
Nové šatny jsou od března funkční
Fotbalisté, kteří dnes hrají 3. ligu, získali na Tržišti důstojné zázemí, kde najde útočiště zejména mládež. Je to dárek k našim 110. narozeninám, říkají. 
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zástupci krajů královéhradeckého, plzeňského a zlínské-
ho navštívili v průběhu ledna a února letošního roku velké 
meziříčí, aby se poptali na podrobnosti týkající se vyso-
korychlostního vážení vozidel. „vybrali si velké meziříčí 
zejména proto, že tu máme zřejmě první zařízení v české 
republice, které opravdu funguje a daří se nám i projedná-
vat zjištěné delikty a vybírat pokuty,“ uvedl vedoucí odbo-
ru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jiří 
pospíchal s tím, že jen za první tři měsíce roku 2016 úřad 

aktuálně řeší 36 deliktů. „za dobu, co jsou váhy v provozu, 
jsme už zaznamenali i první případy odvolání na krajský 
úřad a zatím jsme pokaždé byli úspěšní,“ dodává.
pracovníci odborů dopravy a silničního hospodářství i 
správy silnic zmiňovaných krajů se zdejších úředníků pta-
li hlavně na projektovou přípravu a vyhledání vhodného 
místa pro instalaci vah, dále na zkušební provoz zařízení a 
postup jeho ověřování ze strany českého metrologického 
institutu, způsob dalšího provozování a také je zajímala 
problematika správního řízení při projednávání zjištěných 
deliktů. „byl jsem kontaktován i zástupci pardubického 
kraje, takže zřejmě ještě minimálně jedno setkání proběh-
ne,“ dodal Jiří pospíchal.

Vysokorychlostní váhy kamionů, které fungují jako prv-
ní v Kraji Vysočina na silnici II/602 u Velkého Meziříčí, 
chtějí zavést na svých komunikacích i další kraje v re-
publice.

vážení kamionů chtějí i další kraje. Jezdí si k nám pro rozumy

martina strnadová

DISKUSE
SE STAROSTOU

7. dubna v 16.00
loutková scéna Jupiter clubu

Diskuse je tentokrát hodinová, v 17.00 začíná v kinosále Jupiter clubu 
poslední z cyklu přednášek porotců architektonické soutěže

SE STAROSTOU
KAFE

14. dubna v 16.00
KAVÁRNA JUPITER CLUB

elekTroNick á 
úředNí desk a 
získ al a zl aT ý 
erb v k aTegorii 
služeb. 

v ýsledky leToš-
Ního ročNíku 
aNkeT y sporTo-
vec roku.

JupiTer club 
v březNu Nabízel 
velikoNočNí zv y-
ky i v yprodaNé 
koNcerTy. 

peTr osTrý: 
za úspěchem 
meziříčského 
FoTbalu Je 
společNá práce. 
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základní umělecká škola ve velkém 
meziříčí před velikonocemi pořádala 
krajské kolo soutěže ve hře na akordeon. 
zúčastnilo se ho čtyřiapadesát soutěží-
cích ze dvanácti základních uměleckých 
škol kraje vysočina. mezi nimi nechyběli 
i tři zástupci zdejší zuš – petr bradáč, 
klára pospíšilová a zuzana havlátová. 
„odborná porota v čele s profesorem 
pražské konzervatoře ladislavem ho-
rákem všem třem přidělila krásná druhá 
místa,“ sdělil ředitel zuš martin karásek 
a dodal: „rád bych mnohokrát poděko-
val velkomeziříčskému informačnímu 
centru za propagační předměty města, 

firmě musicdata, s. r. o., za hodnotné 
ceny s hudebním zaměřením a firmě 
poeX velké meziříčí, a. s., za sladké dob-
roty pro soutěžící.“ 

zpráv y duben  2016

dobrý výsledek zaručí 
jen společné úsilí

Radovan Necid, starosta
Před několika dny jsme na Tržišti slavnostně otevřeli nové šatny pro fotbalisty. 
Mám z toho o to větší radost, že nová stavba bude sloužit především fotbalové-
mu dorostu - tedy těm, z nichž postupně vyrůstají výborní reprezentanti našeho 
města. A mám z toho radost ještě z jednoho důvodu. Šlo o neplánovanou akci, 
kdy se naskytla příležitost získat pro tuto stavbu dotaci a díky mimořádné sou-
hře města, fotbalového klubu a místních stavařů z firmy Building centrum se to 
povedlo. Přitom každý z nás nesl kůži na trh. Ta škarohlídská proroctví o tom, že 
se to nepovede, si dobře pamatujeme. Ale povedlo se, o čemž jsem nikdy nepo-
chyboval.
Ono je to takto s velkými akcemi vždycky a všude. Jen máme ve Velkém Meziříčí 
výhodu, že se nám velké akce dobře daří. Připomenu některé z poslední doby:
Rozhledna unikátního tvaru a konstrukce, která navíc vyrůstala v režii lyžařů a za 
podpory veřejné sbírky. Je skvělá a získala právem ocenění Rozhledna roku 2015.
Rekonstrukce Jupiter clubu. Nádherný sál, který nám pochválí každý pořadatel 
velkých kulturních akcí. Právem získal ocenění Stavba Vysočiny 2014.
Protipovodňová opatření. Opět spojili síly lidé, kterým nešlo o politické polívčič-
ky, ale o výsledek. Město je dnes chráněno před stoletou vodou a sama stavba 
získala Čestné uznání v kategorii vodohospodářských staveb odborné soutěže 
Stavba Vysočiny. 
Proč takto namátkou tyto akce připomínám? Mají totiž jedno společné. Jsou to 
ukázky toho, jak mohou věci fungovat, když lidé spolupracují. Velice často se 
setkávám u lidí, kteří nejsou z našeho města s názorem, že Velké Meziříčí je pří-
kladem toho, jak městu prospívá, když radnice, instituce, firmy, spolky a další 
organizace společně usilují o co nejlepší výsledek.
Občas propadnu malomyslnosti a říkám si, že tento názor může říci jen člověk, 
který naše město nezná. Ale pak si uvědomím, že to je hloupost. Lidé zvenčí, 
nezatížení naší provozní slepotou, to umí pojmenovat správně - my, Meziříčáci, 
spolupracovat opravdu umíme a naše výsledky jsou toho důkazem. Navíc nám 
začíná hezké jaro a tak si ho užijme!

rekonstrukce vodovodů a kanalizací ve 
východní lokalitě meziříčí jsou v plném 
proudu. Nyní se opravuje v ulici Nová. 
od dubna se začíná v ulici k buči.  poslé-
ze se bude pokračovat na příční a křižní.
oprava vodovodu na Nové se dokončuje 
v horní části ulice, ke křižovatce s ulicí 
Na spravedlnosti. Již v dubnu na ni firma 
content naváže pracemi v další části lo-
kality. budou je provázet také uzavírky. 

obyvatelům lokality se uleví průběžně 
už v květnu a červnu, kdy budou postup-
ně jednotlivé ulice dokončovány. kom-
pletně hotovo pak bude až v půli srpna.

Termíny zvláštního užívání a uzavírek:
11. 4.–31. 5. 2016 – k buči
23. 5.–15. 6. 2016 – příční
13. 6.–15. 8. 2016 – křižní

v dubnu začnou opravy ulic k buči, příční a křižní

-mars-

velkomeziříčská elektronická úřední deska vyhrála letošní krajský ročník soutěže 
webových stránek měst a obcí zlatý erb v kategorii Nejlepší elektronická služba.
zároveň také postupuje do celostátního kola soutěže. „pro naše město je to jedno-
značný úspěch. už proto, že na elektronizaci a tudíž i přístupnost informací klade-
me dlouhodobě důraz,“ řekl místostarosta Josef komínek, který spolu s vedoucím 
odboru vnitřních věcí Josefem švecem a tajemníkem markem švaříčkem ocenění 
převzal.
odborná porota na elektronické úřední desce vysoce ocenila zejména její užiteč-
nost a snadnou dostupnost. úřední deska je ve velkém meziříčí v provozu od loň-
ského října. Jde o dotykový panel, který nahrazuje klasickou vývěsku.

úřední deska vyhrála zlatý erb

-red-

sára strnadová je žákovskou mistryní české republiky ve snowboardcrossu. Titul 
získala v únoru. předtím se jí ve stejné disciplíně dařilo i na zimních olympijských 
hrách dětí a mládeže, kde reprezentovala kraj vysočina. pak absolvovala dalších 
sedm snowboardcrossových závodů, z nichž šestkrát vyhrála a jednou byla druhá, 
takže se stala vítězkou českého poháru. závěrem sezony v italském Topolinu na 
žákovském neoficiálním mistrovství světa si dojela pro skvělé šesté místo.

sára strnadová je žákovskou mistryní čr

-red-

Naši akordeonisté mají druhá místa

martina strnadová

první tým mužů velkomeziříčského horáckého hokejového klubu si zajistil postup 
do druhé hokejové ligy čr.
hokejisté hhk zvítězili v krajské lize jižní moravy a zlínska a čekala je dvě kvali-
fikační utkání s hc orlová o postup do druhé hokejové ligy čr. v prvním domácím 
utkání orlovou porazili 6:4 a ve druhém s ní, minulou neděli 3. dubna na jejím ledě, 
remizovali 3:3. Tím si postup do druhé ligy zajistili. „o všem dalším bude hhk ještě 
jednat,“ informoval vedoucí mužstva Jaroslav Juda.

první tým hhk vybojoval druhou ligu

petr bradáč

-mars-
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Nejvíc peněz v uplynulých letech dalo olší nad osla-
vou do budovy mateřské školy, která je odloučeným 
pracovištěm školy v mostištích. v posledních době v ní 
došlo ke kompletní opravě topení a výměně oken za 
skoro jeden a půl milionu korun. „opravili jsme i střešní 
krytinu, abychom zamezili zatékání vody, k němuž do-
cházelo,“ popisuje předseda komise pro místní správu 
Josef Novák s tím, že to vyšlo asi na 600 tisíc korun. 
oprava objektu probíhala postupně, neboť místní část 
si hospodaří s celkovou částkou asi 2,6 milionu korun, 
přičemž po zaplacení povinných poplatků zbývá komisi 
k rozdělení na investice jen kolem osmi set tisíc.

loni byla největší investicí v olší kompletní regenerace 
zeleně za asi 900.000 kč, přičemž veřejná soutěž část-
ku stáhla na asi tři čtvrtě milionu korun. akci ze se-
dmdesáti procent pokryla dotace, takže místní část do-
plácela necelých 270.000 kč. vysázeno bylo kolem sto 
dvaceti nových stromů. „Největší změnou je obnovení 
třešňové aleje u hřiště, která tam kdysi bývala. přibyly 
i stromy směrem k závisti, u kulturního domu, v centru 
obce, kolem rybníku, u křížku i v zahradě školky, aby 
zeleň děti oddělila od silnice,“ popsal Josef Novák a do-
dal: „měli jsme smůlu, že to zrovna vyšlo na extrémně 
horké a suché léto. Nutná vydatná zálivka přinesla další 
finanční náklady, a i přesto část nové výsadby uschla. 
Firma ji obnoví na vlastní náklady teď, hned zjara.“
i olší trápí kanalizace, stejně jako ostatní místní části. 
obec má jednotnou kanalizaci svedenou do asi 18 let 
staré kořenové čistírny, která již došla na konec své 
životnosti. letos tak musí začít příprava projektové do-

kumentace. projekt bude spojen i s nemocnicí v mostiš-
tích a bytovkami u ní, přičemž se na tom bude finančně 
podílet místní část mostiště.
samozřejmě jako všude jinde je i v olší třeba pospravo-
vat komunikace, udržovat sportovní areál a veřejné pro-
stranství. v plánu je oprava střechy na kulturním domě 
a taky podbití. do budoucna i vnitřků – elektroinstala-
ce, omítek atd. „chystáme projektovou dokumentaci a 
příští rok bychom rádi začali. od osmdesátých let se na 
tuto budovu vlastně nesáhlo a nedostatky se projevují,“ 
vysvětlil J. Novák. chystá se i příprava nových staveb-
ních míst, kompletně zasíťovaných a včetně příjezdové 
komunikace v lokalitě směrem na lavičky.

