov 
snažil do  knihy dodat co nejvíce au-
tentických výpovědí přímých účastní-
ků oněch květnových dní. „událostem 
na  radnici, pondělním výslechům 
a popravám je věnováno nejvíce pro-
storu, “ přiblížil o. Červený. kniha ne-
jen shrnuje již známá, dostupná fakta. 
autor se domnívá, že objevil i  něco 

dosud nepublikovaného. „podařilo 
se mi dohledat materiály z  výslechů 
německých účastníků květnových 
událostí vč. poručíka ostendorfa. při-
šel jsem na to, že léta tradovaná ver-
ze, že velel oddílu, který byl umístěn 
ve velké bíteši, pravděpodobně neod-
povídá skutečnosti,“ popsal například, 
přičemž důvody této domněnky najde 
čtenář v  knize. Stejně jako nesmělou 
autorovu konstrukci, kdo mohl za tra-
gickým koncem událostí stát. „Svůj 
názor bych si netroufnul prezentovat 
jako nějakou bernou minci,“ zdůraz-
ňuje Červený a podotýká, že v hodno-
cení celé věci i  obvinění konkrétních 
osob je nutné držet se dostupných 
oficiálních pramenů, podle kterých 
se hlavního viníka nepodařilo vy-
pátrat. „jednotliví němci se nejvíce 
snažili shodit vinu buď jeden na dru-
hého, nebo na  ostatní bezpečnostní 
a  ozbrojené složky, pomyslný horký 
brambor tedy zůstal mezi armádou, 
gestapem a SS,“ uzavírá autor.

Martina Strnadová

kniha Mnoho sirotků a vdov 
je o velkomeziříčské tragédii

Potřebujete lékařský posudek? Vysta-
vit ho může pouze registrující lékař. 
Nenechávejte proto jeho návštěvu 
na poslední chvíli, neboť se blíží doba 
letních dovolených a nemuseli byste jej 
zastihnout v ordinaci.
„když rodiče ví, že jejich dítě pojede 
na  letní tábor, půjde na  brigádu apod., 
měli by si potřebná potvrzení nechat vy-
stavit ještě před začátkem letních prázd-
nin, případě by si měli zjistit, kdy má 
jejich ošetřující lékař dovolenou, protože 
zastupující lékař není oprávněn posudek 
vystavit,“ potvrzuje praktický lékař pro 
děti a dorost Libor beneš.

Martina Strnadová

Dovolená pediatrů v  době letních 
prázdnin 2015:
MuDr. Libor beneš
6. 7.–17. 7., 27. 7.–31. 7., 17. 8.–28. 8.
zastupují MuDr.  kašová a  MuDr.  Dobe-
šová
MuDr. Iveta kašová
13. 7.–24. 7., 3. 8.–14. 8., 24. 8.–28. 8.
zastupují MuDr. beneš a MuDr. Dobešo-
vá, informace v ordinaci na záznamníku
MuDr. Lenka Dobešová
29. 6.–10. 7., 3. 8.–14. 8., 31. 8.– 4. 9.
zastupují MuDr. beneš a MuDr. kašová
Lékaři pro dospělé a  dorost termíny 
svých dovolených zveřejní na  konci 
května.

posudek vystaví pouze váš 
registrující lékař

na Fajtově kopci proběhlo druhé pálení čarodějnic

Program nabídl šermířské souboje a ohňovou šou skupiny TAS, módní přehlídku ča-
rodějnic, soutěže pro děti, hudbu, opékání špekáčků atd. Foto: Martina Strnadová

Osmdesátinásobný dárce krve Václav 
Kučera z Velkého Meziříčí za svůj výkon 
obdržel Zlatý kříž třetí třídy. Blahopřání 
přijal i od vedení města Velké Meziříčí.
„poprvé jsem dával krev až ve svých 27 
letech. pak jsem však chodil na  odběry 
třeba i čtyřikrát ročně,“ vysvětluje, jak se 
takový počet odběrů dá stihnout do pět-
ašedesáti, což je horní věková hranice 
pro dárcovství krve. vzhledem k tomu, že 
jeden plný odběr krve činí 450 ml, václav 
kučera za  celou dobu daroval úctyhod-
ných šestatřicet litrů krve skupiny 0.
Z  rodiny nebyl prvním, kdo krev dával 
pravidelně. „už moje matka chodila da-
rovat krev. I moje žena má za sebou již 
pětapadesát odběrů, dcera jich bude mít 
čtyřicet a vnučka kolem dvaceti,“ vyjme-
novává v. kučera.

Dárcem krve však nemůže být každý. vy-
lučují to například některé prodělané in-
fekční nemoci a další zdravotní důvody. 
„Mně to problémy nedělalo nikdy. Dřív 
jsem jel třeba ráno na krev a odpoledne 
jsem šel na fotbalový trénink,“ podotýká 
václav kučera a uzavírá, „já si říkám, že 
když to člověku nevadí, tak proč by to 
neudělal.“

václav kučera za svůj život 
daroval šestatřicet litrů krve

Martina Strnadová



6

Zpráv y květen 2015

výstava skládá střípky 
do mozaiky války v Meziříčí
Stopami války ve Velkém Meziříčí pro-
jdou všichni, kteří navštíví výstavu 
ve zdejším muzeu. Ta připomíná letošní 
sedmdesáté výročí konce druhé svě-
tové války a hlavně přibližuje nelehký 
život obyvatel našeho města, a to nejen 
židovských, ve válečných letech.
výstava byla slavnostně zahájena 
ve  čtvrtek 23. dubna. autorkou jejího 
scénáře je historička Marie ripperová. 
ta připomněla, že základní povědomí 
o  druhé světové válce máme asi kaž-
dý už ze školy. pokud se však události 
člověka bezprostředně netýkají, nebere 
je až tak vážně. teprve v souvislostech 
se členy rodiny, sousedy, blízkými, kteří 
je prožili, si uvědomí celou jejich hrůzu. 
„proto si myslím, že je důležité připo-
mínat ty události přímo v  místě, kde 
se staly,“ uvedla Marie ripperová. ač 
tedy sice výstava nezachycuje naprosto 
přesný průběh války, ukazuje konkrétní 
podrobnosti týkající se velkého Mezi-
říčí. „chceme připomenout takový ten 
běžný život, co lidé prožívali, s  čím se 
setkávali,“ popsala historička. Samo-

zřejmě výstava neopomíjí ani události 
ve  městě z  května 1945 zvané velko-
meziříčská tragédie a také obnovu měs-
ta po skončení války.
„výstavu můžeme přirovnat k rozbitému 
zrcadlu,“ podotkla ještě závěrem autor-
ka, tedy sice již nelze složit celý obraz, 
ale nabízí alespoň jeho střípky.
přístupná je až do  konce května, 
a  to denně kromě pondělí od  9 do  12 
a od 13 do 16 hodin. v souvislosti s vý-
ročím konce války a zmiňovanou výsta-
vou muzeum připravilo také přednášky 
pro školy.

Martina Strnadová

o zrušení týdeníku velkomeziříčsko 
se rozhodlo bez nás

Zastupitelé za kDu-ČSL a nezávislí

Tradice vydávání týdeníku Velkomeziříčsko, která sahá do  roku 1919, 
skončila velmi rychle. Bez diskuze s občany, bez diskuze se zastupiteli.  
o rozhodnutí zrušit týdeník, na který byli a jsou občané velkého Meziříčí 
a okolí zvyklí, jsme se dozvěděli až na jednání zastupitelstva pouhý den 
před vydáním posledního čísla. považujeme za  velmi nevhodný postup 
učinit takové rozhodnutí bez předchozí diskuse.  pokládáme minimálně 
za slušné tuto změnu projednat v zastupitelstvu a zeptat se také na názor 
občanů. velmi dobře si uvědomujeme, že s novými komunikačními tech-
nologiemi se přetváří způsob předávání informací a mění se formáty. jsou 
však tradiční formáty, které mají svůj smysl a  opodstatnění. Za  každou 
cenu měnit to, co funguje a  co je vyzkoušené a  navíc ve  stylu „ já jsem 
rozhodl, tak to tak bude“, je z našeho pohledu nekorektní a samolibé. 
jaké jsou však argumenty pro zrušení týdeníku, který má své čtenáře 
a více než dvě desítky let funguje jako zdroj informování o dění v našem 
městě a okolí? týdeník je ztrátový, proto ho zrušíme. Místo něj budeme 
měsíčně vydávat zpravodaj, který se bude rozdávat zdarma, bude tedy 
ještě nákladnější. Informace v týdeníku jsou údajně zastaralé, v měsíční-
ku snad budou aktuálnější? na základě těchto pochybných argumentů si 
musíme položit otázku: nejsou náhodou motivem zrušení velkomeziříčska 
osobní zájmy pana starosty o  vytvoření pracovního místa pro kamaráda 
nebo kamaráda kamarádů, tak, jak je tomu zvykem v tzv. „velké“ politice? 
o  zrušení týdeníku jsme se dozvěděli na  zastupitelstvu až po  vznesení 
našeho dotazu. k tomuto kroku bychom očekávali nejen diskusi, ale také 
důvody vedoucí k  tomuto rozhodnutí.  Doufáme, že se tyto rozhodovací 
praktiky nebudou opakovat. naším zájmem jako opozičních zastupitelů 
není v žádném případě negovat vše, co připraví koalice. naopak, naší sna-
hou je konstruktivně přispívat a  pracovat pro naše město. Diskutování 
nad tak významným tématem, jako je zrušení týdeníku, však zajisté náleží 
všem zastupitelům.
a proto usilujeme o to, aby se diskuse týkající se našeho města a jeho oby-
vatel, vrátila tam, kam patří – na půdu městského zastupitelstva. postup 
zvolený panem starostou v nás rozhodně nebudí důvěru a tu my potřebu-
jeme vůči vedení města mít.
                                                                         

Teprve když si člověk 
uvědomí, že účastníkem 

událostí byl jeho dědeček, soused, 
někdo známý, teprve pak mu 
ve větší míře dojde i ta hrůza, kte-
rá lidi postihla. Proto je důležité 
připomínat si dějinné události 
přímo v místě, kde se staly.

