
Husité v parku namlátili křižákům
Křižáci, křižáci jdou. Hrrr na ně! Do zbraně, bratři, ve jménu božím! Za vozovou hradbou si sebejistí hustiští bojovníci počíhali na oplechované rytíře
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Martina Strnadová

První školní den usedlo do lavic prvních 
tříd základních škol ve Velkém Meziříčí a 
místních částech 131 dětí.
Základní škola Sokolovská ve škole na 
Komenského ulici přivítala v jedné první 
třídě 24 žáků. Do dvou tříd ZŠ Oslavická 
jich nastoupilo 45, a taktéž do dvou tříd 
ZŠ Školní 41. Místní část Mostiště má 11 
prvňáčků a Lhotky 10.
Děti na Základní škole Školní přivítal 
starosta Radovan Necid. Optal se jich, 
zda vědí, co se budou ve škole zpočátku 
učit. „Číst, psát a počítat,“ odpověděly. 
„Bylo by dobré, abyste tyhle tři kroky v 
první třídě všichni zvládli. Já vám k tomu 
přeji, abyste našli podporu především u 
svých rodičů,“ dodal starosta. 

Školy v Meziříčí, Lhotkách a Mostištích přivítaly 131 prvňáků

Kterak žilo panstvo i lid poddaný ve středověkém Vel-
kém Meziříčí ukázaly historické slavnosti, které probí-
haly o prvním zářijovém víkendu na náměstí a na zámku.
Moravský zemský hejtman Lacek z Kravař a držitel zdejšího 
panství, jenž roku 1408 udělil Velkému Meziříčí plná měst-
ská práva, dorazil na náměstí se svojí dcerou a celým průvo-
dem. Přivítal se s městskou radou a promluvil k poddaným. 
Vojsko předvedlo šermířské umění, střelbu z pušek i děla. 
„Pozor, kluci, zacpěte si uši, to bude strašná rána,“ nabádal 
před výstřelem z děla své vnuky dědeček. A skutečně, byla 

taková, až se tabulky v oknech domů na náměstí zatřásly a 
malé dítko se rozplakalo. Zato starší děti byly nadšené. Ale 
hrozivé scény, jako střelbu, rytířské souboje nebo mučení 
čarodějnic, vzápětí vystřídala hudba a tanec.
Posléze se průvod odebral na zámek a přihlížející s ním. 
Tam totiž na všechny čekal pestrý program, včetně mož-
nosti občerstvení či odpočinku v chládku zámeckých ex-
pozic, kde bylo možno spatřit třeba i první městskou knihu 
z roku 1378. V zámeckém parku vojska rozbila svoje ležení 
a lidé mohli nahlédnout trochu i do jejich soukromí. Nej-

větší nával byl u stanu čaroděje s hady, kteří se líně plazili 
trávou a nechali se od dětí hladit, poplácávat i poponášet.
Nastal čas a vojska vstala do zbraně. Diváci se stali svědky 
líté bitvy. „Páni rytíři, neumdlévejme, jsme přece křižáci, 
bojujeme za svatou věc. Jsme předurčeni. Porazíme ty ka-
cíře!“ ozývalo se ze strany rytířů ve zbroji. „Křižáci, křižáci, 
jdou. Hrrr na ně! Do zbraně, bratři, ve jménu božím!“ znělo 
za vozovou hradbou z úst vojáků s halapartnami, palcáty a 
cepy. Vítězstvím husitů nad křižáky válečná vřava skončila.

Martina Strnadová

ODVOL ÁNÍ: Z VE-
ŘE JNĚNÍ NÁVRHŮ 
ARCHITEKTONIC-
KÉ SOUTĚŽE SE 
ODKL ÁDÁ.  

POPUL ÁRNÍ 
LEZENÍ NAD 
VODOU LETOS 
V YHR ÁL RISHAT 
KHAIBULLIN.

FOTOREPORTÁŽ: 
JAK JSME SI V ME-
ZIŘÍČÍ NA NÁMĚSTÍ 
UŽILI FESTIVAL 
KULTURNÍ LÉTO. 

MILAN DUFEK: JAKO 
INVENTÁŘ JUPITER 
CLUBU SI ZATÍM 
NEPŘIPADÁM. 
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Postarejme se především  
o své blízké a sousedy

Josef Komínek, místostarosta
Lidé v našem městě budou mít velmi usnadněnou orientaci v sociálních služ-
bách. Dlouhodobě totiž připravujeme takzvaný Elektronický katalog sociálních 
služeb a v polovině září bude spuštěn. 