MySLIVcI POřádA Jí VeLKý děTSKý deN
Největší akcí v olší, kterou na fotbalovém hřišti na-
vštěvuje až tisícovka lidí místních i ze širokého okolí, 
je dětský den. „proběhly už dva ročníky,“ podotýká mís-
topředseda komise zdeněk mička. pořádají ho myslivci, 
kteří akci oživili ukázkami zvířat – srny, divočáka... ko-
mise místní části zajišťuje i další kulturní vyžití během 
celého roku, jako třeba rozsvěcení vánočního stromu, 
novoroční ohňostroj a stavění máje. dobrovolní hasiči 
se starají o organizaci masopustu s průvodem masek i 
večerní zábavou. Jezdí na různé akce po okolí s ukázkami 
staré stříkačky ps 8 ze šestapadesátého roku. „každo-
ročně se účastníme i soutěže velkomeziříčského okrsku 
v požárním útoku starým způsobem,“ uzavírá z. mička.

zpráv y

v mostištích lidé projevili o debatu se 
starostou mnohem větší zájem, než jaký 
bývá vidět na setkáních s velkomezi-
říčskými. zaplnili sál kulturního domu. 
a hned na úvod byla řeč o kanalizaci. v 
mostištích je z velké části hotova již od 
roku 2014, nicméně není to všechno. Je 
třeba zavést kanalizaci i k nemocnici. 
Takže místní část do budoucna čekají 
další nemalé výdaje. záměrem města je 
řešit odkanalizování zmiňované oblasti 
společně s další místní částí olší nad 
oslavou. díky tomu by bylo možno do-
sáhnout na dotaci.
lidé se dál zajímali o dětské hřiště. zda 
bude a kdy, ale také jestli by nebylo 
vhodnější posunout je jinam, dál od silni-
ce. dozvěděli se, že v plánu je pět nových 
herních prvků pro děti a hotovy by měly 
být už do pouti, tedy do 24. dubna. pře-
sunout hřiště na jiné místo však nelze. 
povodí moravy to nepovolí vzhledem k 

záplavovému území, na němž se mostiš-
tě rozkládají. v té souvislosti se následně 
rozvinula debata o možnostech omezení 
rychlosti aut na některých místech obce. 
zrovna například u dětského hřiště, ale 
třeba i u školy a jinde. starosta přislíbil 
návštěvu dopravního inženýra, který si-
tuaci posoudí a navrhne nejlepší řešení.
co se některým nelíbí, je na letošní rok 
plánovaná nástavba kulturního domu. 
Ti, kteří bydlí v blízkém sousedství, by ho 

nejraději přestěhovali jinam. obtěžuje je 
totiž hluk při akcích. Jenomže kulturní 
dům stojí na svém místě již od druhé po-
loviny minulého století a těžko by dnes 
místní část hledala prostředky na to, aby 
jej postavila jinde. Nástavba má zvýšit 
kapacitu kulturního domu o sto dvacet 
míst, což by zčásti vyřešilo i problém s 
ruchem na ulici. lidé už nebudou muset 
trávit během akcí část večera venku je-
nom proto, že se dovnitř nevydají. Navíc 

nástavba bude odhlučněna, střešní okna 
budou jenom na straně k řece.
z dalších témat lze jmenovat rozhlas a 
problém jeho slyšitelnosti v některých 
částech mostišť, či nutnost reklamací 
některých oprav komunikací po stavbě 
kanalizace, osvětlení cyklostezky a další 
opravy silnic a cest. ředitelka školy také 
přítomné seznámila s aktuální situací ve 
škole a školce, s počty tříd a dětí, fungo-
váním školní jídelny a družiny a pozvala 
zájemce k návštěvě.

Obyvatelé místní části Mostiště disku-
tovali se starostou Radovanem Neci-
dem v rámci jeho pravidelných setkání 
s občany. Na jejich dotazy odpovídal i 
předseda komise pro místní správu Mi-
roslav Mejzlík.

lidé v mostištích diskutovali se starostou

kanalizace i dětská hřiště. To v mostištích diskutovali nejvíce. Foto: martina strnadová

martina strnadová

Olší nad Oslavou dosáhlo na dotaci, díky níž mohla 
být loni provedena kompletní regenerace zeleně v 
celé této místní části Velkého Meziříčí. V letech před-
chozích byly opravy zaměřeny hlavně na budovu ma-
teřské školy.

v olší loni obnovili zeleň. přibylo 120 stromů i třešňová alej

martina strnadová

komise pro místní správu. Foto: martina strnadová
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Téma měsíce duben 2016

slavnostní otevření fotbalových šaten za necelých 
osmadvacet milionů i s vybavením proběhlo na bílou 
sobotu odpoledne. všechny prostory byly otevřeny ne-
jen pozvaným hostům, ale i veřejnosti. Ta si tak mohla 
na vlastní oči prohlédnout, jakou práci odvedla v šibe-
ničním termínu tří měsíců a pár dnů firma building cen-
trum hsv, která se stavby s nemalou odvahou zhostila. 
prostorami šaten pro domácí i hostující týmy, pro muže 
i mládež, posilovnou a dalším zázemím zájemce prová-
zeli mladí fotbalisté.
„Fc velké meziříčí je jeden z nejúspěšnějších a nej-
modernějších klubů u nás na vysočině. kam se na nás 
hrabou bývalá okresní města,“ uvedl starosta radovan 

Necid během slavnostního odpoledne a připomněl, že 
zdejší klub ve velkém meziříčí funguje již 110 let a nové 
zázemí si dávno zasloužil.
To, že se stavba fotbalových šaten rozběhla loni na-
rychlo a trochu nečekaně, připomněl místostarosta 
Josef komínek. vznikla totiž možnost získat dotaci z 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou 
nakonec město ve výši deseti milionů korun dostalo. 
zbytek, díky podpoře zastupitelů, zaplatilo ze svého 
rozpočtu. „i když jsme měli původně jiné plány, dali 
jsme přednost této stavbě, a myslím, že jsme udělali 
dobře,“ dodal místostarosta.
ač to celé nebylo vůbec snadné. Firma building cent-

rum hsv, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele, 
do stavby vstupovala v době, kdy město ještě nemělo 
z ministerstva podepsanou dotaci. a podmínkou přitom 
bylo, aby stavba byla v prosinci 2015 zkolaudována. 
„Nebylo na co čekat a šli jsme do rizika,“ podotkl jed-
natel firmy karel věžník a připomněl: „šlo nám přece 
hlavně o mládež a o velké meziříčí. aby nás kluci repre-
zentovali a vážili si toho, co tady mají.“
Nové fotbalové zázemí svými parametry dnes odpovídá 
i pořádání mezinárodních a kvalifikačních utkání. „Již 
máme domluveno zpestření pro naše fanoušky, kterých 
na náš fotbal chodí hodně. proběhne tu ženský fotbal, 
přijede tým sparty praha,“ zakončil pozvánkou pro 
sportovní veřejnost místopředseda fotbalového klubu 
libor smejkal.

Nové šatny a zázemí na Tržišti již slouží velkomeziříčským fotbalistům. Ti je otestovali naostro prvním jarním 
domácím utkáním třetiligových mužů proti Vítkovicím.

Nové šatny už slouží fotbalistům

Text a foto: martina strnadová

FoTog alerie a v ideo Na
velkomeziricsko.cz
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archiTekToNick á souTěž

ČASTO KLAdeNé OTázKy

zdroj: wikipedia

cO Je ARchITeKTONIcKá SOuTěž?
architektonická soutěž je pojem vyhrazený 
pro specifický a osvědčený typ soutěže. cílem 
architektonické soutěže je získat co nejlepší návrh 
(řešení) stavby nebo části města. soutěžící před-
kládají konkrétní návrhy a kvalifikovaná porota z 
nich vybírá nejlepší řešení pro daný úkol. ve vy-
spělých demokratických zemích je brána za jeden z 
nejproduktivnějších a zároveň nejspravedlivějších 
způsobů jak najít autora veřejné stavby.

ČíM Se ARchITeKTONIcKá SOuTěž LIŠí Od 
OSTATNích TyPů VeřeJNých SOuTěží?
•  je zaměřena na řešení (návrh)
•  má dlouhou tradici a je tudíž stále   
 zdokonalována
•  je transparentní (vše je posléze zveřejněno)
•  je důsledně důmyslně anonymní, což   
 podporuje svobodu rozhodování
•  vyhodnocení je mezi návrhy, nezávislé na   
 osobách tvůrců (nerozhoduje se o osobách, ale  
 o řešeních)
•  není při ní rozhodováno na základě minulých  
 zásluh osob, ale na základě aktuálního přístupu
•  je zabezpečená proti manipulaci

JAKé JSOu dRuhy ARch. SOuTěží?
v zásadně jsou rozpoznávány dva typy soutěží:
•  ideová
•  projektová
ideová soutěž slouží vypisovateli pro úvodní 
seznámení s problémem. Její výsledky mohou být 
podle očekávání spíše podkladem k důkladné-
mu vypracování stavebních programů, rozvoji 
záměru nebo naopak jeho opuštění pro nere-
álnost. mohou být podkladem pro vypracování 
podmínek pozdější „projektové“ soutěže, pro 
další úvahy o tématu.
projektová soutěž obvykle míří k získání konkrét-
ního návrhu jednoho autora (spoluautorů), jež 
by měl být východiskem pro další dopracování 
studie či spíše celého projektového díla. 

KTeRé zNáMé STAVBy VzNIKLy NA zá-
KLAdě ARchITeKTONIcKé SOuTěže?
•  opera v sydney, Jørn utzon 1957
•  opera v paříži, charles garnier 1860
•  Národní divadlo v praze, Josef zítek 1859
•  ringstraße vídeň, ludwig von Förster 1858
•  wilsonovo nádraží praha, Josef Fanta   
 1901–1909
•  hlavní nádraží (helsinky), helsinky, eliel   
 saarinen 1909–1914
•  Nádraží pardubice pardubice, karel řepa, Josef  
 danda, karel kalvoda 1858
•  výstaviště v brně, emil králík 1927–28
•  moravská banka, bohuslav Fuchs a arnošt   
 wiesner 1929–30
•  městské lázně brno zábrdovice, bohuslav   
 Fuchs 1929–32

podmínky prošly rozsáhlou debatou zastupitelů na 
jejich setkání, poté schválením městské rady i odbor-
né poroty. závěrečné schvalování zastupitelstvem na 
jeho řádném jednání ovšem bylo až po uzávěrce tohoto 
vydání měsíčníku velkomeziříčsko (výsledek proto na-
jdete na www.velkomeziricsko.cz). v podmínkách, které 
touto diskusí prošly, bylo řešení dopravy a parkování, 
prostoru pro kulturní akce a trhy i vegetace. 
město stanovilo také finanční rámec obnovy - její část 
bez rekonstrukce inženýrských sítí by neměla stát více 
než padesát milionů korun. podle starosty radovana 
Necida je právě bezmála havarijní stav sítí jedním z dů-
vodů, proč je nutné obnovu centra spustit. „peníze na 

nové centrum lze vyčlenit v rozpočtu města během tří 
let. minimálně jeden rok nám může trvat projektování, 
které je v běžných možnostech našeho rozpočtu. část-
ka, kterou obvykle ročně dáváme na opravy povrchů 
ulic a chodníky, pak zhruba odpovídá polovině toho, co 
může stát náměstí a přilehlé ulice. proto je možné při 
troše rozpočtové kázně centrum během dvou či tří let 
upravit,“ spočítal starosta Necid. 
architektonická soutěž hledá nejlepší řešení budoucí 
podoby centra města, tedy Náměstí a přilehlých ulic. 
podle standardních pravidel pro tento typ veřejných 
soutěží je anonymní, porota tedy neví, čí návrh posu-
zuje. 
soutěžní návrhy se budou scházet do konce června, 
na začátku července je pak porota vyhodnotí. s prací 
poroty i soutěžními návrhy se bude moci veřejnost se-
známit na výstavě.   