Setkání studentů pěti zemí proběhlo 
v dubnu ve Velkém Meziříčí v rámci pro-
jektu One of Us. Tématem byla netole-
rance, rasismus a  potlačování lidských 
práv a svobod.
po šesti studentech z Litvy, polska, Itálie 
a španělska strávilo týden se čtyřmi stá-
vajícími kolegy a  dvěma již absolventy 
z  velkomeziříčského gymnázia. všichni 
se totiž zúčastnili projektu z  programu 
erasmus+. 
„Z projektu jsem byla naprosto unešená. 
bylo úžasné vidět lidi z  různých zemí, 
z různých kultur na jednom místě a taky 
bylo skvělé pozorovat, jak si dovedou 
porozumět. všichni lidé byli moc přátel-
ští, takže jsme se mohli společně bavit, 
dá se říct, o  všem,“ sdělila své dojmy 

gymnazistka kateřina Závišková, která 
by neváhala zúčastnit se znovu. ocenila 
možnost dozvědět se hodně nových po-
znatků o  problémech v  zemích, z  nichž 
pocházeli hosté. „uvědomila jsem si, 
že je opravdu důležité se o  takových 
problémech bavit. tento projekt mi dal 
hodně zkušeností, nových přátel a  taky 
nových informací o  rasismu, xenofobii, 
lidských právech,“ shrnula kateřina.
však právě téma netolerance, rasismus, 
potlačování lidských práv a  svobod je 
úzce spojeno se zapojením mladých lidí 
do společnosti, podporuje jejich toleran-
ci a  vzájemné porozumění. „cílem bylo 
ukázat, že všichni máme stejná práva 
bez ohledu na  to, z  jaké země, národa, 
kultury, etnika nebo sociálního prostředí 

pocházíme. poznání multikulturní evrop-
ské společnosti mělo mládež motivovat, 
jak být aktivními členy společnosti,“ 
vysvětlil koordinátor projektu ve  vel-
kém Meziříčí josef švec a připomněl, že 
s některým ze jmenovaných problémů se 
může setkat každý. proto byla důležitým 

prvkem výměny motivace mladých lidí 
k  tomu, aby se sami aktivně zasazovali 
o  rovný přístup a  sociální začleňová-
ní, aby namísto nejrůznějších překážek 
objevovali především své možnosti 
a schopnosti.

Martina Strnadová

Studenti pěti zemí se sešli ve velkém Meziříčí
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Česká pojišťovna, a.s., agentura Svitavy

hledá spolupracovníka/ci na pozici

Specialista 
pro podnikatelské pojištění

 Péče o stávající klienty a vyhledávání nových obchodních příležitostí
 Konzultace a poradenství klientům v oblasti pojištění a fi nancí

 SŠ/VŠ vzdělání, komunikativnost a fl exibilita
 Orientace na klienta, schopnost pracovat samostatně

 Zázemí silné společnosti a profesionální podporu
 Odborné vzdělávání a kariérní růst
 Vícesložkové odměňování: fi x, provize, kvartální bonusy a další benefi ty

Kontakt: Česká pojišťovna, a.s., Jiří Ducháček, Purkyňova 65, Svitavy
Tel. 777 856 705, email: jiri.duchacek@ceskapojistovna.cz

Náplň práce

Požadujeme

Nabízíme

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

Pemade s.r.o. 
Najdete nás na nové adrese,

v nových prostorách

Lázeňská 62, Svitavy
Tel.: 607 107 336

ODDLUŽENÍ DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
jediný způsob, jak se zákonnou cestou vypořádat s dluhy a exekucemi

 ZASTAVÍME EXEKUCE: 
    srážky ze mzdy, dražby nemovitosti, 
    odblokování účtu, atd.
 odborné poradenství a konzultace 
    ZDARMA,
 jedna NÍZKÁ splátka na max. 5 let,
 STOP dalšímu narůstání úroků, sankcí
Sjednejte si schůzku u nás v kanceláři, 
pomůžeme Vám s řešením Vašich problémů.
Soňa Králíčková Struhárová, kancelář: Svitavy, Nám. Míru 118/48, tel: 774 209 195

 jsme zde pro Vás již 4.rok
 stovky spokojených klientů
 osobní a profesionální přístup, diskrétnost
 rychlé a efektivní jednání (expres do 24 hod.)
 nejnižší ceny v regionu
 zahájením oddlužení naše spolupráce nekončí …
 NOVĚ řešení platební neschopnosti i pro OSVČ

www.123-oddluzeni.cz

MASÁŽE
Komplexní ošetření těla k fyzické a dušev-                                                         
ní harmonizaci a péče o pleť s využitím 
koncentrovaných přírodních výtažků z léči- 
vých rostlin - éterických a rostlinných olejů 
jejichž spojením vznikají jedinečné kom-
pozice dle individuálních potřeb klienta.

Zdenka Urbanová 
Lidická 7, Svitavy

tel: 737 514 041

Peníze rychle 
– do 24 hodin

Volejte zdarma 800 630 360

Hledáme nové kolegy do týmu poradců

PŮJČKY  PŘED  VÝPLATOU 
OD 500 DO 5.000 Kč. 

BEZ REGISTRU. VOLEJTE 
605 054 470.

STING, investiční fond (garantovaný ČNB) 
má k dispozici 10.000.000 Kč v hotovosti na nákup nemovitostí 

ve Velkém Meziříčí a okolí. Nabízíme nejvyšší možnou cenu. 
Zástavy a exekuce vyřešíme a vyplatíme. 

Bližší informace na tel.: 724 100 161.

KOVOKOMPLET 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

 přijme  
ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE

na ŽL 
  tel.: 604 532 448

  e-mail: 
kovo.nevecny@seznam.cz

Tel.: 774 621 703

Doučím fyziku a matematiku 

JOPP Automotive, s. r. o.
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.:+420 566 522 425, e-mail: hr-cz@jopp.com

Společnost JOPP Automotive, s.r.o. hledá vhodného kandidáta
na následující pozici:

OPERÁTORA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Náplň práce:   ● obsluha CNC obráběcího centra  
Požadujeme:   ● SOU/SŠ vzdělání technického zaměření
    ●  praxe na obdobné pozici výhodou 
    ●  samostatnost a spolehlivost
Nabízíme:    ●  práci na plný úvazek (nepřetržitý nebo 3směnný provoz)  
    ●  adekvátní finanční ohodnocení
   ●  firemní benefity
Nástup možný ihned.

HLEDÁME  ŘIDIČE

pro vnitrostátní 
kamionovou dopravu. 

C+E podmínkou. Více info 
na tel.: 604 860 686.

PRODÁM

● Jawu 21 Pionýr. Stk 2018 + pojištění. 
cena 5.000 kč. tel.: 604 303 711.
● Dvojhrob na místním hřbitově. Levně. 
tel.: 566 520 753.
● Kuchyňská kachlová kamna. hnědá 
v nerezu. vhodná pro chalupáře, chataře. 
cena dohodou, levně. tel.: 776 360 164.
● Nízký rampovač na  Zetor 7245. Je 
kompletní s  celkovým podvázáním tří-
páčkovým rozvaděčem, používaný k do-
mácímu použití. komplet mašina bez in-
vestic. cena dohodou. tel.: 608 814 705.
KOUPÍM
● Sběratel koupí půdní nálezy. koupím 
a  dobře zaplatím za  staré pivní lahve 
s  nápisem, vojenské helmy, kožené vo-
jenské řemeny, opaskové přezky, kožená 
pouzdra na pistole, plechové – dřevěné 

muniční bedýnky, zásobníky do  zbrání, 
nábojnice, vojenské uniformy (i  potrha-
né), maskovací celty, maskovací obleče-
ní, vatované kabáty, vyznamenání, vo-
jenské nášivky, masky, vojenské čepice, 
brigadýrky, bodáky, dýky, šavle a pochvy 
k nim, staré fotografie vojáků, staré žeh-
ličky, hmoždíře atd. z vaší půdy, stodoly, 
pozůstalosti. Za nabídky předem děkuji. 
tel.: 776 776 007.
NEMOVITOSTI
● Prodám stavební parcelu v  osla-
vici. rk nevolat. tel.: 605  959  131, 
737 159 597.
● Koupím byt 2+1 ve  vM do  osobního 
vlastnictví. tel.: 605 959 131.
● Prodáme rodinný dům ve  velkém 
Meziříčí, rD na Fajtově kopci a stavební 
pozemek ve velkém Meziříčí – 1600 m2. 
volejte na 731 457 371. rk nevolat.
● Prodám stavební pozemek v oslavi-
ci 880 m2, veškeré sítě, cena dohodou. 
více informací na  tel. 605  054  470. rk 
nevolat.

● Koupím byt 3+1 nebo 2+1 ve velkém 
Meziříčí. Spěchá! Děkuji předem za  na-
bídky. tel.: 724 100 161. 
● Dejte tip na prodej nemovitosti a zís-
kejte od nás odměnu až 10.000 kč. více 
informací na tel. čísle 724 100 161. Žáko-
vá S, rk Sting
● Prodáme podsklepenou zděnou chat-
ku se zahradou na  Fajťáku, pozemek 
630 m2, voda, elektřina, oplocen. tel.: 
605 054 470.
● Prodej RD ul. u vody vel. Meziříčí; řD 
ul. Družstevní vel. Meziříčí; atriový dům 
ul. e. Zachardové vel. Meziříčí; stylové 
chalupy u prostějova. tel.: 777 636 157. 
reality vysočina.
● Poptávka: pro své klienty hledáme 
ke koupi byty 2+1 ve vel. Meziříčí; chaty 
a zahrady ve vel. Meziříčí; chalupy na vy-
sočině. tel.: 777 636 157. reality vysoči-
na velké Meziříčí.
PRONAJMU
● Pronajmu byt v  rodinném domku, 
samostatný vchod. 160 m2, po  celko-

vé opravě, nová kuchyň, koupelna. 5+1 
v  křižanově na  šibeníku, pěkný výhled 
do kraje. tel.: 603 864 550.
● Pronajmu bytovku v  Čermákově uli-
ci velké Meziříčí, 6+1 + 3×garáž. pěkný 
výhled na  město, vhodný pro vícečlen-
nou rodinu nebo dvě generace. tel.: 
603 864 550.
● Pronajmu byt 2+1 na  ulici bezdě-
kov ve  velkém Meziříčí. Měsíční nájem 
7.000 kč + energie. tel.: 603 383 699.
SEZNÁMENÍ
● Manželé důchodci hledají přátele 
k  návštěvám a  společným vycházkám. 
nekuřáci, abstinenti. tel.: 731 965 152.

InZerce  řáDková

Čerstvá domácí vajíčka. 
cena od 2,50 kč/ks, dle velikosti, včet-
ně dopravy k vám. tel.: 724 711 423.

cena řáDkové InZerce:
25 kČ,  s rámečkem 35 kČ
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz
tel.: 566 782 009, 739 100 979

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY 
NA PRÁCI 

DO LESNÍ ŠKOLKY,
 ŽENY I MUŽE.

Více informací na 
tel.: 731 457 371.
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přIpravované akce květen 2015

 ČTVRTEK  4. 6.  – Jupiter club
16.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – moderuje petr Fischer, novinář, scénárista
17.00 Islám v dějinách a dnes. jeho vývoj v kontextu abrahámovských nábožen-
ských tradic, Miloš Mendl, pracovník Ústavu religionistiky FF Mu
17.30 Praktické zkušenosti z válečných oblastí, Ramiro Villapadierna, ředitel In-
stitutu cervantes v praze, bývalý válečný novinář
18.00 Praktické zkušenosti z válečných oblastí, Michal Kubal, vedoucí zahraniční 
redakce Čt, bývalý válečný novinář
19.30 Koncert Solamente Naturali - XX. ročník concentus Moraviae

 PÁTEK  5. 6. Filosofický panel VĚTŠINY A MENŠINY – Jupiter club
16.00 Vernisáž výstavy fotografií Domu dětí VM, předsálí kina
17.00 Michael Hauser, FÚ av Čr, přednáší na pedF uk v praze
Stigma a emancipace, Pavel Barša, český politolog
Co jsme schopni si přiznat, Ivana Čonková, tanečnice, performerka, pedagožka, 
politická aktivistka v oblasti práv romské menšiny
Yasar Abu Ghosh, člen správní rady odborníků rady vlády Čr pro záležitosti rom-
ské komunity
20.00 Slam Poetry Lojza kvádr, Metoděj constantine, bio Mascha
23.00 Filmová noc, sci-fi, civilizace…

 SOBOTA  6. 6. STŘET CIVILIZACÍ – Jupiter club
17.00 Co je „Západ“ a má smysl hovořit o „obraně západní civilizace“? 
Zora Hesova, analytička výzkumného centra aMo a koordinátorka projektů aMo 
v egyptě
Konfuciánství na prahu nové doby, Olga Lomová, orientalistka na FF uk v praze, 
ředitelka Mezinárodního sinologického centra Ťiang Ťing-kuovy nadace při uk praha
21.00 Koncert Vlasty Redla na zámku

 NEDĚLE  7. 6. CIVILIZACE A PŘÍRODA – zámek Velké Meziříčí
17.30 K biofilnímu obratu kultury, Josef Šmajs, profesor filozofie na Mu v brně
Příroda a kultura – jeden proces, nebo dva? Stanislav Komárek, přírodovědec, 
filozof, esejista, básník a prozaik, přednášní na přF uk v praze, na FhS uk
15.00 Koncert v Husově domě, Let ś go – špičková mezinárodní vokální skupina 
zpívající a cappella (bez nástrojů) výhradně americké spirituály (www.lets-go.eu)
15.00 Pohádka pro děti Strašidelný mlýn
16.00 Dětské odpoledne, soutěže pro děti – Dům dětí a mládeže vM
14.00, 19.00 Muzikál – HAKUNA MATATA, ukázky z muzikálů pomáda, kočky, Lví 
král v podání uskupení Ikaros, akce v jupiter clubu

 PONDĚLÍ  8. 6. Filosofický panel FAKTA A ZKUŠENOST – Jupiter club
17.00 Petr Dvořák, FÚ av Čr v praze, oddělení pro studium antického a středo-
věkého myšlení
Juraj Hvorecký, FÚ av Čr v praze, oddělení analytické filosofie
Je duše jen funkcí mozku? Vladimír Smékal, působí na Mu v brně od r. 1958, nyní 
(od r. 2010) jako emeritní profesor psychologie
20.00 Divadlo jednoho herce Miroslav Částek – Monsignore Quijote

 ÚTERÝ  9. 6. KONCE SVĚTA – Jupiter club
Konce světa, Josef Krob, FF Mu brno, 2006–2014 děkan fakulty
Konec světa v roce 2424? Tibetský buddhistický mýtus o Šambhale, Luboš Bělka, 
Ústav religionistiky, FF Mu v brně 
20.00 Divadlo Kočovná divadelní společnost při Katedře filosofie FF MU v Brně

 STŘEDA  10. 6. – Jupiter club
18.00 Přednáška – Miloš Kundera o Janáčkovi a hudbě 20. století, Miloš Štědroň, 
profesor FF Mu v brně, muzikolog, skladatel
Divadlo KARLÍČEK, s.r.o., moderní komedie v podání divadelního souboru při ju-
pIter clubu, špatně namíchaný bublifuk
FESTIVAL PROBÍHÁ V  JUPITER CLUBU 
V NEDĚLI 7. 6. NA ZÁMKU poDrobný proGr aM:

FeStIvaLFILoSoFIe.cZ

hudební obor a výtvarný obor  1.–4. 6. 2015   (14–17 hodin)
taneční obor                   26. 5. 2015   (13–19 hodin)
Literárně dramatický obor  1. 6. 2015    (13–16 hodin)

termíny talentových přijímacích 
zkoušek Zuš vM šk. rok 2015/2016

Na  sobotu 6. června připravily České 
dráhy ve spolupráci s Krajem Vysočina 
okružní jízdy historickými vlaky a také 
zábavný a poučný doprovodný program 
během jízdy či ve stanici Velké Meziříčí.
v  rámci projektu bezpečná vysočina se 
první červnovou sobotu konají okružní 
jízdy dvou zvláštních historických vlaků 
(parního a motorového) s doprovodným 
programem během jízdy a také ve stanici 
velké Meziříčí.
ve  velkém Meziříčí bude připravena 
ukázka simulované srážky vlaku s  oso-
bou, srážka vlaku s automobilem, zásah záchranných složek integrovaného záchran-
ného systému, ake také hry a zábavný program pro nejmladší návštěvníky s animá-
tory a hit radiem vysočina. 
Svezte se s námi nostalgickým vlakem po vysočině a přijeďte do velkého Meziříčí, kde 
se od 13 do 15 hodin můžete pobavit i po-
učit.  ve vlacích neplatí tarif ČD. celodenní 
jízdné pro dospělé stojí 40 kč, děti, 
studující a důchodci pojedou zdarma. -čd-

DětSký Den S ČD – 6. 6. 2015
jízdy po vysočině

více na jDete na: 
www.cD.cZ/ZaZItky

PARTNER AKCE

Dětský den s ČD  
na Vysočině 

6. června 2015
JÍZDNÍ ŘÁDY

PARNÍ VLAK PŘÍJEZD ODJEZD

Havlíčkův Brod 9:28
Pohledští Dvořáci 9:33 9:34
Pohled 9:42 9:43
Stříbrné Hory 9:46 9:47
Přibyslav zastávka 9:54 9:55
Přibyslav 10:00 10:01
Ronov nad Sázavou 10:04 10:05
Nížkov 10:09 10:10
Sázava u Žďáru 10:19 10:26
Hamry nad Sázavou 10:32 10:33
Žďár nad Sázavou 10:41 11:15
Ostrov nad Oslavou 11:29 11:30
Sklené nad Oslavou 11:52 11:53
Křižanov 12:04 12:06
Martinice u Vel. Mez. 12:12 12:13
Velké Meziříčí 12:23 14:40
Velké Meziříčí zast. 14:43 14:44
Rudíkov 15:01 15:02
Budišov u Třebíče 15:12 15:18
Studenec 15:32 15:45
Vladislav zast. 15:55 15:56
Třebíč 16:10 16:41
Okříšky 17:01 17:08
Bransouze 17:21 17:22
Luka nad Jihlavou 17:38 17:43
Jihlava 18:02 18:35
Dobronín 18:49 18:50
Šlapanov 19:03 19:04
Havlíčkův Brod 19:18

MOTOROVÝ  
HISTORICKÝ VLAK PŘÍJEZD ODJEZD

Havlíčkův Brod 9:30
Šlapanov 9:38 9:42
Dobronín 9:50 9:51
Jihlava 10:00 10:22
Luka nad Jihlavou 10:33 10:34
Bransouze 10:43 11:08
Okříšky 11:18 11:25
Krahulov 11:32 11:35
Třebíč 11:43 11:52
Vladislav zast. 12:00 12:01
Studenec 12:10 12:25
Budišov u Třebíče 12:35 12:38
Rudíkov 12:45 12:48
Velké Meziříčí zast. 13:01 13:02
Velké Meziříčí 13:04 15:00
Martinice u Vel. Mez. 15:05 15:06
Křižanov 15:11 15:12
Sklené nad Oslavou 15:18 15:19
Ostrov nad Oslavou 15:32 15:33
Žďár nad Sázavou 15:41 15:46
Hamry nad Sázavou 15:50 15:51
Sázava u Žďáru 15:55 15:56
Nížkov 16:00 16:01
Ronov nad Sázavou 16:03 16:04
Přibyslav 16:07 16:08
Přibyslav zastávka 16:10 16:11
Stříbrné Hory 16:15 16:16
Pohled 16:19 16:20
Pohledští Dvořáci 16:24 16:25
Havlíčkův Brod 16:30

OKRUŽNÍ JÍZDY Z HAVLÍČKOVA BRODU

Svezte se s námi parním nebo historickým 
motorovým vlakem! Doprovodný program 
v rámci projektu „Bezpečná 
Vysočina“ proběhne během jízdy  
a od 13 do 15 hodin ve stanici  
Velké Meziříčí.