Jestliže úterní jednání zastupitelstva schválilo pod-
mínky architektonické soutěže, nic už dnes nebrání 
jejímu vyhlášení.

architektonická soutěž má porotu i zadání

Nejprve 7. března vysvětlil sekretář soutěže petr ve-
lička princip, průběh a smysl architektonické soutěže. 
zdůraznil, že jde o nejlepší způsob zadávání veřejných 
zakázek při hledání architektonického řešení. „soutěž 
nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak 
možnost získání neotřelých a originálních řešení. Je to 
způsob důvěryhodný i pro samotné soutěžící,“ prohlá-
sil petr velička,
o den později se v kinosále Jupiter clubu setkal s ve-
řejností architekt vladimír sitta. Ten vyzdvihl zejmé-
na centrum města jako prostor přátelský k lidem. Na 
náměstí tak nesmí chybět stín, lavičky, podloubí, cuk-
rárny, aby žilo a lidé tam rádi trávili volný čas. Tedy 
například i letní zahrádky by měly být v zadání archi-
tektonické soutěže, mají-li na náměstí i v budoucnu 
fungovat. Je třeba definovat jejich formu. aby nebyly 
jen reklamními poutači, ale kultivovanými a příjemný-

mi místy vybízejícími k posezení. koexistence s auty je 
podle něj možná, ale i ta je nutno je kontrolovat.
v polovině března se poprvé sešla porota soutěže, 
která zvolila svým předsedou davida vávru. architekt, 
známý i jako herec a televizní autor pak večer naplnil 
kinosál. o velkomeziříčském náměstí mimo jiné pro-
hlásil, že nijak dramaticky neutrpělo obvykle necitlivý-
mi zásahy v době totality. „Náměstí má velikou poten-
ciální sílu zvlášť v návaznosti na okolní ulice, které do 
něj vedou a centrum města spoluvytváří. Je dobře, že 
jsou též do soutěže zahrnuty,“ zdůraznil vávra.
poslední březnový den s veřejností debatoval architekt 
ladislav kuba, mimo jiné autor návrhu kaple v neda-
leké černé. 
Poslední z členů odborné poroty Tomáš Jiránek má 
přednášku v kinosále Jupiter clubu 7. dubna v 17.00.

celý březen a začátek dubna byl věnován přednáškám a prezentacím odborné části poroty architektonické 
soutěže na úpravu centra města.

architekti - porotci diskutovali s veřejností
s davidem vávrou debatovali i zastupitelé. 

v íce o souTěži Na
velkomeziricsko.cz
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Petr Vrána, zastupitel

blíží se nám dvě významné události 
každého školního roku. Tou první jsou 
přijímací zkoušky pro žáky 5. a 9. tříd 
základních škol, tou druhou jsou matu-
ritní zkoušky studentů středních škol. 
dovolte mi proto, prosím, malé zamy-
šlení nad účelem výchovy a vzdělání.
vzdělání, a zejména vzdělávání, není 
jenom určitou fází, ale procesem, 
který trvá po celý náš život. Nikdo se 
nemůže naučit ve škole vše, co by mu 
zaručilo, že bude žít úspěšným živo-
tem. škola nám dává pouze základ, 
na kterém je potřeba dále pracovat, 
dále jej rozvíjet. často se však ve 
své praxi setkávám s otázkami typu: 
„a proč se to máme učit?“ nebo „a k 
čemu nám to bude?“. Na rovinu – na 
takové otázky je velmi těžké odpo-
vědět. škola a vzdělání by totiž ne-
měly být pouze cílem, ale především 
prostředkem. prostředkem k získání 
lepšího či zajímavějšího zaměstnání. 
Navíc ani nemůžeme vědět, co budou 
studenti dalších padesát let dělat, co 
se tedy bude potřeba naučit. setká-
vám se také s mylnou představou, že 
je učení v dnešní době, kdy si můžeme 
všechno najít na internetu, pouhým 
přežitkem (mimochodem, ne všech-
ny informace uváděné na internetu 
jsou pravdivé a správné).  mnozí žáci 
a studenti neváhají strávit hodiny 
hledáním zadání testů a jejich správ-
ných řešení, než aby si sedli ke stolu 
a danou problematiku se, často za 
mnohem kratší čas, naučili. pokud ale 
nechceme strávit celý život hledáním, 
určité množství znalostí a dovedností 
bychom si měli osvojit. prostě se ho 
naučit. k výchově a vzdělávání by ško-
la měla sloužit jako partner k výchově 
v rodině – v ní totiž tkví ten neoddis-
kutovatelný základ. a navíc – děti dě-
lají jen to, co jim dospělí dovolí.
Na druhou stranu nesouhlasím s ná-
zorem, že „ti mladí dneska nic neumí 
– co se v té škole vlastně naučili?“, jak 
ostatně často slýchávám. kdo z nás 
ale hned při nástupu do zaměstnání 
všechno věděl a uměl? kdo se dokázal 
zorientovat v jakékoliv situaci a nene-
chal se ničím překvapit? pomáhejme 
mladým a vychovávejme je vlastním 
příkladem. 
všem žákům a studentům přeji úspěš-
né složení přijímacích i maturitních 
zkoušek, rodičům pevné nervy a nám 
všem pohodu.

Vzdělávání 
trvá celý život

Na únorové události roku 1948 navazuje 
40letá doba okupace a totality. patřím 
k těm dříve narozeným, v období 1948 
až 1988 jsem žil u nás a mohu tedy ne-
falšovaně a popravdě některé věci při-
pomenout.
JedNA STRANA – JedNA VLádA
ksč byla „vládou lidu“ a jako jediná vládla.
VOLBy
volby byly a nebyly. o demokratických 
není možné hovořit. ve volebních míst-
nostech byly seznamy „vyvolených“ a jen 
se vybíralo jejich postupné zařazení do 
stranických aparátů.
STudIuM NA STředNích A VySO-
Kých ŠKOLách
pro studium musel být předložen stručný 
životopis s vyjádřením ksč, výhodou bylo 
mít aspoň jednoho z rodičů ve straně. 
ceSTy dO zAhRANIČí
rozlišovaly se zahraniční cesty do soci-
alistických států a západních kapitali-
stických států. do socialistických států 
nebyl problém vyjet (rumunsko, bulhar-
sko, balaton i sssr). do západních států 
to šlo jen s obtížemi.

PIONýřI, SSM
vládnoucí režim (ksč) si důmyslně vy-
chovával své budoucí nástupce.
SOcIALISMuS
zlikvidovat a zrušit soukromé vlast-
nictví. dopady toho dodnes vidíme na 
některých firmách, stavbách či institu-
cích (zdevastovaných pod vlastnictvím 
státu).
SVáTeK PRáce 1. Má J A VřSR
Fraška, kdy pracující, žáci i studenti mu-
seli manifestovat v průvodu a poslou-
chat projevy. 
BABIce, fARář TOufAR, dR. hORá-
KOVá
katolická fara na Třebíčsku byla jedna z 
prvních, kde totalitní režim zinscenoval 
nepravdivé údaje o přechovávání pod-
vratných živlů na tamní faře. celý pří-
pad stál jeden lidský život. další případ 
faráře Toufara obviněného za klamání 
věřících na jednom svatostánku v kos-
tele. odsouzení končilo smrtí faráře. a 
inscenace celého případu dr. horákové 
za vlastizradu nám jen znovu připomíná 
ony otřesné případy, za nimiž stojí ksč. 

záVěR
sametová revoluce u nás, rozpad sssr, 
rozpad Jugoslávie jsou pozitivními hod-
notami světových událostí. Na druhou 
stranu jsme však svědky současných 
událostí: válka na ukrajině, anexe kry-
mu, islámský stát a válkou sužované 
okolní země, migrace arabského obyva-
telstva a i víceméně zavlečení evropské 
unie do tohoto konfliktu.
s obavami sledujeme vývoj událostí v 
komunistické severní koreji. právě v této 
zemi, ale i v ostatních státech ve váleč-
ném konfliktu chybí to nejdůležitější. 
demokracie a svoboda.
velmi intenzivně a pečlivě sleduji poli-
tickou, ale i ekonomickou situaci v na-
šem státu. Jsem příznivcem pravicově 
orientovaných stran. Jsem přesvědčený, 
že právě „pravičáci“ jsou aktéry růs-
tu ekonomiky a hospodářské stability. 
opačný názor zastávám u ostatních 
stran, kde trvalé sliby unavují lidi a roz-
kládají politickou situaci u nás.
pohyboval jsem se přes padesát roků 
v autobranži – s pochvalou sleduji náš 
automobilový průmysl, který se podílí 
velkou měrou na hospodářském a ekono-
mickém růstu čr.

Nedávno jsem sledoval projevy komunistů při příležitosti výročí Února 1948. 
Oháněli se slovy jako humánnost, demokracie, svoboda... z jejich úst mě to tolik 
rozčililo, až mě to vyburcovalo k napsání následujících řádků.

o únoru trochu jinak

emil dobrovolný

před pěti lety se obyvatelé domova pro seniory (ds) na hor-
noměstské ulici přestěhovali do nového v čechových sadech 
vedle základních škol. „pět let sice není tak dlouhá doba na ně-
jaké veliké oslavy. ale na druhou stranu, lidský život má tolik 
strastí..., tak jsme se rozhodli, že si i dnešek uděláme pěkný,“ 
přivítal přítomné ředitel domova pro seniory vítězslav schrek. 
oslava pátého výročí byla pro seniory příležitostí k setkává-
ní. přišla spousta hostů, mezi nimiž opět nechyběla mládež. 

potěšit obyvatele koncertem přišli žáci základní umělecké 
školy. Následoval společný přípitek zástupců vedení domova, 
zřizovatele – kraje vysočina i města, nakrojení dortu s logem 
ds. závěr programu patřil satiričce, moderátorce i publicistce 
zuzaně bubílkové, která přijela za seniory na besedu. 
už od rána ale měli zájemci z řad veřejnosti možnost nahléd-
nout do objektu v rámci dne otevřených dveří. byla to příle-
žitost hlavně pro ty, kteří by se seniory v domově sami rádi 
pracovali. „kdo má zájem a nestihl to v den otevřených dveří, 
může přijít k nám na návštěvu a seznámit se s možnostmi pra-
covních příležitostí kdykoli jindy,“ dodal v. schrek.

domov pro seniory oslavil páté narozeniny 

martina strnadová

FoTog alerie a v ideo Na
velkomeziricsko.cz

Senioři obývají svůj nový domov na ulici zdenky Vorlové ve 
Velkém Meziříčí již pět let. Oslavili to společně se všemi, kdo 
se o ně starají, a také s pozvanými hosty v pondělí 7. března.
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ze společNosTi

čtyřmi sty sedmdesáti třemi vyfouklými vajíčky přispěli návštěvníci velikonoční 
výstavy k dlouhému vajíčkovému řetězu. vyslyšeli tak výzvu žen, aby se zapojili a 
pokusili se společně vytvořit třeba rekord nebo alespoň malou kuriozitu. „všem za to 
moc děkujeme,“ vzkázala za spolek žen Jiřina kácalová.
vajíčka nosili lidé na velikonoční výstavu přijde jaro, přijde, kterou uspořádal spolek 
žen ve spolupráci s Jupiter clubem ve velkém sále od 15. do 17. března 2016. 

velkomeziříčský folklorní soubor horáčan zatančil a zazpíval na velikonoční výstavě 
přijde jaro přijde. šlo o jeho teprve druhé veřejné vystoupení horáčanu. repertoár 
souboru tvoří skladby z velkého meziříčí a přilehlých vesnic. „Teprve začínáme, učí-
me se, nacvičujeme. rádi mezi sebou přivítáme nové členy, kteří by měli zájem s 
námi vystupovat,“ vybízí vedoucí souboru horáčan veronika miškelová.

Jo, není to jednoduché... když si starší učitel matematiky začne se svojí mladinkou 
studentkou ve věku vlastní dcery. Jak to ututlat před ženou a nezaplétat se čím dál 
víc do lží. Takovou roli má padesátiletý eduard ve francouzské konverzační komedii 
a velkomeziříčským se v ní představil Jiří langmajer.  v Jupiter clubu ji ve středu 9. 
března spolu s ním sehráli ještě adéla gondíková, karolína krejčová, monika Timko-
vá a Jakub slach.

více než osm set posluchačů zavítalo na dvě představení Tv šlágr ve velkomeziříč-
ském Jupiter clubu. zlatá dvanáctka podle prodejů za rok 2015 dopoledne a večer 
zlatá desítka za měsíc únor 2016 – takový byl program hudebního maratonu česko-
slovenské lidové televize. vystřídaly se při něm české i slovenské skupiny, které si 
svoje fanoušky a hlavně srdce fanynek získaly díky každodennímu vysílání Tv šlágr.

čeští divadelní ochotníci z rakouské vídně sehráli ve velkém meziříčí světoznámý 
americký muzikál my Fair lady.

„dnes mám rande so svojim mestom...,“ zaznělo v sobotu 5. března večer ve velkém 
sále Jupiter clubu. kapela Tublatanka koncertovala ve velkém meziříčí. mezi poslu-
chači nejvíc rezonovaly původní hity z osmdesátých let, jako třeba dnes, matka či 
láska drž ma nad hladinou.