Co nás čeká
•  ukázky zásahů složek integrovaného 

záchranného systému
•  hry a zábava pro děti s animátory  

a Hit Radiem Vysočina

JÍZDNÉ 
•  celodenní dospělí 40 Kč
•  děti, studenti a důchodci zdarma
Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku.

www.cd.cz/zazitky

INFORMACE

NBR_plakat_Detsky_den_na_Vysocine_2015_A4_210x297_v03.indd   1 29/04/15   17:08

bohoSLuŽby
13. 5.–17. 5. 2015

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
husův dům, u  Světlé 24: každou nedě-
li v 9.00. noc kostelů – 29. 5. od 18.30 
do 21.30 hodin, www.evangelicivm.cz
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
13. 5. – 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 La-
vičky mše sv. a  procesí ke  kříži – o. j. b.,                       
19.00 oslavice mše sv. a  procesí ke  kříži                                           
– o. L. Sz.
14. 5. – 7.00 mše sv. – o. j. b., 18.00 
mše sv. – o. L. Sz., 18.30 vídeň  

mše sv. a  procesí ke  kříži – o. j. b.
15. 5. – 8.00 mše sv. – o. L. Sz.,14.00–15.30 
adorace nejsv. svátosti a příležitost ke svát. 
smíření, 19.30 mše sv. s novenou k Duchu 
sv. – o. L. Sz., domov pro seniory 13.30 mše 
sv.  – o. j. b.
16. 5. – 7.00 mše sv. – o. L. Sz., 18.00 mše 
sv. – o. j. b. 
17. 5. – 7.30 mše sv. – o. L. Sz., 9.00 mše 
sv. – o. L. Sz., 10.45 mše sv. – o. L. Sz., 
15.30 májová pobožnost, – o. L. Sz., 
18.00 mše sv. – o. j. b.
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV – shromáždění ka-
ždou neděli od 9.00 v areálu bývalých li-
soven, Moráňská 134/2, vM, www.ac-vm.cz

evropSký FeStIvaL FILoSoFIe
9. ročník – konFLIkt a SouLaD
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Ze SpoLeČnoStI

kytarista, ale též cestovatel, zanícený 
sportovec a  od  loňského roku také dr-
žitel Medaile za zásluhy o stát v oblasti 
umění od prezidenta republiky Lubomír 
brabec zahrál v rámci kruhu přátel hud-
by ve velkém Meziříčí. ve středu 15. dub-
na představil posluchačům svůj program 
kytara v čase staletí. 
předskokanem se mu stal mladý kytaris-
ta základní umělecké školy Marko pešek 
ze třídy učitele petra němce. ten úvo-
dem zahrál skladbu soudobého autora 
Lea brouwera. 
to Lubomír brabec začal se svým pro-
gramem ve století šestnáctém se sklada-

telem johnem Downlandem. pokračoval 
přes Leopolda Silviuse weisse, Fernada 
Sora, Maria castelnuova-tedesca, Fran-
cisca tárrega až po století dvacáté a be-
nvenuta teziho. „kdo to myslí s kytarou 
jen trochu vážně, měl by hrát tárrega,“ 
poznamenal Lubomír brabec, který kaž-
dou novou skladbu svého programu i je-
jího autora podrobně představil. právě 
u tárrega se pozastavil déle a poté za-
hrál jeho skladbu Gran jota v šestatřiceti 
variacích. tak nejen bohatě ukázal široké 
možnosti hudebního nástroje, ale i  své 
mistrovství.

Martina Strnadová

Lubomír brabec s kytarou provedl posluchače staletími

Slavná a  dlouho očekávaná tragikome-
die koule se seriálovou herečkou pavlou 
tomicovou zavítala do jupiter clubu 22. 
dubna. energické, bodré a slavné vrhařce 
zde skvěle sekundovali i  ostatní herci 
– jiří Zapletal (jako senilní moderátor, 
karel hála, král václav klaun), kamila 
Sedlárová (jako Sára tlachecí), Zora val-
chařová poulová, tomáš Lněnička, Zde-
něk petrák a Isabela Smečková bencová.
kritiky a  názory na  hru se samozřejmě 
různí. od těch, co jí vytýkají přílišné ve-
selí přehlušující podstatné téma (smutný 
osud slavných sportovkyň olympioniček 

podobných heleně Fibingerové a jarmile 
kratochvílové, které bývalý režim měl 
jen zneužívat ke své propagandě), a tím 
se hra stává jen estrádní komedií a  zá-
bavou, až po  ty kritiky, co ji vychvalují. 
nově přepracovaná satirická divadelní 
verze bývá vyzdvihovaná hlavně za vý-
borné zpracování tématu českého sebe-
klamu s humorem, ale i soucitem. a také 
byla dobře kritikou přijata za  herecké 
výkony. v  Meziříčí, soudě dle velkého 
aplausu, se herci setkali s velkým přije-
tím a ohlasem.

Simona Fňukalová

koulařka Milena diváky rozesmála, ale i dojala

Chaloupky, o.p.s., připravily i  na  le-
tošní mezinárodní Den Země pestrý 
program. Tentokrát se konal v neděli 
26. 4. v ekocentru v Balinách.
tam se mohli zájemci vypravit dvěma 
způsoby. buď klasickou procházkou 
z  velkého Meziříčí podél řeky balin-
ským údolím, nebo značenou cestou 
od  vlakové zastávky v  oslavičce přes 
rozhlednu rubačku. v nově opraveném 
ekocentru byla připravena výstava fo-
tografií manželů veličkových – aleje 
české a  moravské krajiny. odpoledne 
zde zahráli herci z občanského sdruže-

ní umění mění – manželé Machkovi ze 
Skleného – divadlo Dcery Matky Země. 
hru s indiánským motivem o tom, jak se 
z lovců stali zemědělci, hudebně dopro-
vázel tomáš Dufek na hudební luk, ústní 
harfu, bubínek a peruánskou píšťalu.
rovněž v  prostranství před budovou, 
přesněji ve velkém stanu, zněla po celý 
den hudba v  podání dvou muzikantů, 
kteří postupně prostřídávali svou pest-
rou a velkou sbírku etno nástrojů. 
kromě poslechu relaxační hudby 
ve stanu si zde také mohli zájemci vy-
robit lodičky z kůry nebo drobný šperk 
z barevného flisu. ani na letošním Dni 
Země nechyběla oblíbená tradiční pro-
jížďka na loďce nebo opékání na ohni. 
tentokrát se opékala „trubička“ – had 
z kynutého těsta namotaný na klacíku.
Na akci se organizačně podílely člen-
ky Spolku žen Velké Meziříčí. 
Akci finančně podpořilo město Velké 
Meziříčí a Kraj Vysočina.

Simona Fňukalová

Skupinka přibližně třiceti zájemců se 
v  neděli 3. května vydala společně 
s  Mgr.  Danou konečnou na  ornitologic-
kou vycházku. tuto oblíbenou zajímavou 
akci pořádaly již poněkolikáté chaloup-
ky, o.p.s., pracoviště ostrůvek. nejprve 
si všichni poslechli ještě na místě srazu 
– na  parkovišti před billou – záznamy 
zpěvu ptáků z cD. poté se skupinka vy-
dala na  delší cestu přes zámecký park, 
pak trasou kolem tří křížů, dále kolem 
lokality Loupežník a  jestřábec nakonec 
zpět do  města. hned v  místě nedaleko 

od obchodu billa se už naskytlo několik 
ptáků k pozorování. cestou se spektrum 
postupně rozšiřovalo, mnoho ptačích 
druhů se nachází i přímo ve městě a pří-
městské oblasti. od  nejrozšířenějšího 
kosa černého, sýkory modřinky a holuba 
obecného bylo možné spatřit i  mnoho 
dalších (např. konipase bílého, poštolku 
obecnou, skřivana polního, budníčka 
menšího, zvonka zeleného...). během za-
jímavého dopoledního pozorování získali 
přítomní i mnoho rozšiřujících informací.

Simona Fňukalová

Den Země proběhl v ekocentru vydali se do ptačí říše
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InZerce – oZnáMení květen 2015

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Pro naše logistické centrum v Měříně 
(Stránecká Zhoř) hledáme:
ŘIDIČE VZV
Váš profi l:
• spolehlivost a přesnost
• ochota k samostatné práci
• zkušenosti s manipulační technikou (VZV) výhodou

Náplň práce:
• samostatná práce ve skladu s využitím nové manipulační 

techniky
• zaskladňování a doplňování zboží pomocí techniky
• rozmanitá práce uvnitř skladu

Nabízíme:
• zkrácený 6-ti hodinový úvazek v jednosměnném provozu 

(vhodné pro ženy i muže)
• zajímavé mzdové ohodnocení
• stabilní zaměstnání v úspěšné, rychle se rozvíjející 

společnosti
• příjemné pracovní prostředí v novém skladu
• místo výkonu práce: Měřín

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás na webových 
stránkách http://kariera.lidl.cz. Prosím vyplňte on-line 
formulář u dané pozice a nezapomeňte přiložit svůj životopis.

– angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština
– angličtina s rodilým mluvčím
– čeština pro cizince

Zvýhodněný letní balíček platný v průběhu července a srpna:
▶ Kurz pro dva za cenu pro jednoho
▶ Sestavte si vlastní kurz dle vašich požadavků pro vás
   a vaše kolegy či známé!

MiRiS TOUR NABÍZÍ
▶ VELKÝ MEDER – termály – 23. 5.
celodenní vstupné vč. dopravy 680 kč
nástupní místa Měřín, vM, vel. bíteš

▶ ORLÍ HNÍZDO – BERCHTESGADEN 
– JEZERO KÖNIGSEE – 30. 5.
cena vč. dopravy 890 kč, vstup cca 35 euro
nástupní místa vM, Měřín, jihlava

▶ CHORVATSKO – zavírání moře Makarska
25. 9–4. 10. 2015, cena 7.990 kč
2lůžkové pokoje s možností přístýlek, polo-
penze, (děti do 3 let bez lůžka 2.700 kč, od 3 
do 12 let na lůžku –1.000 kč)

Více info tel.: 607 541 915, 775 055 501
www.miris-tour.cz

Kategorie: ● květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií
● květinová výzdoba předzahrádek, které jsou viditelné přímo z ulice

● rozkvetlý domov – vše, co vám kvete doma i na zahradě
Zhotovené fotosnímky zašlete na ic@mestovm.cz v termínu 

od 1. 6. do 30. 9. 2015. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. 
Sponzoři Město Velké Meziříčí a Zdravý Kraj Vysočina. 
Pravidla fotosoutěže naleznete na www.mestovm.cz

3. 