Jupiter v březnu nabídl folklor, velikonoce i šlágry z televize

6x foto: martina strnadová
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NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny
Vrchovecká 50/9, VM (pri vjezdu na námestí)

provozní doba a kontakty na 
www.obchodyvm.cz

˘
˘

˘ ˘
˘ ˘

˚
NOVE: provádíme
opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírnyPrijímáme zakázky v provozovne čistírny

opravy / úpravy odevu˘opravy / úpravy odevu

Prijímáme zakázky v provozovne čistírny˘Prijímáme zakázky v provozovne čistírny

˚opravy / úpravy odevůopravy / úpravy odevu
DOUČÍM FYZ–MAT
6.–9. tř. ZŠ; prima–kvarta GYM

(STŘ, NE) tel: 774 621 703

PRODÁVÁME
DÁLE NABÍZÍME:

MALÉ A ROZKRMENÉ
• brojlery
• housata
• kachny pekingské
• barbarie
• krůty
KUŘICE PŘED SNÁŠKOU

Eva Kořínková JÍVOVÍ
724 710 268

vykrmené
BROJLERY

hypoték a – finance
na bydlení, rekonstrukci, 
refinancování, na cokoliv

vyjednáme vám nižší úrok
tel.: 605 255 484

www.hypotekafinance.wz.cz

servis a opravy
notebooky, tablety
telefony, tiskárny

Kontaktujte nás:
736 455 921, wwwprofinpc.cz

Tel.: 603 161 585   |   E-mail: kancelar@advokat-kovarova.cz
www.advokat-kovarova.cz

Mgr. Anna 
Kovářová

advokát

oznamuje  otevření nové advokátní kanceláře ve Velkém Meziříčí 
na ulici Hornoměstská 25 (budova INTACTu, 2. patro). 

Nabízím Vám právní pomoc (zejména poskytnutí právní konzultace, sepsání 
smluv a žalob, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek a sepsání 

insolvenčních návrhů včetně návrhů na povolení oddlužení) v oblasti práva 
občanského, obchodního, insolvenčního, rodinného, pracovního a správního.

VEŠKERÝ SORTIMENT SI MŮŽETE 
OBJEDNAT PŘES NÁŠ WEB. 

Zahradní nábytek 

Liška
nabízí

dřevěný, kovový, hliníkový 
a plastový zahradní nábytek, 
zahr. nábytek z exotického 
dřeva, doplňky pro zahradní 
nábytek, lehátka, houpačky, 
skluzavky, slunečníky, 
dřevěné chatky, zahr. domky, 
chatky aj.

Průmyslová 2049, Velké Meziříčí,  
tel: 736 760 188
fi rma@zahradninabytek-liska.cz 
www.zahradninabytek-liska.cz 

iška
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Bello

přijedeme – zaměříme

položíme
Komenského 16, Vm

tel: 608 969 590
www.podlahy-vysocina.cz

Podlahy
nejlevnejší od nás

Obec 
dObrá VOda

vyhlašuje konkursní řízení na

ředitele
příspěvkové organizace

Základní škola 
a Mateřská škola 

dobrá Voda

přihlášky do 29. 4. 2016

více na
www.obec-dobravoda.cz

Hledáme nové kolegy 
a kolegyně pro naše 
logistické centrum v Měříně

Zaměstnanec
likvidace
Měřín 

kariera.lidl.cz

Požadujeme:
• dobrou fyzickou kondici a dobrý zdravotní stav 
• vysoké pracovní nasazení 
• ochotu pracovat v třísměnném provozu (práce i o víkendech)

Náplň práce:
• úklidové a čistící práce v prostoru skladu 
• přebírka kamionů vracejících se z prodejen 
• kontrola přepravních listů 
• třídění materiálu určeného k likvidaci 
• přeprava a čištění chladících boxů 
• práce na paletovém hospodářství 

Nabízíme:
• odpovídající mzdové ohodnocení 
• fi remní benefi ty 
• zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející úspěšné společnosti 
• místo výkonu práce: logistické centrum Měřín (Stránecká Zhoř)
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iNzerce

drobNá iNzerce
PROdáM
Kotel na tuhá paliva slokov variaNT 
33 kw za cenu šrotu. Tel.: 776 079 902
• dětskou sedačku zn. ca-
retero-scope blue 2014. 
0-25 kg, málo používaná 
(zánovní). cena 1.100 kč. 
Tel.: 737 832 479.
• Nábytek z obývacího pokoje, prodám 
i jednotlivě. sekretář, stůl, knihovnu, 
gauč, leštěný ořech. Tel.: 722 200 602.
• elektrický sporák se sklokeramickou 
varnou deskou. málo používaný. Tel.: 607 
662 913.
• Starší zachovalý plynový sporák za 
900 kč. Tel.: 604 909 857.
• Palivové dříví, suché. buk, bříza, dub, 
habr. Tel.: 736 488 577.
• calex cM 305 – v. 165 cm, š. 60 cm, 
h. 60 cm, objem chladničky 201 l, objem 
mrazničky 104 l. Nový termostat. zacho-
valá, funkční, spolehlivá. cena dohodou. 
Tel.: 723 241 888.

KOuPíM
• Koupím a dobře zaplatím za staré 
pivní lahve s nápisem, vojenské helmy, 
kožené vojenské řemeny, opaskové pře-
zky, kožená pouzdra na pistole, plechové 

– dřevěné muniční bedýnky, zásobníky 
do zbraní, nábojnice, vojenské uniformy 
(i potrhané), maskovací celty, maskovací 
oblečení, vatované kabáty, vyzname-
nání, vojenské nášivky, masky, vojenské 
čepice, brigadýrky, bodáky, dýky, šavle 
a pochvy k nim, staré fotografie vojáků, 
staré žehličky, hmoždíře atd. z vaší půdy, 
stodoly, pozůstalosti. za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 776 776 007.
• historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• 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.
• Koupím různou mechaniku a stroje z 
pozůstalostí, dědictví či chalup, garáží, 
sklepů. Tel.: 605 884 826.
• 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
• Prodáváme ve vel. meziříčí u Náměstí 
dům po celkové rekonstrukci, k podniká-
ní a bydlení, 14 mil. kč; dům na Novosa-
dech, 1,8 mil. kč; rod. dům v ronově u 
ořechova, 850 tis. kč; rod. dům v křiža-
nově, 900 tis. kč; zem. usedlost v Jersíně 
za měřínem, 1,8 mil. kč. pronajímáme v 
měříně zavedenou kavárnu. reality vy-
sočina, tel.: 777 636 157.

• Poptáváme pro své klienty ke koupi 
byty, rodinné domy, chaty, chalupy a za-
hrady ve velkém meziříčí a okolí. reality 
vysočina, tel.: 777 636 157.
• Prodám zahradu na Fajtově kopci, 583 
m2, možnost připojení elektriky a vody. 
Tel.: 605 054 470.
• Prodám řd 4+1 ve vm z r. 1989, cena 
3,2 mil. Tel.: 777 587 965.

• Prodám Rd ve velkém meziříčí, rohový 
1+1. Tel.: 603 570 388.
• Koupím menší byt. Tel.: 722 012 297.
• Koupím dům nebo chalupu v dobrém 
stavu, se zahradou a parkováním. Tel.: 
774 340 338.
• Prodám Rd v křižanově v přízemí po-
travin, 1. patro byt 5+1. zahrada 2000 
m2, stavební pozemek. podkroví vhodné 
na výstavbu bytu. více info na tel.: 731 
457 371.
• Prodám stavební pozemek ve vm, 
kompletní sítě, klidná část, 1.500 m2, 
cena 800 kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo 
rd ve vm a okolí. platím hotově. Tel.: 
605 054 470.
• Prodám nové byty 1+1, 2+1 ve vm (s po-
zemkem i garáží). Tel.: 605 054 470.

dARuJI
• daruji psa, křížence vl-
čáka a rotvajlera, nemám 
na něj čas. Je hodný, hra-
vý, poslouchá na povely a 
je výborný hlídač. Jen do 
dobrých rukou! Tel.: 605 054 470.

RůzNé
• hledám kamarádku nebo kamaráda 
středního věku na dovolenou do chor-
vatska. Tel.: 724 851 044.

Ko
up

ím dům, 
chalupu
do 20 km od VM

tel.: 569 422 135 
platba hotově

KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAâSTVÍ
Milan Špaček

Františky Stránecké 11, Velké Meziříčí

Vyrábíme a dodáváme celý sortiment žlabů, háků, 
kolen, svodů s příslušenstvím, velký sortiment 

střešních vikýřů a komínových výlezů, ventilační 
kohouty, komínové stříšky, kouřové výměníky, kotlové 

kartáče, komínové štětky s lany.

Provádíme:
Montáž všech druhů plechových střech. Komplexní 

dodávku střech z tašek v celém sortimentu s montáží, 
včetně laťování a pokládky parotěsné folie. 

Dodávku a montáž živičných střech. 
Dodávku a montáž hydroizolace Fatrafol s 

příslušenstvím. Dodávky zabezpečujeme s dopravou 
a skládáním hydraulickou rukou.

Milan Špaček – majitel – 603 766 888, 566 521 663
Milan Špaček ml. – ved. provozu – 731 882 188
Petr Špaček – kamionová doprava – 732 443 078

www.klempirstvispacek.cz info@klempirstvispacek.cz

zahradnictví rozmarínek

vídeň 91
tel. 731 507 260

zahájilo 1. dubna 2016

prodej ovocných stromků

konec prodeje 13. 5. 2016
st, čt, pá 8–12, 13–17 h

www.velkomeziricsko.cz

SVĚT JAKÝ DOOPRAVDY JE

PRAVDIVĚ, PŘESNĚ, S ÚSMĚVEM A NADHLEDEM

NEJvíce původních zpráv 
z Velkého Meziříčí a okolí

aktuálnější dění 
v kultuře

více událostí ze sportu

obědové menu restaurací 
ve městě a okolí
soukromá inzerce zdarmaNAVÍC
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servis duben 2016

Agility Velké Meziříčí, z. s. 
SeMINáře

9. 4.  agility základy pro začínající
10. 4.  dogfrisbee
30. 4.  dogdancing
7. 5.  základy a trénink přivolání
14. 8.  Jak připravit psa na výkon –  
 seminář (stretching, warm   
 up, cool down)

www.agilityvm.cz

zo čzs velké meziříčí pořádá 
zájezd na floru Olomouc
Termín: 23. dubna 2016, 
odjezd v 7.00 od domusu

cena: člen čzs 100 kč, ostatní 300 kč 
(platí se zároveň s přihláškou)

přihlášky: do 15. 4. 2016 
u p. švejdové, radnická 13, vm 
(pokud možno v dopoledních 

hodinách)

přátelské setkání bývalých 
zaměstnanců svitu se uskuteční 
ve čtvrtek 21. 4. 2016 v 9 hodin 

v hostinci u brány ve velkém meziříčí.

sociální služby města velké meziříčí 
pořádají 

z á Jezd PRO SeNIORy 
NA z áMeK KR ATOchVíLe, dO 
huSINce – ROdNéhO dOMKu 

MISTR A JANA huSA A dO 
PR AchATIc

zájezd se uskuteční ve středu 
11. 5. 2016.

program:
6.30 odjezd od dps – zdenky 
vorlové 2001
6.40 odjezd od domusu 
kratochvíle - prohlídka 
renesančního zámku a zámecké 
zahrady
prachatice – oběd v restauraci na 
náměstí, volný rozchod ve městě 
husinec – návštěva rodného domku 
mistra Jana husa a nově otevřené 
expozice ze života m. J. husa 
plánovaný návrat v 19.00 hodin. 
cena zájezdu 350 kč (zahrnuje 
vstupy a příspěvek na dopravu – 
oběd si platí účastníci sami).
zájemci se mohou hlásit osobně 
v dps komenského 6 (nepřetržitá 
služba – v zadní budově průchodem 
přes dvůr). 
prosíme zájemce, aby se hlásili 
závazně i s telefonním kontaktem 
a s místem nástupu. platí se předem 
při přihlášení. 

řemeslné trhy na Náměstí ve velkém meziříčí budou i letos 
tradičně tři – v květnu, pak o pouti a konečně před vánoci. 
květnový trh proběhne ve středu 11. 5. Nabídne řemeslné vý-
robky, ovoce a zeleninu, květiny, občerstvení a cukrovinky.
řemeslný trh o pouti bude v neděli 19. června. vzhledem 
k tomu, že plochu Náměstí zaplní i pouťové atrakce, budou 
stánky rozmístěny i v ulicích radnická a komenského. po-
slední, vánoční trh čeká velkomeziříčské v úterý 6. prosince.
v uvedené dny bude Náměstí uzavřeno s výjimkou zásobová-
ní. Technické služby stánkařům přistaví kontejnery na odpad.