ročník

D Ě T S K É H O 
D N E 

S   M YS L I V C I

InZerce: veLkoMeZIrIcSko@veLkoMeZIrIcSko.cZ
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Zpráv y

podala alkohol mladistvé
Dne 29. 4. 2015 v  20.20 při preventiv-
ní kontrole ulic u  Světlé a  Sportovní 
se zaměřením na  osoby, které v  okolí 
sportovního areálu zanechávají po sobě 
prostranství znečištěné odpadky, zjisti-
la hlídka Mp 19letou dívku ze Žďárska, 
která podala alkoholické nápoje osobě 
mladší 18 let, čímž se dopustila přestup-
ku na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi. Strážníci násled-
ně řešili tento přestupek uložením poku-
ty v blokovém řízení.
Únik oleje na komunikaci
Dne 20. 4. 2015 v 9.00 zjistila hlídka Mp 
na ulici novosady znečištění komunikace 
únikem oleje z motorového vozidla, při-
čemž stopa po oleji se začala objevovat 
na silnici II/360 před světelnou křižovat-

kou ulic vrcho-
vecká, novosady, 
pokračovala dále 
po  silnici II/602 
až na ulici k no-
vému nádraží 
směrem na  ob-
chvat. Strážníci 

původce úniku oleje na  komunikaci 
dohledali na  ulici třebíčská, kam zajel 
do  areálu jedné z  velkomeziříčských fi-
rem, kde vozidlo odstavil. Mezitím hZS 
kraje vysočina na  znečištěných komu-
nikacích prováděl likvidaci oleje. jako 
původce znečištění strážníci zjistili řidi-
če traktoru s  přívěsem, kterému unikal 
poškozeným těsněním z  převodovky. 
poznatky pro další řízení ve  věci zne-
čištění komunikace byly předány správci 
dotčených komunikací. 
Strážníci se podíleli na zajištění soutěže
Dne 14. 4. 2015 proběhlo na Dětském do-
pravním hřišti oslavická ve  vM oblastní 
kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
2015, kde strážníci Mp vM působili spo-
lečně s dopravní policií a pracovníky od-
boru dopravy Městského úřadu vM jako 
rozhodčí v  jedné z disciplín soutěže, kde 
mladí cyklisté v praktické části předved-
li, jak zvládnou aplikovat své teoretické 
znalosti pravidel provozu na  pozemních 
komunikacích do praxe, v  tomto případě 
do soutěžní jízdy po dopravním hřišti.
narušil občanské soužití
Dne 13. 4. 2015 v  7.45 byla hlídka Mp 

přivolána k řešení roztržky 
mezi občany. v  rodinném 
domě měla být slovně 
napadena oznamovatelka 
události starším mužem, 
který jí měl navíc vyhrožo-
vat fyzickým napadením. 
této ostré hádce byly pří-
tomny celkem čtyři osoby, 
které postupně strážníkům 
podaly vysvětlení k  věci 
a  po  následném zadoku-
mentování události bylo 
podezření z přestupku proti občanskému 
soužití oznámeno příslušnému správní-
mu orgánu.

podnapilý muž skončil na záchytce
Dne 12. 4. 2015 v  1.15 předala hlídka 
Mp na  protialkoholní záchytnou stani-
ci v  jihlavě k  vystřízlivění podnapilého 
38letého muže z pardubicka, který nej-
dříve v provozovně nový Svit a následně 
na  ulici v  noci pod vlivem značné kon-
zumace alkoholických nápojů nekontro-
loval své chování, a tím ohrožoval sebe, 
jiné osoby a veřejný pořádek. 

přednáška pro školáky
Dne 7. 4. 2015 provedla Městská policie 
vM preventivně výchovnou přednášku 
pro žáky Základní školy a praktické školy 
na ulici poštovní ve vM. Žáci byli sezná-
meni s činností Mp s důrazem na zabez-
pečování místních záležitostí veřejné-
ho pořádku ve  městě, byla rozebrána 
problematika protiprávních jednání, se 
kterými se žáci již mohou setkávat a pří-
padně se jich sami dopouštět a dále se 
přednášející strážník zaměřil na  otázku 
dopravní výchovy dětí.
 Ing. petr Dvořák, vedoucí městské policie

Z dubnových událostí Městské policie velké Meziříčí

Zprávy policie České republiky
policisté rozmluvili muži skok z mostu
v  pondělí 4. května po  jednadvacáté 
hodině přijali policisté na  tísňové lince 
158 oznámení od muže, který sdělil, že 
stojí na mostě vysočina a chystá se sko-
čit dolů. operační důstojník na dálniční 
most okamžitě vyslal hlídky dálničního 
oddělení a  obvodního oddělení ve  vel-
kém Meziříčí. Dále byl na  místo vyslán 
policejní vyjednavač a  zdravotnická zá-
chranná služba. 
jako první na  most během velmi krátké 
doby přijeli policisté velkomeziříčského 
obvodního oddělení, kteří spatřili mladé-
ho muže stojícího za ochranným zábrad-
lím. policisté s  mužem navázali kontakt 
a po několika minutách se jim ho podařilo 
přesvědčit, aby přišel blíže k nim. poté se 
postavili tak, aby muži zamezili v případ-
ném pokusu o skok z mostu a následně ho 
odvedli do bezpečného prostoru.
při prokázání totožnosti policisté zjistili, 
že jde o pětadvacetiletého muže ze Žďár-
ska. při dechové zkoušce mu naměřili 
1,98 promile alkoholu v dechu. přivolaný 
lékař muže vyšetřil a doporučil jeho pře-

voz na protialkoholní záchytnou stanici. 
vzhledem k  tomu, že muž pod vlivem 
alkoholu svým jednáním ohrožoval svůj 
život a zdraví, policisté ho zajistili a pře-
vezli k  vystřízlivění na  záchytku. Svým 
rychlým a  profesionálním zásahem tak 
pomohli zachránit život mladého muže. 
řidič poškodil čerpací stojan
policisté šetří dopravní nehodu, ke které 
došlo ve  čtvrtek 30. dubna. před pátou 
hodinou večer zastavil sedmačtyřiceti-
letý řidič s osobním vozidlem škoda Fe-
licia na čerpací stanici na ulici Černická 
na  silnici mezi obcemi Měřín a  Černá. 
u  stojanu natankoval pohonné hmoty. 
po zaplacení nevysunul čerpací zařízení 
z vozidla a s automobilem se rozjel. při 
dopravní nehodě vznikla na  čerpacím 
stojanu škoda ve  výši přibližně dvacet 
tisíc korun. policisté provedli u řidiče de-
chovou zkoušku, při které u něho požití 
alkoholu vyloučili. ke  zranění osob ne-
došlo. Dopravní nehodu šetří.
krádež zábradlí mostku
policisté pátrají po  pachateli, který od-
cizil kovové zábradlí mostku a  způsobil 
tak škodu přibližně čtyřicet tisíc korun. 
v době od pátku 24. dubna do středeč-
ního rána 29. dubna odšrouboval a  od-
cizil kovové zábradlí mostku na  silnici 
mezi obcemi velká bíteš a vlkov. případ 
policisté prověřují pro spáchání přečinu 
krádeže, po pachateli pátrají.            -pčr-

Lhůta pro letošní zaplacení daně z ne-
movitých věcí (nebo její první splátky) 
na  zdaňovací období roku 2015 končí 
1. června. Finanční správa, jako kaž-
doročně, rozeslala poštou složenky 
k zaplacení této daně. Letos navíc po-
platníci obdrželi i  leták s  instrukcemi 
o  tom, jak postupovat, pokud budou 
chtít od  příštího roku platit mnohem 
jednodušeji – prostřednictvím SIpo. 
počínaje rokem 2016 budou moci po-
platníci daně z  nemovitých věcí tuto 
možnost využít. rozeslaný informační 
leták obsahuje formulář „oznámení 
o placení daně z nemovitých věcí pro-
střednictvím SIpo“. Formulář ozná-
mení je k  dispozici také na  stránkách 
finanční správy www.financnisprava.cz 

nebo na požádání u správce daně.
Informaci o celkové výši daně a případ-
ném přeplatku nebo nedoplatku najde 
poplatník na oddělitelné části složen-
ky, stejně jako adresu územního pra-
coviště, kde je uložen jeho daňový spis 
k  dani z  nemovitých věcí. kdo vlastní 
více nemovitostí v jednom kraji, najde 
v obálce jen jednu složenku, kde budou 
platby za  všechny nemovitosti v  kraji 
sečteny dohromady. kdo vlastní nemo-
vitosti na  území různých krajů, najde 
v téže obálce více složenek.
Číslo účtu Finančního úřadu pro kraj 
vysočina je 7755-67626681/0710.
více také na http://www.financnispra-
va.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-
-nemovitych-veci                         -FÚ, red-

Finanční úřad informuje

ověřte si vlastnictví vozidla
koupili jste si nové auto a registrovali 
jste je na svoje jméno? Zda je již vše 
zapsáno v registru vozidel tak, jak má, 
si můžete ověřit na webu. 
Ministerstvo dopravy vytvořilo webo-
vou aplikaci prostřednictvím, které 
si lze ověřit, zda je u  vozidla správ-
ně zapsán vlastník vozidla, vozidlo 
není v  tzv. „polopřevodu“. aplikace je 
od dnešního dne dostupná na webové 
adrese: www.dokonceteregistraci.cz.

kontrolu lze provést na základě vlože-
ní čísla osvědčení o registraci vozidla. 
po potvrzení, jsou sděleny informace, 
zda je registrace vozidla dokončena 
nebo je nutné registraci dokončit, tj. 
zapsat vlastníka vozidla k  určitému 
datu. Součástí aplikace jsou také údaje 
o počtu vozidel „v převodu“. Informace 
o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 
a dále se budou pravidelně aktualizo-
vat.                                                  -mars-
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uSneSení raDy MěSta květen 2015

ZaSeDání 8. 4. a 22. 4. 2015poDrobnoStI na veLkeMeZIrIcI.cZ 
> InForMace Z r aDy MěSta