Na náměstí budou tři trhydeRATIzAce MěSTA V ROce 2016
v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví se ve vel-
kém meziříčí uskuteční od 11.4. 2016 do 13.5. 2016 pravidel-
ná ochranná deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně 
zdraví osob a k ochraně životních a pracovních podmínek 
před původci a přenašeči infekčních onemocnění.
město zajistí provedení deratizace v objektech předškol-
ních a školních zařízení v majetku města a na veřejných 
prostranstvích. práce bude provádět specializovaná firma.
v souvislosti s potřebou aktualizace informací o rozšíření 
potkana žádáme občany, aby se s případnými poznatky o 
jeho výskytu na veřejných prostranstvích obraceli na odbor 
životního prostředí měú velké meziříčí – tel.: 566 781 087, 
566 781 080, nebo přímo na telefon odborné firmy – tel.: 
603 813 643, která bude práce provádět.

měú velké meziříčí, odbor žp

restauratéři, kteří mají zájem během letní sezony provozovat 
ve velkém meziříčí zahrádku, mají pomalu čas začít vyřizovat 
povolení. proces od podání žádosti do jejího vyřízení může 
trvat i dva měsíce.
„upozorňuji provozovatele restaurací, aby včas písemně po-
žádali správu majetku a bytů měú velké meziříčí o povolení 
zřídit zahrádku. budeme s nimi uzavírat smlouvu o výpůjčce,“ 
informovala magdaléna kašparová, vedoucí odboru správy 
majetku a bytů. dokument je nutno zveřejnit na úřední desce 
a poté ho musí schválit rada města. Následně musejí provo-
zovatelé požádat o povolení zvláštního užívání komunikace 
na odboru dopravy.
u žádostí je třeba přesně definovat, v jakém režimu bude 
předzahrádka provozována, místo a plocha výpůjčky, doba a 
čas provozu v souladu s tržním řádem města.
vyřízení potřebných razítek tak může zabrat jeden a půl mě-
síce, nebo dokonce i dva měsíce.

Je čas začít vyřizovat 
povolení na letní zahrádku

martina strnadová

deN OTeVřeNých dVeří NA zŠ ŠKOLNí
6. dubna

PROgR AM: 
8.00–13.00  modrý den – ve škole uvítáme jaro 
 v modré barvě
Možnost návštěvy ve výuce ve všech třídách

14.00–17.00  otevření všech prostor školy
Knihovna kvízy, soutěže. cvičný byt, občerstvení od 
děvčat ze 7. ročníku. 
fyzika - pokusy
Přírodopis - pokusy
Jazyková učebna - ukázka výuky
hudební výchova - veřejná zkouška sboru harmonie
Školní družina - veřejná zkouška sboru slunko a sluníčko
Tělocvična - sportovní aktivity
Informatika - ukázka výuky
8.B - čajovna
žákovské dílny - merkur, roto, výrobky
Třídy na 1. stupni představí vlastní program

zastupitelstvo města schválilo výzvu k 
předkládání projektů na rok 2016. cílem 
je podpořit zapojení veřejnosti do pro-
jektu zdravé město a místní agendu 21 
v následujících tématech:
Projekty podpory zdraví - podpora 
zdraví, zdravého životního stylu a udrži-
telného rozvoje města ve smyslu projek-
tu zdravého města – projekty pro zdraví 
a zdravý životní styl, prevence nemocí, 
podíl na celoměstských akcích, výchova 
a vzdělávání v oblasti zdravého životní-
ho stylu, projekty pro cílovou skupinu 
dětí, mládeže a dospělých.
ekologická výchova a vzdělávání - 
ekologická/environmentální výchova 
a vzdělávání - projekty zaměřené na 
výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i 
dospělých, podpora rozvoje organizací 
a institucí působících v uvedené oblasti.
Rozvoj pohybové výchovy - projekty na 
podporu sportovních aktivit dětí a mlá-
deže do 18 let.

Prevence sociálně-patologických jevů 
dětí a mládeže - projekty napomáhající 
řešení sociálních problémů ve městě, in-
formační a vzdělávací akce upozorňující 
na problémy znevýhodněných sociálních 
skupin.
Sociální problematika - projekty na 
podporu rozvoje služeb sociální péče a 
služeb intervence, které směřují k za-
bezpečení komplexní prevence sociálně 
patologických jevů a k řešení hmotné a 
sociální nouze občanů města velké me-
ziříčí.
Aktivní stárnutí - projekty na podporu 
vzdělávací, zájmové, volnočasové a kul-
turní aktivity starších lidí a seniorů.
maximální výše podpory v jednotlivém 
případě je 7.000 kč. požadovaná spolu-
účast minimálně 40 %. v rámci jednoho 

kola může organizace podat pouze jeden 
projekt.
předkladatelem projektu může být fyzic-
ká osoba, právnická osoba neziskového 
charakteru (například spolek, občanské 
sdružení, nadace, obecně prospěšná spo-
lečnost, příspěvková organizace, škola, 
nebo školské zařízení, církevní právnická 
osoba, či jiné organizace prokazatelně 
nekomerčního charakteru). 
projekt mohou předložit fyzické osoby a 
organizace se sídlem ve velkém meziříčí, 
pouze výjimečně se sídlem mimo velké 
meziříčí - v případě, že cílovou skupinou 
ve smyslu předloženého projektu jsou 
obyvatelé města velké meziříčí.
o přidělení finančního prostředku bude 
rozhodovat rada města. žadatelé obdrží 
finanční prostředky až po provedení vy-
účtování.

uzávěrka - termín doručení žádostí je 
do 25. 4. 2016.

gRANTOVý PROgRAM zdRAVé MěSTO – MěSTO VeLKé MezIříČí NA ROK 2016

více Na
velkemezirici.cz
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společNosT

marta milotová vzpomíná na básníka demla

čibuk

marta milotová

pětapadesát let od úmrtí kněze, spiso-
vatele, tasovského rodáka Jakuba demla 
uplynulo 10. února 2016. Jeho praneteř 
marta milotová z velkého meziříčí na 
strýčka z vily vzpomíná dodnes. 
martě, tehdy vrbové z Tasova, bylo 
čtrnáct let, když Jakub deml zemřel. v 
posledním roce a půl jeho života se s 

ním vídala denně, neboť její maminka 
s celou rodinou o něj pečovala v jeho 
nemoci. „strejček voněl tabákem,“ vy-
bavuje si z dětství. vzpomíná taky na to, 
jak měl všechno vzorně uspořádané, ve 
všem řád, v zahradě plno květin, každou 
pojmenovanou, a taky jak byl štědrý a 
vlídný... vzpomínek je tolik. a tak je mar-

ta milotová na žádost své dcery marty 
mackové začala někdy v roce 2008 se-
pisovat, aby je uchovala pro své dvě děti 
a vnoučata. další z jejích vzpomínek na 
strýčka Jakuba demla vám dnes přináší-
me v povídce nazvané čibuk, která ještě 
nikdy nebyla zveřejněna.

připravila martina strnadová

bylo zrovna po obědě, seděla jsem se 
strýčkem v jeho pracovně, povídali jsme 
si a on se přitom snažil zapálit čibuk 

snad už asi pátou sirkou. Nejdřív se zlobil: „moc se šetří, už 
ani ty sirky za nic nestojí!“ když se mu to přece podařilo, tabák 
zavoněl po celé místnosti a on spokojeně bafal. po chvíli mu 
čibuk vyhasl, a tak povídá: „martičko, už mně ten čibuk vůbec 
netáhne, budeš muset udělat v něm zase kominickou práci. vi-
díš, už taky mám málo toho slepičího peří na čistění. prosím tě, 
zajdi do drůbežárny, tam je jich určitě dost poztrácených.“ Ješ-
tě ten den jsem se tam vypravila. drůbežárna byla tenkrát na 
hrádku, pozemek byl kolem celý oplocený a slepice chodily a 

hrabaly, kde se dalo. kolem hrádku byl samý důlek od toho, jak 
se popelily. dovolila jsem si od paní vlčkové ze stránky, která 
se tam o ty slepice starala, jestli bych mohla pro strýčka po-
sbírat ta poztrácená slepičí brka. prochodila jsem celý hrádek, 
ale moc jich tam nebylo. když paní vlčková viděla, že jich dost 
nenesu, zavolala: „uvnitř drůbežárny určitě najdeš, ale musíš 
dávat pozor, aby ses tam neumazala.“ vešla jsem dovnitř, ale 
teď to začalo: slepice udělaly takový poplach, že z toho byl až 
strach. kdákaly, létaly vzduchem sem, tam - až se prášilo a dra-
ly se všemi otvory, které tam byly, ven. Některé slepice v pani-
ce zasáhly také mě svými křídly. Netrvalo dlouho a byla drů-
bežárna prázdná, zato ještě chvíli běhaly zděšeně po výběhu. 
potom jsem si v klidu posbírala to, co jsem potřebovala, aby 
toho bylo dost a nemusela jsem v krátkém čase jít znovu na 
tu výpravu. zpáteční cestou jsem musela jít trávou po mezích, 
protože kromě toho peří jsem si odnášela na botách kvalitní 

hnojivo. když jsem přišla do vily a peří odevzdala, strýček byl 
moc rád, ale také překvapen, kolik jsem toho přinesla. postavil 
ta brka do plechovice, kterou měl stále na stole u toho čibuku, 
a řekl mně: „To jsem nečekal, že toho tolik doneseš, už do své 
smrti je nespotřebuji.“ 
dva roky po strýčkově odchodu z tohoto světa dostala naše 
rodina na žádost od místního národního výboru jeho vilu do 
nájmu. když tatínek dostal klíče, celá rodina kromě nejstar-
šího bratra Josefa, který byl toho času na vojně, se zúčastnila 
slavnostního odemykání. otevřely se dveře, všechno tam bylo 
pusté, prázdné a smutné. žádný nábytek, vůbec nic, jenom 
uprostřed jeho pracovny byla větší hromádka, na které byly 

rozsypané nespotřebované léky, nepopsané čisté dopisní pa-
píry, adresář, kalamář i s pery, poslední přijatá koresponden-
ce, hůlka, klobouk, čibuk, ale také ta plechovice s vysypaným 
peřím. velice smutný pohled. Tatínek tenkrát řekl: „Tak tohle 
všechno zůstalo po strýčkovi. o tohle už nikdo neměl zájem a 
nikomu se to nehodilo.“ potom se s maminkou sehnuli, všech-
ny tyto věci sesbírali a uložili k rodinným cennostem, kam prá-
vem patřily, a stále je opatrovali.
poznámka: mezi korespondencí, která se celé dva roky válela v 
demlově vile na podlaze, byly dopisy od básníka Jana zahrad-
níčka, básníka Jiřího paukrta - kuběny, malíře antonína slavíč-
ka, světícího biskupa lebedy, výtvarníka Josefa kapinuse, ver-
nera - skautíka, profesora miloše dvořáka, p. m. habána, čeňka 
a marie vořechových, paní pechové, pana dušana straňáka, od 
manželů vodičkových a dalších.

muzikanti dětem zahrají letos již po-
desáté. koncert proběhne 28. května 
2016 od 14 do 22.30 na náměstí ve 
velkém meziříčí. zlatým hřebem akce 
bude vašo patejdl s kapelou a progra-
mem od elánu po Fontánu.