8. 4. 2015

1. Rada města vzala na vědomí: 
• zprávu o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2015
• informaci o  projektech „webové stránky“, „bezpeč-
nost“ a „vzdělávání“ dle výzvy k předkládání projektu 
v  programu Informační a  komunikační technologie 
2015 dle zásad kraje vysočina
2. Rada města schválila: 
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 43 tis. kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 43 tis. kč – § 3635 návrh změny územního 
plánu petráveč
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 21 tis. kč – § 6409 rezerva m. č. Lhotky
rozdělení: 21 tis. kč – § 3639 org. 307 výkupy pozemků 
m. č. Lhotky
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 7 tis. kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 7 tis. kč – § 2321 prohlídka kanalizace ka-
merou na ul. oslavická a školní
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 86 tis. kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště
rozdělení: 80 tis. kč – § 3745 pol. 5021 org. 309  údržba 
veřejného prostranství v m. č. Mostiště – oon (dohody)
6 tis. kč – § 3392 pol. 5021 org. 309 kulturní dům – 
oon (dohoda)
• na  základě shrnutí dodatků ke  smlouvám o  výpůjč-
ce příspěvkových organizací, uzavřených na  základě 
delegování pravomocí vedoucím odborů, úplné znění 
smluv o výpůjčce k 31. 12. 2014 vůči těmto příspěvko-
vým organizacím:
1. Dům dětí a  mládeže velké Meziříčí, komenského 
10/2, velké Meziříčí, IČ 69650560
2. Městská knihovna velké Meziříčí, poštovní 1392/22, 
velké Meziříčí, IČ 15526046

3. Mateřská škola velké Meziříčí, Čechova 1523/10, vel-
ké Meziříčí, IČ 70993114
4. Základní škola a mateřská škola velké Meziříčí, Lhot-
ky 42, IČ: 70993131
5. Základní škola a mateřská škola velké Meziříčí, Mos-
tiště 50, IČ: 70993122
6. Základní škola velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, 
velké Meziříčí, IČ: 70282234
7. Základní škola velké Meziříčí, oslavická 1800/20, 
velké Meziříčí, IČ: 70282226
8. Základní škola velké Meziříčí, školní 2055, velké Me-
ziříčí, IČ 70993092
hodnota majetku ve  výpůjčce na  základě uzavřených 
dodatků je shrnuta do tabulek. tabulky budou přílohou 
úplného znění smluv o výpůjčce k 31. 12. 2014.
• záměr pronájmu nebytových prostor v objektu kul-
turního domu ve velkém Meziříčí, místní části olší nad 
oslavou č. p.  102. jde o  místnost v  suterénu budovy 
o  výměře 68,4 m2 s  přiléhající místností se zázemím 
kuchyně o rozměru 9,9 m2 za účelem  provozování po-
hostinství
3. Rada města souhlasila:
• s uzavřením smlouvy č. 14182546 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí Čr  v rámci 
operačního programu Životní prostředí na akci rege-
nerace zeleně místní části olší nad oslavou

22. 4. 2015

1. Rada města vzala na vědomí:
• informace o pohledávkách plynoucích z nájmu bytů 
a nebytových prostor
• rozbor hospodaření k 31. 3. 2015
• stav pohledávek města k 31. 3. 2015
2. Rada města schválila:
• 4× návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene ve prospěch e.on Distribuce, a.s., Čes-
ké budějovice k  tíži pozemků města v  k.ú. Mostiště, 
hrbov, velké Meziříčí, olší nad oslavou
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 91 tis. kč – § 3421 DDM vybudování dvorního 
traktu – nákl.hrazené městem
rozdělení: 91 tis. kč – § 3412 org. 702 zázemí a šatny 
fotbalového stadionu vM – tržiště – zadávací řízení 
rts
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. kč – § 6409 neúčelová rezerva
rozdělení: 20 tis. kč – § 3631 org. 715 – veřejné 
osvětlení ulice nad Gymnáziem
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 270 tis. kč – pol. 8115 Fond pronajatého ma-
jetku tSvM
rozdělení:  270 tis. kč – § 3722 dokončení poslední 
etapy dotěsnění skládky tko
• rozpočtové opatření:
Zdroj: 70 tis. kč – § 6409 rezerva m.č. hrbov
rozdělení: 60 tis. kč – § 3745 pol. 5021 org. 304 
údržba veřejného prostranství v  m.č. hrbov – oon 
(dohody)
10 tis. kč – § 3392 pol. 5021 org. 304 kulturní dům – 
oon (dohody)
3. Rada města souhlasila:
• s  umístěním reklamního banneru na  konání kon-
certu „Muzikanti dětem“ na bránu v ulici komenského 
v době od 23. 4. do 23. 5. 2015
• s uzavřením smlouvy o výpůjčce pianina zn. petrof 
mezi Domem dětí a mládeže velké Meziříčí, příspěv-
kovou organizací a vypůjčitelem
• se zapojením transferů účelově určených, přijatých 
na  účet města v  březnu–dubnu 2015, do  rozpočtu 
města velké Meziříčí v r. 2015 
Ing. Radovan Necid, starosta města

8. 4. 2015

22. 4. 2015
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SpoLeČnoSt

oZnáMení
13. 5. 2015

ve  středu 13. 5. 2015 se na  náměstí 
ve velkém Meziříčí budou konat tradiční 
řemeslné trhy. 
v souvislosti s touto akcí, kterou pořádá 
Město velké Meziříčí, bude od  6 hodin 
vjezd na  náměstí po  celý den uzavřen. 
Z tohoto důvodu také nebude možno par-
kovat motorová vozidla na  parkovištích 
v ulicích radnická,  komenského a na ná-
městí.                                                   -měú-

SpoLeČenSk á  rubrIk a

Dne 3. dubna jsme se zármutkem 
vzpomněli  odchodu naší milované 
maminky, paní 

Josefy Schmidtové, 
kterou si pán povolal v jejích krásných 
100 letech naplněného  života.
Drahá maminko, děkujeme ti za tvou  
neskonalou lásku a dobrotu. 
nikdy nezapomeneme.

Za rodinu  vzpomíná dcera
rnDr.  eleonora Čermáková, cSc. 

(Dolní radslavice)

vzpomínky pěkné na tebe máme,
které si po celý život zachováme.
na tichém hřbitově nyní sníš svůj věčný
sen, 
tam naše cestička za tebou vede stále jen.
Dne 12. května jsme vzpomněli 11. smut-
né výročí, kdy nás navždy opustil pan 

Jiří Havlíček z oslavice.
S láskou stále vzpomínají manželka, 

synové jiří a jakub, rodiče, bratr a sestra 
s rodinou.

Zubní 
pohotovoSt

16.–31. 5. 2015

16. a 17. 5. MuDr. olga Semerádová, pa-
lachova 35, Žďár n. Sáz., tel.: 774 430 777

23. 5. MDDr. Lenka šánová, u hřiště 552, 
Měřín, tel.: 725 474 928
24. 5. MuDr.  Zdeňka ouředníčková, Ma-
sarykovo nám. 6, vel. bíteš, 566 531 645

30. 5. MuDr. kateřina pařízková, Student-
ská 7, Žďár n. Sáz., tel.: 566 690 130
31. 5. MuDr. Zdeňka janoušková, Záviško-
va 1, vel. Meziříčí, 603 206 336                    

ZMěny na jDete na: 
w w w.nnM.cZ

poděkování
Děkujeme naší skvělé lektorce Ivetě Mrňové za bezvadné vedení hodin zumby. 
Ivčo, děkujeme a zůstaň taková, jaká jsi.                                            tvoje fanynky

řeMeSLné trhy – uZavření náMěStí

na radnici opět přivítali nové občánky v sobotu 25. 4. 2015
v  sobotu 25. 4. 2015 slavnostně přivítal starosta 
ing.  radovan necid nové občany našeho města. Měs-
to velké Meziříčí obdarovalo každé dítě finančním da-
rem ve výši 1.500 kč a knížečkou s  říkadly. Děti z Mš 

Sokolovská vystoupily s  pásmem básniček a  písniček. 
přivítáni byly:  Markéta bojanovská, eliška šturmová, 
Marek Zezula, natálie vyhlídalová, Mathias večeřa, 
Markéta vávrová, tereza urbánková, Zuzana tomano-

vá, nela kotenová, jiří barák, Mikoláš Drápela, Gabriela 
hamáčková, tereza hamáčková, nikolas koubík, natá-
lie krchňavá, Sofie nováčková, Sebastian Starý, Sofie 
šilpochová.                            -měú-, foto: jitka bradáčová
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kultura květen 2015

kIno
13.–30. 5. 2015

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
čtvrtek 14. 5. v 19.30
Sci-fi, akční, dobrodružný, thriller aus-
trálie 2015, původní znění, české titulky. 
vstupné 100 kč. 120 minut, mládeži pří-
stupný od 15 let.

AVENGERS: AGE OF ULTRON
sobota 16. 5. v 19.30 
čtvrtek 21. 5. v 17.30
akční, dobrodružný sci-fi film, český da-
bing. vstupné 120 kč dospělí, 100 kč děti 
do 15 let. 150 minut, mládeži přístupný 
od 12 let.

MALÝ PÁN
neděle 17. 5. v 16.00
Malý pán si žije spokojeně ve svém do-
mečku v duté hoře. jeho poklidný život 
skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o ta-
jemném domě, ve  kterém najde, co mu 
schází. protože sám nemá pocit, že by 
mu něco scházelo, rozhodne se přijít té 
záhadě na  kloub. vydá se za  prázdnou 
hlavou, aby mu poradila, kde ten záhad-
ný dům najde. Loutkový film Čr/Sr 2014 
pro malé i velké diváky. vstupné 110 kč. 
Mládeži přístupný.

CHLAPECTVÍ
pátek 22. 5. v 19.30
něžný, vtipný, chytrý a  melancholic-
ký film plný krásy a  lidskosti. příběh o 
dospívání jednoho obyčejného kluka. 
Drama uSa 2014, původní znění, české 
titulky. vstupné 90 kč. 165 minut, mlá-
deži přístupný od 12 let.

ŽIVOT JE ŽIVOT
středa 27. 5. v 19.30
pátek 29. 5. v 19.30
hlava rodiny, morousovitý a přísný Fran-
tišek by po boku svých tří dcer rád viděl 
schopné a úspěšné muže. jenže všechny 
mají vynikající talent nacházet si pravý 
opak. režie M. cieslar. komedie Čr 2015. 
hrají o. vetchý, S. Stašová, t. voříšková, 
M. taclík, M. táborský, b. poláková a dal-
ší. vstupné 110 kč. 95 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

ZABIJÁCI
čtvrtek 28. 5. v 19.30
krimi thriller Dánska 2014, původní zně-
ní, české titulky. vstupné 80 kč. 119 mi-
nut, mládeži přístupný od 15 let.

DÍTĚ Č. 44
sobota 30. 5. v 19.30
Drama uSa 2015, původní znění, české 
titulky. vstupné 110 kč. 137 minut, mlá-
deži přístupný od 15 let.

PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU
neděle 17. 5. , 19.00, velký sál jc
příběh o  potopení titaniku v  podání 
ochotnického souboru Mátlátli při jc. 
hrají: ondřej brejška, bára Sekničková, 
pavel janeček, Michal Číhal, richard ti-
chý, jirka vávra, Martina chylíková, Zu-
zana ochranová. vstupné: 80 kč v před-
prodeji, 100 kč na místě.
DALŠÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NAJDE-
TE  NA WWW.FESTIVALFILOSOFIE.CZ

JAHODOVÉ DUO
středa 13. 5., 19.00, koncertní sál jc
Závěrečný koncert klubu přátel hudby se-
zony 2014/2015. pavla jahodová – violon-
cello, jiří jahoda – housle, vstupné 150 kč 
dospělí, 120 kč děti, studenti, senioři. 

ČECHOMOR 
pátek 15. 5., 20.00, velký sál jc
koncert v rámci turné Čechomor koope-
rativa tour 2015 (vyprodáno)

TÓNY MALEBNÉHO KLAVÍRU A HOUSLÍ
sobota 16. 5., 19.00–24.00, restaurant 
panorama, pavla kamanová – klavír, Dan 
blaha – housle, vstupné 40 kč

SLUNÍČKO, SLUNKO A HARMONIE
úterý 19. 5., 18.00, velký sál jupiter club
koncerty sborů při Zš školní vel. Meziříčí

MUZIKANTI DĚTEM 2015
sobota 23. 5., 14.00, náměstí vM
9. ročník charitativního koncertu, vý-
těžek bude věnován tj DS březejc, o. s. 
písně z  muzikálu Mamma mia v  podání 
M. Foreta, j. asterové, M. noskové a  b. 
Slezáčka, vystoupení uDG, chinablue, 
Find your Destiny, orchestr Zuš. bo-
hatý doprovodný program. více info na 
www.muzikantidetem.cz

CONCENTUS MORAVIAE 
– SOLAMENTE NATURALI
čtvrtek 4. 6., 19.30, jupiter club

VLASTA REDL
sobota 6. 6., 21.00 , zámek vM

IKAROS UVÁDÍ UKÁZKY Z  MUZIKÁLŮ 
POMÁDA, KOČKY, LVÍ KRÁL
neděle 7. 6., 14.00 a 19.00, velký sál jc 

LET’S GO, KONCERT GOSPEL, SPIRITUÁLY
neděle 7. 6. v 15.00, husův dům vM

URIAH HEEP
pátek 12. 6. , 20.00, velký sál jc

CONCENTUS MORAVIAE 
MARIA CLEARY (HARFA) 
DAVIDE MONTI (HOUSLE)
pátek 19. 6. , 19.30, zámek velké Meziříčí

KULTURNÍ LÉTO – ZAHÁJENÍ KONCER-
TEM ZUŠ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
neděle 28. 6. , 14.00, náměstí vM

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOPRETINY
pátek 15. 5., akce proběhne v rámci kam-
paně pořádané sítí mateřských center 
„křídla a kořeny naší rodiny“

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
pondělí 18. 5., vstup do  Muzea velké 
Meziříčí je po celý den zdarma, otevřeno 
9.00–12.00, 13.00–16.00

KONCIPOVANÝ MÁJOVÝ VEČER
pátek 22. 5., 18.00, restaurant pano-
rama. večer plný chuti, zábavy, hudby 
i  tance. řízená degustace moldavské 
brandy kvint od  18.00. jazz na  panora-
mě s kapelou antonína vidláka z třeště 
s  překvapením mladých talentů ze Zuš 
vM, 20.00–24.00. vstupné: degustace 
100 kč, hudba 80 kč

JÍZDA PRO MÍŠU
neděle 24. 5., 14.00, cyklostezka od Mo-
torpalu do  Mostišť. Zábavné odpoled-
ne na  podporu handicapované hráčky 
boccia Míši Zdráhalové, která hraje v 1. 
lize a  snaží se probojovat na  paralym-
piádu do ria de janeira 2016. od 14.00 
program v Mostištích – Like busters, My 
Sami, děti z  kroužků DDM vM, výcvik 
psů, ukázky práce s lasem, soutěže a hry. 

PO STOPÁCH PARTYZÁNŮ V NETÍNĚ
úterý 26. 5. od  15.30, akce pořádaná 
vGS vM, výpravu povedou juDr. j. pavlas 
ph.D a  j. Michal, sraz v  15.30 na  hrázi 
velkého netínského rybníka

AKADEMIE DDM VELKÉ MEZIŘÍČÍ
středa 27. 5., 15.00–17.00, velký sál jc

NOC KOSTELŮ 2015
pátek 29. 5., program v  kostele sv. Miku-
láše i  v  husově domě vM (programy na 
www.nockostelu.cz, www.evangelicivm.cz)

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA A TANEČNÍ VEČER
sobota 30. 5., 20.00–24.00, restau-
rant panorama, módní přehlídka 
svatebních a  společenských šatů. 
na  tanečním večeru zahraje sku-

pina ing.  petra šneka z  hlin-
ska, celkové vstupné 130 kč

NESMYSLY VŠEMI SMYSLY
neděle 31. 5., 14.00–17.00, Den dětí v za-
hradní čítárně Městské knihovny velké 
Meziříčí

DEN DĚTÍ S DDM VM
neděle 31. 5., 14.00–17.00, Sportovní 
ulice vM, akce bude probíhat v okolí há-
zenkářské haly za každého počasí

PÁRTY DIVOKÉHO ZÁPADU
neděle 31. 5., 14.00–17.00, 2. patro bu-
dovy panorama, dětská diskotéka v  oc 
panorama, současně pořádán malý vý-
prodej sezonního dětského oblečení

EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE 
4.–10. 6., program festivalu a doprovod-
ných akcí – www.festivalfilosofie.cz

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ – noční 
prohlídky, 13. 6., zámek velké Meziříčí

DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI
neděle 14. 6., 13.00 hřiště v olší nad os-
lavou, soutěže, naučná stezka, odměny, 
tombola, vystoupení šermířů, střílení ze 
vzduchovky a  luku, skákací hrady, jízda 
na koních atd.

OSOBNOST EDVARDA BENEŠE 
úterý 16. 6., 15.30, koncertní sál jupiter 
clubu, přednáška vlastivědné a  geneal. 
společnosti při jc, přednáší ing.  karel 
hromek

VIDÍME SVĚT V BARVÁCH DUHY
pondělí 15. 5., 16.00, předsálí kina jc
vernisáž výstavy prací dětí a  žáků Zá-
kladní školy a  střední školy březejc, 
vystoupí Žalozpěv – akustická hudba 
z vysočiny, otevřeno do 1. 6. 2015 

STOPAMI VÁLKY
do 31. 5., otevírací doba výstavy: út–ne 
9.00–12.00, 13.00–16.00, výstavní sál 
Muzea velké Meziříčí, výstava k 70. vý-
ročí konce 2. světové války

20. STOLETÍ
4.–29. 5., hlavní chodba Městské knihov-
ny vM, výstava prací žáků Zš Měřín

NAŠIMA OČIMA 
11.–29. 5., výstavní síl jc, výstava prací 
absolventů výtvarného oboru Zuš dopl-
něné pracemi ostatních žáků 

Změna programu vyhrazena!

DIvaDLo
květen–Červen

v ýStav y
květen–Červen

koncert y
květen–Červen

růZné
květen–Červen
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sport

velmez po dvou prohrách 
zabodoval v derby se Žďárem

házenkářky slaví první místo 
v druhé lize žen

nová hřiště mají rezervační 
systém na webu

Čtyři nová hřiště u Základní školy Oslavická ve Velkém Meziříčí již slouží li-
dem. Rezervovat si je mohou na webu.
veřejné sportoviště vedle základní školy nabízí čtyři venkovní hřiště – dvě ví-
ceúčelová s umělou trávou pro fotbal, tenis, volejbal či třeba basketbal a dvě 
plážová s pískem pro beach volebal, fotbal nebo házenou. určena jsou žákům 
školy a veřejnosti.
„pro zájemce z řad veřejnosti je připraven rezervační systém na stránkách www.
hristevm.cz, kde si mohou rezervovat vhodný termín,“ informuje pavel Stupka, 
vedoucí odboru školství městského úřadu. na uvedených stránkách krom toho 
najdou všechny potřebné informace jako provozní dobu a řád, kontakty, pohled 
na  hřiště online skrze dvě webkamery apod. užití hřišť je zdarma, pouze je 
třeba zaplatit rezervační poplatek 20 kč za hodinu a  vratnou zálohu za půj-
čení klíče od sportoviště 100 kč. klíč ke sportovišti i k nářaďovně se sítěmi či 
brankami je k vyzvednutí v recepci happy sport clubu na ulici Zdenky vorlové. 
„rezervaci bude možno provést vždy na 14 dní dopředu,“ dodává pavel Stupka.
hřiště jsou přístupná i bezbariérově, a to zezadu přes relaxační park domova 
pro seniory. při vracení klíčů v happy sport clubu mohou zájemci využít po do-
hodě zdarma toalety či za poplatek sprchu.
Provozní doba hřiště je rozdělena mezi školu a veřejnost následovně:
v době školního vyučování v pondělí, úterý, středu a pátek od 8:00 do 15:00 
pro školu, odpoledne od 15:00 do 22:00 pro veřejnost. ve čtvrtek pak od 8:00 
do 16:00 pro školu a od 16:00 do 22:00 pro veřejnost. víkendy patří veřejnosti 
od 10:00 do 22:00 stejně jako všechny dny školních prázdnin od pondělí do ne-
děle od 10:00 do 22:00.