Na jubilejním ročníku charitativní akce 
vystoupí krom vaša patejdla tradičně 
orchestr a sbor základní umělecké 
školy velké meziříčí. mladší publikum 
jistě zaujmou hvězdy jako sebastian s 
kapelou či rapper lipo, jehož doprovo-
dí zpěvačka yanna, z dalších to budou 
skupiny Find your destinny či street 69 
a další.
„výtěžkem z akce podpoříme všechny 
subjekty, pro které jsme pořádali mu-
zikanty dětem v předchozích deseti 
letech,“ říká za pořadatele radovan 
hajný. a byla jich pěkná řádka z velké-
ho meziříčí a blízkého okolí – dětské 
středisko březejc, Nesa – denní staci-
onář, úsp křižanov, oblastní charita – 
osobní asistence, handicap sport club 
velké meziříčí, asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v čr velké 
meziříčí, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, TJ dětské středis-
ko březejc a sdružení slepíši, které se 
však koncertu nezúčastní, neboť zrov-
na bude v zahraničí. 
i letos se muzikanti chystají zaujmout 
a přilákat co nejvíce lidí, aby akce spl-
nila svůj účel. připravují proto krom 
koncertu doprovodný program, zejmé-
na pro děti a jejich rodiče. „plánuje-
me, stejně jako v předchozích letech, 
skákací hrad, trampolíny, workshopy, 
různé soutěže, kde si návštěvníci mo-
hou vyzkoušet sporty pro tělesně či 
mentálně postižené děti a mládež,“ 
vyjmenovává r. hajný a dodává, že ná-
vštěvníci opět budou moci přispět buď 
přímo libovolnou finanční částkou do 
kasiček, které budou nosit dobrovol-
níci během koncertu na náměstí, nebo 
třeba zakoupením triček, čepic, puzzle, 
pastelek a dalších předmětů s logem 
muzikanti dětem. stejně tak i výtěžek 
z občerstvení, jež bude připraveno ve 
stanu, půjde na charitu.
sledujte stránky www.muzikantidetem.cz, 
kde bude průběžně doplňován pro-
gram a další informace.

martina strnadová

muzikanti dětem
připravují 
jubilejní ročník

Jakub deml. Foto z archivu mary milotové
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zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017 proběhne ve dnech 11. 4. a 12. 4. 2016 
vždy od 12.00 do 16.00 na všech odloučených pracovištích MŠ.
v souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 sb. (školského zákona) v platném znění 
vyhlašuje ředitelka mš mgr. božena suchánková zápis dětí do mateřské školy velké 
meziříčí, příspěvkové organizace, čechova 1523/10, 594 01 velké meziříčí.
ve dnech 4. 4. až 8. 4. 2016 proběhnou ve všech odloučených pracovištích mš ná-
vštěvní dny rodičů, a to v odpoledních hodinách vždy od 15.00 do 16.00. zde si 
mohou rodiče vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte.
Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ:
mš sokolovská 1568/29, tel. 566522832, e-mail mssokolovska@cbox.cz, mgr. věra 
bourková; mš sportovní 1794, tel. 566 522 833, e-mail skolkasportovni@cbox.cz, 
zdeňka čechová; mš čechova 1523/10, tel. 566 522 834, e-mail mscechova@cbox.cz, 
Naděžda krčová; mš Nad plovárnou 1569, tel. 566 523 362, e-mail: ms.velox@seznam.cz, 
věra kopečná; mš mírová 1810/38, oslavická 1800/20, tel. 566 523 483, e-mail: 
m.skola@cbox.cz, blanka kadlíková; mgr. božena suchánková, ředitelka školy, 
obecník - kancelář 566 781 035, e-mail: matskola@cbox.cz
Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ následovně:

zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného pracoviště mš, rodiče 
zastupují dítě.
vzhledem k tomu, že přijímání dětí do mš probíhá ve správním řízení, obdrží v mš 
formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole - odloučeném pracovišti, které 
si zvolili. zde jim bude během zápisu k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také 
ke stažení na webových stránkách školy www.skolkavm.cz. rodiče musí odevzdat 
potvrzení o řádném očkování dítěte v evidenčním listu dítěte, který je součástí školní 
matriky. evidenční list dítěte jim bude vydán u zápisu v mš.
rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s 
kritérii přijímání dětí pro školní rok 2016/2017.
rodiče mají právo na informace ohledně obsahu předškolního vzdělávání, činnosti a 
provozu mš, kapacity, stravování dětí, školného, kritérií pro přijímání dětí.
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
• do mš budou zpravidla přijímány děti, které dovrší do konce   
měsíce září 2016 3 roky věku
• děti musí splňovat povinné očkování

mgr. božena suchánková, ředitelka mš

zápis do mateřských škol začne 11. dubna

oTázka: město velké meziříčí opakovaně projevilo zá-
měr odkoupit zbývající pozemky areálu bývalého svitu. 
Trvá tento záměr stále?
odpověĎ: ano, trvá. v roce 2006 nabídnul správce 
konkursní podstaty zkrachovalého svitu celý areál 
městu za cenu 17 milionů korun. zastupitelstvo tehdy 
šestnácti hlasy nákup odmítlo – pravděpodobně si tuto 
věc pamatujete, protože jste tehdy členem zastupitel-
stva byl. zastupitelstvo řídil tehdejší starosta František 
bradáč. protože město areál odmítlo, odkoupila jej tedy 
firma cpi. od této firmy získala pak zhruba necelou 
polovinu areálu společnost lidl. Tu druhou část kou-
pilo město na konci minulého volebního období, tedy 
v době, kdy jsem byl starostou. Jednoduše řečeno jsme 
napravili hrubou chybu našich předchůdců.
oTázka: pokud ano, jaké kroky v poslední době město 
velké meziříčí pro realizaci tohoto záměru učinilo?
odpověĎ: vyjednáváme se společností lidl, tedy s 
vlastníkem pozemků.
oTázka: Jaký postoj k této problematice zaujímá stá-
vající vlastník těchto pozemků?
odpověĎ: zatím je prodat nechce. ředitelství spo-
lečnosti změnilo obchodní strategii v čr a vyčkává s 
jakýmkoliv záměrem. 
oTázka: v případě neochoty stávajícího vlastníka od-
prodat volné pozemky městu, zvažuje město nějaké 
právní kroky k tomu, aby svůj záměr – odkup pozem-
ků – realizovalo? míněno například změna územního 
plánu – zrušení výstavby malého obchvatu, vyhlášení 
stavební uzávěry apod. 
odpověĎ: Jinými slovy říkáte, že když se kdokoliv v 
našem městě znelíbí radnici, má radnice úřední šikanou 
hatit jeho záměry. podle mého názoru se není možné 
takto chovat. připomínám ještě, že případná stavební 
uzávěra by platila pro každého, tedy i pro město.
oTázka: Jaký je aktuální postoj vedení města ke změně 
stávajícího územního plánu ohledně malého obchvatu? 

bude město iniciovat změnu územního plánu ve smy-
slu opuštění výstavby malého obchvatu a tím jedno-
značného snížení faktické hodnoty volných pozemků 
pro privátní realizaci výstavby například obchodního 
domu? 
odpověĎ: pořízení nového územního plánu města bylo 
schváleno zastupitelstvem dne 16. 12. 2015. územ-
ní plán ale není účelový klacek pro tlučení kohokoliv, 
kdo radnici nechce vyhovět – jak naznačujete. město 
může iniciovat změnu využití územních ploch pouze za 
podmínky, že s tím vlastník bude souhlasit. pokud ne, 
může se bránit soudně a žádat o náhradu škody, která 
mu vznikla. v zadání nového územního plánu, které jste 
předpokládám četl, je na straně 11, v kapitole dopravní 
infrastruktura, uveden požadavek na prověření odklo-
nění dopravy z centra města a na prověření možného 
vymezení obchvatu města.
oTázka: Jaký je stávající faktický názor města na even-
tuální výstavbu dalšího obchodního domu v centru na-
šeho města na stávajících privátních pozemcích?
odpověĎ: město je společenství lidí, kteří zde žijí. 
máme každý jiný názor, což je nejlépe vidět na naší pí-
semné debatě. pokud se ale ptáte na to, jaký má názor 
starosta, odpovídám, že v areálu bývalého svitu bych 
věděl o spoustě užitečnějších věcí, než je diskontní 
prodejna.
oTázka: má význam architektonická soutěž pro podo-
bu náměstí bez přihlédnutí k celému centru města? má 
význam tato soutěž, když doposud není jasný záměr 
eventuální výstavby centrálního parkoviště, umístěné-
ho mimo náměstí? a konečně má význam tato soutěž, 
když nejsou stanoveny další kroky, nutné k realizaci 
rekonstrukce náměstí, jak po stránce časové, tak i fi-
nanční?
odpověĎ: architektonická soutěž na úpravu náměstí 
(a přilehlých ulic) má najít nejlepší, nejkvalitnější a nej-
nadčasovější návrh toho, jak by měl prostor vypadat. 
přičemž už stovky let víme, kde zde stojí domy, kašna 
a podobně. v areálu svitu je holá pláň, o které ještě 
ani neproběhla diskuse veřejnosti o tom, co zde vlastně 
chceme, navíc chceme odkoupit ještě zbývající část are-
álu. spojovat tedy tyto dvě věci dohromady je nesmysl. 

pokud byste se zúčastňoval všech setkání zastupite-
lů k architektonické soutěži, tuto věc byste věděl. až 
budeme znát budoucí podobu Náměstí, budeme znát 
cenu projektové dokumentace a náklady na opravu. až 
pak má smysl stanovit finanční a časový harmonogram 
oprav.
oTázka: proč jsme doposud nevytvořili konto pro rea-
lizaci výše uvedeného tak, jak jsme se o tom neoficiálně 
– coby zastupitelé – bavili?
odpověĎ: proč bychom to dělali? Jednak to zastupite-
lé 16. února na řádném zasedání a v řádném hlasování 
(takže žádné neoficiálně) zamítli a navíc je to zbytečné. 
peníze na revitalizaci i případný nákup zbylého areá-
lu svitu standardně vyčleníme v rozpočtu města, jako 
každý rok. 
oTázka: Jakou vážnost dává vedení města realizaci 
přestavby centra našeho města s ohledem na to, že se 
bude jednat určitě o mnohagenerační záležitost? vě-
řím, že velkou? pokud ano, nebyl by lepší než vyhlášení 
izolované architektonické soutěže, komplexní přístup k 
této problematice (finanční rozbor, časový rozbor, zá-
měr výstavby centrálního parkoviště atd.)?
odpověĎ: už jsem to vysvětlil. Jste zastupitelem měs-
ta už 18 let a reprezentoval jste zde pět politických 
subjektů. To, že náměstí je nutné rekonstruovat, přinej-
menším kvůli zastaralým a rozpadajícím se sítím, tedy 
kanalizaci, vodovodu a podobně, se v našem městě ví 
už nejméně patnáct let. měl jste tedy jako zastupitel a 
radní našeho města 15 let na to, abyste předložil uce-
lený koncept rekonstrukce náměstí, o kterém mluvíte. 
vzhledem k tomu, že se to nestalo, překládá jej teď 
současné vedení města.  
oTázka: Jaké studie a jaké plány již byly v rámci rekon-
strukce náměstí provedeny, kdy to bylo a kolik nás tyto 
aktivity doposud stály? 
odpověĎ: v devadesátých letech radnice objednala 
studii centra města od ing. arch. pavla šimečka, cena 
zhruba 90 tisíc korun, v roce 2002 radnice zaplatila 
projekt pro stavební povolení na ulici radnická, projekt 
stál 110.145 korun a v roce 2007 radnice zaplatila do-
kumentaci pro územní řízení centra města od ing. arch. 
přemysla kokeše, cena činila 464.100 korun. 

Necid: s vlastníkem pozemků bývalého svitu jednáme
Člen zastupitelstva Jiří Kaše se obrátil na starostu 
Radovana Necida s písemnými dotazy a zároveň tyto 
dotazy zveřejnil. Přinášíme je i se starostovými od-
pověďmi. 

-tz-
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příběh

martina strnadová

Kdy a kde jste začal s fotbalem?
s fotbalem jsem začal aktivně doma, ve 
štěpánově nad svratkou. pocházím totiž 
z malé vesnice kozlov, která je u štěpá-
nova, a ve štěpánovském oddílu jsem 
působil od žáků, s krátkou pražskou pře-
stávkou, až do dospělosti. Fotbal mám 
rád nejen jako formu aktivního odpočin-
ku, ale zejména jako prostředí, kde se u 
chlapů mohou projevit nejlepší vlastnos-
ti - zdravá soutěživost, smysl pro férovou 
hru a spolupráce. 
Takže vás „chytil“ už v dětství…
ano. mám ze svých štěpánovských začát-
ků také jednu zajímavost, která se pojí s 
naším městem. Na konci osmdesátých 
let jsem jako kapitán hrál ve štěpánov-
ském mužstvu zápas okresního přeboru 
proti osové bítýšce. bítýšku vedl tehdy 
jako kapitán radovan Necid. oba jsme 
zároveň hráli pozici středního útočníka. 
podali jsme si poprvé ruku a od té doby 
jsou z nás kamarádi. ani jeden přitom 
netušil, že se jednou sejdeme nejen ve 
výboru Fc velké meziříčí, ale i za jedním 
stolem, na jednáních starosty velkého 
meziříčí radovana Necida s předsedou 
Fc velké meziříčí petrem ostrým.
A k fotbalu ve Velkém Meziříčí jste se 
dostal kdy?
do velkého meziříčí jsem se přistěhoval 
v roce 1991. Nejdřív jsem hrál za benfiku, 
v roce 1996 jsem vstoupil do výboru klu-
bu jako místopředseda a od roku 2003 
jsem předsedou Fc velké meziříčí.
co jste za ty roky s klubem prožil? 
spoustu krásných věcí a setkání se 
spoustou skvělých lidí a dobrých chlapů. 
Kdy bylo nejhůř?
v sezoně 1996/97 náš a tým sestoupil z 
1. b třídy do okresního přeboru, to nám 
bylo nejhůř. pak jsme se postupně začali 
zvedat z tohoto dna. další zlom přišel v 
roce 2003, kdy zasedla mimořádná valná 
hromada a zvolila mě předsedou a rad-
ka Necida místopředsedou meziříčského 
fotbalu. všichni v klubu pak našli provaz, 
za který ze všech sil zatáhli. Návrat mezi 
krajskou elitu se pak podařil po dlouhých 
dvaatřiceti letech. Nejdříve a týmu mužů 
pomohl z 1. a třídy do krajského přebo-
ru kraje vysočina hrající trenér roman 
kukleta, o sezonu později (2004/05) už 
pod trenérskou taktovkou zkušeného 
radovana zemana meziříčí poprvé ve 