Velkomeziříčští divizní fotbalisté ko-
nečně vyhráli. Porazili ve  Žďáře druž-
stvo Žďasu 1:4.
po předchozích dvou prohrách velkome-
ziříčských fotbalistů s  pelhřimovem 2:1 
a hned poté doma se Starou říší 0:2 se 
trenér Libor Smejkal vyjádřil, že tým se 
na  jaře potýká s  herní a  v  posledních 
dvou kolech i s výsledkovou krizí. „chybí 
nám herní lehkost a  jednoduché řešení 
herních situací. bohužel se přestalo dařit 
našim klíčovým hráčům,“ uvedl.
po víkendovém derby se Žďárem již mlu-
ví jinak. „konečně poznávám svůj tým. 
a nejen, rozdíloví hráči – robin Demeter 
a pavel Simr –, ukázali svoji sílu. hra se 
zjednodušila a  přinesla v  derby zaslou-
žený výsledek," vyjádřil se Smejkal. 
Soupeř svůj výkon popsal slovy: „chtěli 

jsme být vedoucímu týmu divize D vyrov-
naným soupeřem, realita byla však jiná. 
velké Meziříčí nás předčilo ve všech smě-
rech a konečný výsledek je pro nás vzhle-
dem k počtu šancí hostů ještě milosrdný.“
Střelci: 69. chmelíček – 8. Durajka, 
48. Simr, 57. vyskočil, 66. pokorný. 
rozhodčí: popelák. Žk: 3:3. Diváci: 
250. poločas: 0:1. Sestava Fc velké 
Meziříčí: Invald – Z. Mucha, p. Mucha, 
šimáček, krejčí – berka (65. pokorný), 
Durajka, Smejkal (71. Souček), vy-
skočil (60. bouček), Demeter – Simr. 
Sestava Fc Žďas: pinkava – p.  Ločá-
rek, turek, veselý, vomela (46. t. Lo-
čárek) – bureš, Mašek (75. L. Filippi), 
Doležal, kunstmüller (79. jurnečka), 
nedvěd – chmelíček.  nejlepší hráči: 
Demeter, vyskočil, Simr.

Martina Strnadová

reZervaČní SyStéM na 
w w w.hrISte vM.cZ

TJ Sokol Velké Meziříčí – DHK Pardubi-
ce 29:27 (13:15)
po minulé výhře v karviné našim ženám 
stačilo již „pouze“ jedno vítězství k tomu, 
aby mohlo slavit první místo v moravské 
druhé lize žen a uvažovat tak o postupu 
do celorepublikové první ligy. na domácí 
palubovce jsme tak musely porazit ne-
příjemné družstvo z pardubic, které nám 
nechtělo dát nic zadarmo. velký počet 
diváků, který v sobotu dorazil, tak mohl 
vidět rychlou házenou a  hlavně boj až 
do poslední minuty s vítězným koncem. 
naše hráčky hnané dobrou diváckou ku-
lisou po závěrečném hvizdu oslavily dů-
ležité vítězství, které nám zajistilo první 
místo v tabulce druhé ligy žen. 
I  když jsme před zápasem očekávaly 
mnohem lehčí průběh, tak důležité je, 
že hráčky i  přes několik nepovedených 
akcí nesklonily hlavu a stále si šly za vy-

touženou výhrou. celé družstvo fungo-
valo jako tým a po dlouhých osmi letech 
může zvažovat postup do 1. ligy.
v  posledním kole nás ještě čeká zápas 
na horké půdě Ivančic, kde budeme chtít 
vyhrát a potvrdit náš jarní dobrý výkon. 
7m hody 0/0:2/4; vyloučení: 3:1, počet 
diváků 88. Sled branek: 0:2, 2:4, 5:4, 
7:6, 9:11, 11:13, 13:15, 14:16, 17:16, 
20:19, 22:20, 23:23, 26:24, 27:25, 29:27. 
Sestava a  branky: babáčková Marcela, 
vávrová Michaela – Závišková Iva (11), 
Zbožínková Lucie (4), Studená kateřina 
(3), Svobodová Diana (3) – (na snímku), 
chromá jarmila (2), plachetská jitka (2), 
škrdlová renata (2), hladíková Denisa 
(1), koudelová eliška (1), Stará veroni-
ka, klusáčková jana, Sedláčková klára, 
trenér šidlová jana, vedoucí družstva 
pacalová Lenka. 

jana šidlová, foto: jaroslav hugo
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volejbaloví junioři jsou vicemistry České republiky
Volejbalisté se stali vicemistry ČR. 
Po vítězstvích ve skupině nad Ostravou 
3:2, Příbramí 3:0 a Duklou Liberec 3:1, 
porazili v semifinále družstvo VSC Zlín 
3:0. Teprve ve finále našli přemožitele 
a podlehli ČZU Praha 0:3. Stříbrné me-
daile jsou historickým úspěchem. Zatím 
jednou medaili vybojovali v roce 2003 
za  3. místo. Navíc Daniel Římal (10) 
získal nejprestižnější cenu Osobnost 
finálového turnaje. 
Historický úspěch zdejších volejbalistů 
zhodnotil trenér Petr Juda: neskutečné se 
stalo skutečností. celý rok jsme se připra-
vovali na to, že tato sezona musí být lepší, 
jak předešlá. Že musíme postoupit do závě-
rečných bojů a tam „něco“ uhrát. vloni se to 
nepodařilo ani kadetům, ani juniorům. 
kadeti skončili v soutěži sedmí. Muži po-
stoupili do druhé národní ligy. a juniory 
čekal vrchol sezony – mistrovství Čr. 
po vítězství s ostravou, příbramí a Liber-
cem i v semifinále nad Zlínem se ve finá-
le utkali s  prahou. ta nám nedala šanci 
a po zásluze se stala mistrem Čr pro tento 
rok. Smutnit nemusíme. byli jsme štikou 
finále, největším překvapením a  navíc 
jsme pomáhali organizaci celého finále 
seč nám síly stačily. takže, když jiní slavi-

li, my připravovali závěrečný ceremoniál. 
tím jsme si získali srdce všech co nám 
přáli a nebylo jich málo! podporu a obdiv 
jsme cítili na každém kroku i od minulých 
soupeřů, čehož si strašně vážíme.
nyní nás čekají oslavy – stříbrných me-
dailí i 15 let v extralize. Žádné volejbalové 
mládežnické družstvo v historii volejbalu 
v  kraji vysočina nedosáhlo lepších vý-
sledků. Doufám, že i město velké Meziříčí 
ocení tento úspěch. Samozřejmě, že neus-

neme na vavřínech. to není naše povaha!
Skupina: vM – ostrava 3:2 (–23, –25, 18, 
24, 13); vM – příbram 3:0 (16, 19, 12); 
vM – Dukla Liberec 3:1 (23, –19, 20, 23)
Semifinále 1–4: vM – Zlín 3:0 (20, 15, 
21); praha – ostrava 3:0 (19, 19, 17)
Finále: ČZu praha – Spartak velké 
Meziříčí 3:0 (17, 10, 20)
konečné pořadí:
1. ČZu praha
2. Spartak velké Meziříčí

3. vk ostrava
4. vSc Zlín
5. volejbal brno
6. vo příbram
7. vk České budějovice
8. Dukla Liberec

petr Juda

více na webu 
veLkoMeZIrIcSko.cZ

Družstvo mužů házenkářského oddí-
lu vybojovalo poprvé v  historii klubu 
první místo ve  2. lize Morava jih. Dvě 
kola před koncem soutěže si zajistilo 
prvenství, když zdolalo před domácím 
publikem Tatran Bohunice B a již vyhlíží 
barážové utkání o postup do první ligy!
TJ Sokol Velké Meziříčí – Tatran Bo-
hunice B 38:29 (19:12)
Ze začátku utkání na naše hráče zřejmě do-
lehla síla okamžiku, působili nervózním do-
jmem a v obraně dělali individuální chyby. 
obě družstva hrála od začátku ve vysokém 
tempu a  bylo k  vidění množství rychlých 
přechodů do útoku. na naší straně se pro-
jevovala větší kvalita především na postu 
spojek a  udržovali jsme si mírné vedení 
a do šaten se šlo za stavu 19:12.
v druhé půli naše družstvo drželo vybu-
dovaný náskok. kombinační hrou jsme se 
prosazovali ze všech postů. Díky sympa-
tickému a běhavému pojetí hry soupeře 
měli diváci možnost vidět spoustu bra-
nek na obou stranách.  po 60. minutách 
jsme mohli slavit vítězství 38:29.

trenér vaverka zhodnotil: „jsem rád, že se 
nám podařilo tažení za  vítězstvím v  lize 
dotáhnout do  konce už dvě kola před 
závěrem soutěže. I  když jsme dnes hráli 
pod své možnosti. nyní se již začneme při-
pravovat na baráž a poslední dvě soutěžní 
utkání můžeme pojmout jako kvalitní pří-
pravu na tato dvě barážová utkání.“ 
jeden z nejzkušenějších hráčů pavol Živ-
čic k  tomu dodal: „tak jsme se konečně 
dočkali a soutěž vyhráli, ale sezona ještě 

nekončí a chceme se nyní dobře připravit 
na boj o první ligu!“
Dvě kola před koncem si tak naše druž-
stvo zajistilo historicky první místo v 2. 
lize Morava jih a mohly tak propuknout 
bujaré oslavy. 
před baráží nás čekala ještě dvě soutěžní 
utkání. S kostelcem na hané jsme neu-
drželi domácí neporazitelnost a podlehli 
26:31 (15:16). 
poslední utkání jsme odehráli o  uply-

nulém víkendu s  Ivančicemi, které nás 
také přehrály 32:27 (16:13). na  pořadí 
v  tabulce však tento výsledek již nemá 
žádný vliv.
následná příprava našich házenkářů 
bude již směřovat k baráži o 1. ligu, která 
se hraje na dvě utkání doma-venku. Sou-
peř do baráže bude vítěz 2. ligy Morava-
-sever a vzejde z dvojice družstev, která 
se perou o  první pozici, Sokol ostrava 
a Sk velká bystřice. 
o  našem barážovém soupeři rozhodlo 
poslední kolo o tomto víkendu. na půdě 
velmi dobře hrajícího rožnova pod rad-
hoštěm vyhrála ostrava. velká bystřice 
by si v domácím prostředí měla v poklidu 
poradit se šumperkem.
první utkání baráže tedy sehraje naše 
družstvo na  půdě vítěze 2. ligy Morava 
sever tj Sokol ostrava, pravděpodobně 
v neděli 17. května v 17 hodin.
Odveta v domácím prostředí se odehra-
je v sobotu 23. května v 17 hodin v hale 
za Světlou. 

Ladislav šidlo, foto: jaroslav hugo

házenkáři vyhráli druhou ligu a utkají se o postup do první