své historii postoupilo do divize.  bylo za 
tím obrovské množství práce všech, kte-
ří si ještě dnes, po těch letech zaslouží 
velké díky.   
A kdy se naopak dařilo nejvíc? z pohle-
du soutěže je to teď, že?
poprvé v celé 110leté historii jsme od 
sezony 2015/16 v 3. celostátní soutěži. 
víc k tomu není třeba dodávat, ne?
Máte větší ambice?
Jasně. vždycky jsou větší ambice, na tom 
je sport založený. Je ale jasné, že třetí 
liga je pro velké meziříčí tak velká věc, 
že samotné udržení v ní po co nejdelší 
dobu je obrovskou ambicí.
Velkou událostí je teď pro klub i nové 
zázemí.
To je nejkrásnější dárek, který jsme k 
110. narozeninám dostali. první vlaštov-
kou bylo to, když jsme v roce 2014 dosta-
li z krajského svazu dotaci na rozšíření 
travnaté plochy a zavlažovací systém, 
kterou o další peníze doplnilo město. 
Tím se vlastně spustila vlna systematic-
kého vylepšování našeho sportoviště – v 
letech před tím se jen „flikovaly“ havá-
rie. Téměř přesně před rokem, v lednu 
2015, jsme se dozvěděli o příležitosti 
získat dotaci z ministerstva školství na 
výstavbu nového zázemí. protože zázemí 
nejen pro velké fotbalisty, ale hlavně pro 
naši mládež bylo katastrofální, rozhodli 
jsme se, že se o to pokusíme. byli jsme 
si přitom vědomi, že jde jen o přísliby a 
šibeniční termíny. Navštívili jsme proto 
vedení města, kde jsme pro tuto myš-
lenku získali podporu a naopak my slí-
bili naši veškerou možnou součinnost. 
starosta s místostarostou pak o našem 
společném záměru informovali radu a 
zastupitelstvo a podařilo se přesvědčit 
většinu zastupitelů o tom, že jde o zá-
měr splnitelný a uskutečnitelný. velký 
dík patří starostovi radkovi Necidovi za 
jeho osobní nasazení a odvahu, s jakou 
do toho šel. velký dík patří místostaros-
tovi Josefu komínkovi, který se o dotaci 
z ministerstva pečlivě staral a zasloužil 
se o to, že se z příslibu stala skutečnost. 
velký dík patří všem zastupitelům, kteří 
tuto věc podpořili a vyčlenili z městské-
ho rozpočtu peníze. Jsem si vědom toho, 
že museli překonat pochybovačské hlasy 
o tom, že se to nestihne, že to bude ostu-
da a podobně. Jsem si vědom toho, že 

tyto hlasy byly ve své době hodně slyšet 
a chtělo to tudíž hodně osobní stateč-
nosti. dík patří také firmě building cent-
rum hsv, jejímu majiteli karlu věžníkovi, 
která vyhrála výběrové řízení, zavázala 
se nést riziko a splnila, co slíbila.  
Bude pak fotbalistům vůbec ještě něco 
scházet?
Jsme vděční za to, co máme a co jsme do-
stali. zároveň je ale spousta věcí, které 
by bylo možné vylepšit. Namátkou třeba 
dosluhující umělá tráva na oslavické, 
které končí certifikace k 30. 6. 2016 a 
hrozí, že naše družstva nebudou mít ná-
hradní plochu ve městě, využití areálu v 
prostoru bývalých jatek a rekonstrukce 
travnaté plochy na Tržišti a další. vím 
ale, že město na své sportovce myslí, a 
věřím, že postupně, i když ne hned, se 
věci zlepší. 
Nejen sportovní kluby se mezi sebou, 
řekněme, „hašteří“ o to, kdo dostává od 
města moc peněz a kdo naopak málo... 
fotbalistům teď bylo přáno, co říkáte?
za finanční podporu města jsme velmi 
vděční. Navíc považuji to, jak se velké 
meziříčí všeobecně ke „svému“ sportu 
staví, za méně obvyklé. radnice dnes 
na přímých dotacích rozděluje mezi 
sportovní oddíly 4,6 milionu korun, z dr-
tivé většiny ve prospěch mládeže. Ještě 
v roce 2009 to bylo 3,3 milionu korun. 
současné vedení města, zastupitelstvo a 
především starosta města, zvýšili tento 
příspěvek o třetinu. už jsem přiznal, že 
jsme kamarádi, ale považuji za nutné 
jeho přínos pro sport v našem městě tak-
to otevřeně pojmenovat. Navíc se radek 
Necid, ještě jako předseda sportovní ko-
mise, v minulosti zasadil o to, aby tento 
příspěvek rozdělovali v rámci sportovní 
komise sami představitelé jednotlivých 
sportů v našem městě. To znamená, aby 
to rozdělení měli v rukou sami sportov-
ci a nebyli tak závislí na náladě a přízni 
nějakého momentálně vládnoucího po-

litika. Takto to v jiných městech prostě 
nechodí. 
Jistá rivalita panuje i v oblastech kul-
tura versus sport. Lze to srovnávat? Jak 
vy to vidíte, coby zástupce největšího 
sportovního oddílu ve městě a přitom i 
kulturně aktivní (nemýlím-li se) člověk?
Nemýlíte se. osobně považuji souzně-
ní mezi duševním i fyzickým zdravím a 
pohodou člověka za nutné a myslím, že 
celá naše rodina je toho příkladem. Je 
nezbytné, aby všechny ty řeči a zbytečné 
spory rychle ustaly. Nikdy v historii ne-
měl sport v našem městě tak otevřené 
dveře na radnici. a nikdy v historii nemě-
la v našem městě tak na růžích ustláno 
kultura. To říkám a myslím naprosto 
vážně. příčinou je to, že aktivní lidé v 
našem městě, tedy ti, kteří se sportem 
a kulturou zabývají, dnes spolupracují 
a navzájem si pomáhají. Jakékoliv spory 
mezi „sportem“ a „kulturou“ mohou vést 
jedině k tomu, že se tito lidé v našem 
městě navzájem rozhádají a celé to kouz-
lo, které spočívá ve spolupráci, pomine. 
pak ostrouhají „sportovci“ i „divadelníci“ 
a smát se bude někdo třetí. 
Ať skončíme pozitivněji, vraťme se zpět 
k fotbalu. co vám i po těch letech při-
náší?
Já mám fotbal fakt rád. Nejen jako ná-
plň volného času, ale i jako životní styl. 
mám rád atmosféru malých žákovských 
přípravek, kde se z kluků stávají velcí 
fotbalisté. mám rád zápasy, hrané celým 
srdcem a tak, jako by to bylo naposledy a 
jakoby šlo o všechno. mám rád přátelské 
fotbálky nás starých pánů. mám rád sou-
těžní utkání, jejich adrenalin, emoce po 
vítězství i vzestupy po pádech. mám rád, 
jak hlediště křičí a povzbuzuje, i to, jak 
chutná pivo a párek ve stánku. ze všeho 
nejvíc mám ale rád ten pocit sounáleži-
tosti a odpovědnosti za celek, kterému o 
něco jde.

ostrý: Na fotbale mám nejraději sounáležitost a odpovědnost
Předseda fc Velké Meziříčí Petr Ostrý letos v březnu oslavil životní jubileum - 50 
let. A v tomto roce také přivedl klub k jeho narozeninám. Meziříčský fotbal slaví 
110 let své existence. „Loňský postup do MSfL považuji za takový předčasný dá-
rek. Ne ani tak pro sebe, jako pro všechny Meziříčáky, kterým se fotbal líbí,“ říká 
oslavenec, jinak také držitel zvláštního ocenění za rozvoj kopané v klubu fc VM, 
které získal v roce 2011 v rámci městské ankety Sportovec roku. fc Velké Meziříčí 
dnes tvoří 13 soutěžních týmů a naši fotbalisté získali věhlas zejména systema-
tickou prací s mládeží.
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poděkováNí

kulTura
od 6. dubna

dne 16. března tomu byly 4 roky, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan
Jiří chrást z Křižanova.
s láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

kdo Tě znal, vzpomene.
kdo Tě měl rád, nezapomene.

dne 24. března uplynulo dvacet čtyři let,  
kdy zemřel pan 
Karel Kuřátko z Velkého Meziříčí.
kdo jste jej znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
děkuje rodina Teplých a dcera zdenka

dne 30. března by oslavila 65. narozeniny naše 
milovaná manželka, maminka, babička a nyní už 
i prababička, paní 
Marie Kučerová z Olší nad Oslavou. 
zároveň jsme si 20. února připomněli již deváté 
smutné výročí, kdy nás navždy opustila.
stále vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami. 

dne 3. dubna jsme se zármutkem vzpomněli odcho-
du 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)

dne 5. 4. před 20 lety nás opustil pan 
Čestmír havlíček.
vzpomínají dcery s rodinami.

lásku k vysočině, historii, památkám a horám 
rád předával nejen nám.

dne 2. 3. 2016 jsme doprovodili na poslední cestě našeho drahého pana 
zdeňka horáka. 
všem přátelům a známým patří naše poděkování za účast na pohřbu, květinové 
dary a slova útěchy.
manželka a děti s rodinami

dne 8. března uplynulo 10 let, co nás navždy 
opustila maminka, babička a prababička 
Marie Janíčková, vedoucí školní jídelny, 
dlouholetá aktivní členka červeného kříže
a dne 3. května to bude již 20 let, co odešel 
tatínek a dědeček 
Karel Janíček, úředník, vlastivědný badatel, 
mineralog. 
kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim spolu 
s námi tichou vzpomínku. děkujeme.
rodina Janíčkova
bezděkov 58, velké meziříčí

odešli 
z Našich řad

Božena Adamová, kamenná
12. 3. 2016, 93 let
Karel Vondráček, velké meziříčí
17. 3. 2016, 81 let
františka Pešková, radostín nad oslavou 
23. 3. 2016, 87 let

děkujeme pořadatelům valentýnské-
ho plesu v uhřínově za finanční příspě-
vek na koupi rehabilitačních pomůcek. 
pomoci si upřímně vážíme.
blahovi

KINO
Já, Olga hepnarová, 6. 4., 19.30
Série divergence Aliance, 8. 4., 19.30
Teorie tygra, 9. 4., 19.30
Pat a Mat ve filmu 10. 4., 16.00
dánská dívka, 13. 4., 19.30
Jak básníci čekají na zázrak, 14. 4. a 
16. 4., 19.30
Pád Londýna, 15. 4., 19.30
Příběh lesa, 17. 4., 16.00
Orel eddie, 22. 4., 19.30
Lovec: zimní válka, 27. 4., 18.30

dIVAdLO
Všechnopartička s karlem šípem a J. 
a. Náhlovským, 7. 4., 19.00, v. sál Jc
Krkonošské pohádky, představení pro 
děti, 24. 4., 10.00, v. sál Jc
hvězda, one woman show s evou ho-
lubovou, 28. 4., 19.30, v. sál Jc
dívčí válka, divadlo Fr. ringo čecha, 6. 
5., 19.00, Jupiter club
cry baby cry, 14. 5., 19.30, velký sál, o 
tom, jak pět žen hledá návod na štěstí

VýSTAVy
Jarní výstava prací žáků zš a sš bře-
zejc, 22. 4.-29. 4., centrum kociánka, 
pracoviště březejc
Povědomý příchozí Josef Kremláček, 
výstava v muzeu velké meziříčí do 24. 
4., otevírací doba: www.muzeumvm.cz

KONceRTy
Klavírní recitál Olgy Punko, koncert 
kph, 19. 4., 19.00, koncert. sál Jc, 
Tomáš Pfeiffer – koncert společná věc, 
unikátní parabolická projekce, 21. 4., 

19.00, kinosál Jc
ewa farna, support lesbiens, Nebe – 
koncert, 23. 4., 20.00, v. sál Jc
Václav Neckář – koncert mezi svými, 
29. 4., 19.30, v. sál Jc
Andrea Tögel Kalivodová, 10. 5., 
19.00, konc. sál Jc, galakoncert operní 
pěvkyně
Slza Katarze Tour 2016, 16. 5., 20.00, 
velký sál Jc

VŠehOchuŤ
Tradiční košt pálenek, 9. 4., 15.00, sál 
hasičské zbrojnice
10. výročí Jasenických studánek – 
zpět k pramenům, 12. 4., 15.30, filmo-
vá projekce pořádaná vlastivědnou a 
genealogickou společností vm, kon-
cert. sál Jc
za ptačím zpěvem, 17. 4., 9.00, sraz 
účastníků procházky na parkovišti u 
koupaliště
Karel IV. – 1. část, 19. 4., 15.30, před-
náška vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti vm, koncert. sál Jc
den země v Balinském údolí, 24. 4., 
13.00, pořádají chaloupky, o. p. s., vm
Karel IV. – 2. část, 26. 4., 15.30, před-
náška vlastivědné a genealogické spo-
lečnosti vm, koncert. sál Jc
Pálení čarodějnic – 30. 4., sraz účast-
níků 17.00 u bývalé katovny
řím, 3. 5., 15.30, přednáška vlasti-
vědné a genealogické společnosti vm, 
koncert. sál Jc
6. setkání se šamankou Taishou Tau-
ma, 6. 5., 19.00, happy sport club
Regionál cup, hasičské závody na ná-
městí, 7. 5., pořádá sdh vm
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fOTBAL
MSfL na Tržišti
Ne 10. 4. v 10:15  Fc vm – Fc hlučín
Ne 24. 4. v 10:15  Fc vm – Fc viktoria  
 otrokovice

házeNá
sportovní hala za Světlou
16. dubna
15:00  1. liga starší dorostenky –  
 Tatran bohunice
17:00  2. liga muži – Tatran   
 bohunice
23. dubna
15:00  2. liga starší dorostenci –  
 hk ivančice
17:00  2. liga muži – hk ivančice
24. dubna 
9.00–17.00  5. kolo žákovské ligy,   
 starší žáci

MALá KOPANá 
umělá tráva za 3. zŠ Školní
malá kopaná velké meziříčí v dubnu 
startuje jarní část. vítěz ligy mužů 
mkvm ročníku 2015/16 postupuje 
na superpohár konaný v havlovicích, 
kde se utká s nejlepšími týmy malé 
kopané v republice. 
po 4. 4. v 19:00 
 kašpaři vm – Fc wiegel; 
 attaco – kittydogs united
 odehráno již toto pondělí -   
 výsledky na webu www.mkvm.cz
po 11. 4. v 19:00 
 kittydogs united –botafogo; 
 kašpaři vm – attaco
čT 14. 4. v 19:00 
 pobřeží kocoviny – la bucañeros; 
 attaco – botafogo
po 18. 4. 2016 v 19:00 
 kittydogs united – Fc wiegel
čT 21. 4. v 19:00 
 botafogo – pobřeží kocoviny; 
 Fc wiegel – la bucañeros
čT 28. 4. v 19:00 
 pobřeží kocoviny – attaco; 
 kašpaři vm – la bucañeros
po 2. 5. v 19:00 
 Fc wiegel – botafogo
čT 5. 5. v 19:00 
 Fc wiegel – attaco
po 9. 5. v 19:00 
 kittydogs united – kašpaři vm
čT 12. 5. v 19:00 
 kašpaři vm – pobřeží kocoviny; 
 la bucañeros – attaco

SPORTOVNí 
POzVáNKy

během měsíčního sbírání názorů se sešlo celkem 343 vyplně-
ných dotazníků. čtyři z nich byly ale vyplněny natolik nepřes-
ně, že je nebylo možné vyhodnotit. „z tohoto počtu jsme 155 
dotazníků našli v urnách, umístěných v budovách radnice na 
náměstí, 184 respondentů využilo vyplnění elektronické verze 
na městském webu,“ vypočítal starosta radovan Necid.
lidé odpovídali na deset otázek, tři z nich zjišťovaly věk, po-
hlaví a vztah k městu. Na dotazy odpovídal téměř stejný počet 
mužů a žen, přesněji mužů bylo 52, žen 48 procent. většina 
respondentů, tedy 61 procent z nich byla ve věku od 27 do 59 
let. Necelých 19 procent respondentů bylo mladých lidí do 26 
let a zhruba stejně seniorů nad 60. drtivá většina odpovídají-
cích (86 procent) uvedla, že žije ve velkém meziříčí nebo jeho 
místní části.
z odpovědí vyplývá, že lidé pobývají na náměstí denně, nebo 
minimálně dvakrát za týden. Tuto možnost totiž uvedlo přes 
81 procent účastníků ankety a necelých 19 procent pak od-
povídalo, že pouze o víkendu, jednou za měsíc, nebo vůbec.
Nejčastějším důvodem pobytu na náměstí jsou pak nákupy a 
využívání služeb, dále cesta na úřady a účast na kulturních 
akcích. Nejméně častým je bydlení, práce a odpočinek.
lidé se domnívají, že náměstí je bezpečné a čisté, ovšem s 
přílišným množstvím aut a minimem vegetace. Jako největší 
slabinu náměstí totiž vnímají množství automobilové dopra-
vy, následované nedostatkem zeleně a nedostatkem míst pro 
odpočinek. oproti tomu respondenti ankety odsunuli v tomto 
smyslu až na zadní pozice možnosti „vandalismus“ a „bezpeč-
nost“.
Jestliže se bude podoba náměstí měnit, volají účastníci anke-
ty po reprezentativním místu pro konání kulturních akcí. Tato 
možnost odpovědi na otázku „Jak by mělo náměstí v budoucnu 
vypadat“ přesvědčivě zvítězila. další v pořadí pak bylo „klidné 
místo pro odpočinek“ a třetí „živé nákupní centrum“. Na čtvr-

tém místě pak bylo tvrzení „současný stav mi vyhovuje“ a na 
pátém „prostor na parkování“.
prostor pro odpočinek, pěší zóna a vegetace - tyto tři možnosti 
nejčastěji zvolili respondenti v odpovědi na otázku, co by na 
novém náměstí nemělo chybět. dále by si lidé přáli kvalitní 
mobiliář, letní zahrádky restaurací a kaváren a také místo pro 
trhy. další v pořadí pak skončil vodní prvek, průjezd pro dopra-
vu, parkování a na chvostu, tedy za nezájmu účastníků ankety, 
umělecké dílo a herní prvky pro děti.
poslední dvě otázky se týkaly výhradně dopravy. Třetina od-
povídajících (32 %) by uvítala úplné omezení dopravy. částeč-
né omezení dopravy by volilo přes 53 % respondentů a pouze 
něco přes 13 procent je spokojeno se současným stavem. s tím 
souvisí i to, že účastníci ankety seřadili preferovanou dopravu 
na náměstí do škály pěšky, kolo, automobil.
výsledky ankety budou jedním z podkladů pro zpracovatele 
soutěžních návrhů - budou tedy tvořit část zadání architek-
tonické soutěže.
Tímto zadáním se zabývala městská rada i porota soutěže. Ta 
totiž garantuje odbornou splnitelnost a správnost zadání. Tedy 
to, aby účastníci soutěže, architekti a architektonické atelié-
ry přesně věděli, čím se mají zabývat. zároveň je garantem 
regulérnosti soutěže česká komora architektů. zadání archi-
tektonické soutěže bylo předmětem jednání zastupitelstva 
5. dubna. Jestliže zastupitelstvo podmínky soutěže schválí, 
soutěž už přebírá porota a vzápětí ji na základě schválených 
podmínek vyhlásí.

Velkomeziříčské náměstí lidé navštěvují téměř denně, zpra-
vidla kvůli obchodům, službám a úřadům. Přesto by zde 
uvítali omezení automobilové dopravy, protože je považují 
za reprezentační a odpočinkový prostor. Vyplynulo to z vý-
sledků dotazníkové ankety, kterou radnice pořádala před 
zahájením architektonické soutěže na úpravu centra města.

lidé v dotazníku kladli důraz na řešení dopravy

Foto: ateliér michlíček

v ýsledky Na 
velkomeziricsko.cz

-red-

z hlediska dopravy na náměstí preferuji:

částečné omezení dopravy

úplné omezení dopravy
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Jak by podle vašeho názoru mělo náměstí v budoucnu vypadat?
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V ýSLedKy
Jednotlivci do 12 let (bez pořadí) 
lukáš dobejval – házená
štěpán holub  – stolní tenis 
karolína balejová – lyžování
petr švejda – hokej 
adam havlík – fotbal
štěpán dvořák – basketbal
sára pavlidu – atletika
Jednotlivci do 15 let (bez pořadí) 
Tereza lišková – atletika 
Tomáš pokorný – volejbal
vojtěch svoboda – házená
Filip vošmera – lyžování
patrik stupka – motokros
Jakub benda – fotbal
zuzana holánová – basketbal
Jednotlivci do 19 let 
1. daniel krčál – malá kopaná 
2.–3. veronika čamková – lyžování
2.–3. eduard heřmánek – volejbal
Jednotlivci nad 19 let 
1. lukáš berka – fotbal
2. daniel římal – volejbal
3. eduard smejkal – malá kopaná 
družstva do 12 let (bez pořadí) 
TJ sokol vm minižáci – házená 
hhk vm, mladší žáci – hokej 
sdh vm, mladší žáci – požární sport
Fc vm, ml. přípravka roč. 2007– fotbal
družstva do 15 let (bez pořadí)  
spartak vm, žáci – volejbal
TJ sokol vm, starší žáci – házená
sdh vm, starší žáci – požární sport
družstva do 19 let 
1. TJ spartak vm, junioři – volejbal 
2. sdh vm, dorostenky – požární sport
3. bk vm, junioři u19 – basketbal
družstva nad 19 let 
1. Fc vm, muži – fotbal
2. TJ sokol vm, ženy – házená
3. stolní tenis vm, muži „a“ – stolní tenis 
Nejlepší trenér – bez pořadí 
petr Juda – volejbal
petr kaštan – házená
libor smejkal mladší – fotbal
miroslav horký – hokej
Jiří štěpánek – hokej
aleš horký – hokej
pavel kučírek – basketbal
dana cahová harvey – atletika
zvláštní ocenění – bez pořadí 
Jaroslav konečný – volejbal
Josef čtveráček in memoriam – šachy
zdeněk smejkal – fotbal   
zdeněk pařil – fotbal
oldřich klapal – sportovní lezení
vincenc záviška – házená

slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města proběhlo v 
pátek 18. března ve velkém sále Jupiter clubu. při letošním, již 
sedmnáctém ročníku starosta radovan Necid poděkoval všem 
sportovcům, sportovním činitelům i rodičům a dalším. Také 
zastupitelům za finanční podporu sportu ve městě, kterou od 
roku 2014 významně navýšili. 
mnohá sportoviště prošla opravou, další to čeká. přibyl skate-
park, dopravní a sportovní hřiště pro děti na oslavické. ve 
stejné lokalitě vzniklo i další sportoviště pro druhou a třetí 
základní školu, které slouží i pro veřejnost. „otevřeno bylo zá-
zemí pro fotbalisty na Tržišti, bude-li dobrá konstelace, chtěli 
bychom do konce roku společně s krajem vysočina zrekon-
struovat a otevřít nové sportoviště za gymnáziem, které bude 
sloužit nejen gymplákům, ale i první základní škole a odpole-

dne veřejnosti,“ dodal starosta.
poté začalo vyhlašování těch, kterým se v roce 2015 ve sportu 
nejvíce dařilo. Tradičně byli oceněni jednotlivci i týmy, od těch 
nejmladších po dospělé, přičemž pořadí na prvních třech mís-
tech bylo dáno ve věkových kategoriích do devatenácti a nad 
devatenáct let. sportovní komise, která z nominací ty nejlepší 
vybírala, nezapomněla ani na reprezentanty ze zimní olympiá-
dy dětí a mládeže, jež letos proběhla v ústeckém kraji. 
zvláštního ocenění za dlouholetý přínos velkomeziříčskému 
sportu se letos dostalo Jaroslavu konečnému za volejbal, 
zdeňku smejkalovi a zdeňku pařilovi za fotbal, oldřichu kla-
palovi za sportovní lezení a vincenci záviškovi za házenou. in 
memoriam náleží ocenění šachistovi Josefu čtveráčkovi.
slavnostním večerem provázel Jiří doležal. autorem videoprezen-
tace všech nominovaných sportovců byl karel kaštan. program 
zpestřil svým vystoupením nejúspěšnější fotbalový freestyler 
české republiky petr kari karásek. 

Nejlepšími sportovci Velkého Meziříčí za rok 2015 jsou dani-
el Krčál za malou kopanou, fotbalista Lukáš Berka, volejba-
loví junioři a fotbalový tým mužů.

text a foto: martina strnadová

město zná sportovce roku

volejbaloví juniořilukáš berka

daniel krčálFotbalisté - muži

družstva do 15 let