Jsem mimořádně pyš-
ný na to, jak se nám to 
společně se všemi, kdo 
se v sociální oblasti po-
hybují (to znamená ne-
jen s poskytovateli, ale 
hlavně s příjemci) daří. 
Tenhle katalog je hod-
ně užitečná věc a navíc 
se naše město jeho 
přípravou a spuštěním 
opět v jednom oboru 

dostává na pomyslnou špičku. Takový katalog totiž nemá ani Kraj Vysočina, a to 
už je co říct, protože kraj je v oboru takových technologií lídrem. 
Co tedy elektronický katalog sociálních služeb umí?
Je to specializovaná webová stránka, na které jsou shromážděny veškeré údaje 
o všech sociálních službách v našem městě i širokém okolí. To by ještě nebylo 
nic tak světoborného, ale hlavní vychytávka je vyhledávání. Jako uživatel nemu-
síte vůbec nic vědět o zákonu o sociálních službách ani o nějakých předpisech. 
Jednoduše navštívíte tento web, a ten vás sám navede ke službě, která je pro 
vás vhodná. 
Web má navíc ještě i mapovou vrstvu, takže uživatelům pomůže orientovat se 
nejen v jednotlivých službách, ale také v jejich umístění. 
Zkrátka a dobře - jsem rád, že tak užitečnou věc budeme moci brzy nabídnout 
našim obyvatelům. 
S elektronickým katalogem souvisí ještě jedna věc. Dlouhodobě v našem městě 
chybí prostory pro některé typy sociálních služeb. Máme skvělý dům s pečova-
telskou službou, vedle stojí klasický (a velmi dobrý) krajský domov pro seniory 
a máme zde místo pro terénní služby. Jen pociťujeme nedostatek v jakési „střed-
ní vrstvě“ mezi tím. To by se mělo ale také velmi brzy zlepšit. Od kraje jsme 
získali bývalý internát „zemědělky“ a usilujeme o získání evropských peněz na 
jeho adaptaci. Z nevyužívané budovy bychom tak velmi rychle udělali pomyslné 
městské centrum sociálních služeb, kde by pod jednou střechou byla ambulantní 
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále 
pak pobytová Odlehčovací služba a rovněž pobytový Domov pro osoby se zdra-
votním postižením. Zejména posledně jmenovaná část je důležitá pro náš celý 
region, protože podobný nejbližší domov je až v Proseči. 
Obecně si myslím, že to vše, co popisuji, je správná cesta pro radnice menších 
měst. Nemáme přece být zodpovědní za sociální situaci a její vývoj v Evropě, 
v Německu, nebo v Bruselu. My, Velkomeziříčáci, máme mít především zodpo-
vědnost za sociální situaci našich příbuzných, známých a sousedů v regionu. A 
budeme se toho držet. 
A abych nezapomněl: Přeji studentům, žákům i školkáčkům co nejhezčí a nejú-
spěšnější školní rok! 

Firma, která v ulici Nad Tratí provádí přeložku plynu, se musí potýkat s mimořádně 
tvrdým podložím. Přesto dosud harmonogram dodržuje a avizovaný zářijový termín 
dokončení prací není ohrožen.
Přeložka plynu v ulici Nad Tratí je neplánovaná akce, která zdržela celkovou rekon-
strukci silnice. Plynové potrubí z devadesátých let bylo totiž uložené příliš mělce 
a nesplňovalo dnešní předpisy. Obyvatelé ulice tak mají před svými domy výkopy 
už celé léto.
Během stavby se kromě tvrdého podloží objevily ještě stížnosti některých obyvatel 
na to, že firma ukládá písek na místa, kde parkují. „Bohužel nákladní auto nemůže 
vyklopit písek jinam, protože by se v úzkém prostoru neotočilo. Firma ale písek 
ihned odváží na stavbu a tak věřím tomu, že i tento stěžovatel problém pochopí. 
Apeluji v tomto případě nejen na trpělivost, ale i na úplně přirozenou míru to-
lerance,“ řekl starosta Radovan Necid. Jakmile bude neplánovaná přeložka plynu 
dokončena, dojde konečně i na novou silnici a chodníky.

Dělníci narazili na kámen

-kid-

„Ve středu 31. srpna v 11:50 došlo na 
křižovatce silnic II. a III. třídy a místní 
komunikace Třebíčská ve Velkém Me-
ziříčí k dopravní nehodě dvou osobních 
vozidel,“ informoval mluvčí policie Da-
vid Linhart s tím, že dvaapadesátiletý 
řidič Fiatu Ducato s přívěsem vyjížděl 
od Třebíčské a odbočoval vlevo směrem 
dolů po obchvatu na ulici K Novému 
nádraží. „Nedal přednost v jízdě Fordu 
Fiesta, jehož čtyřiatřicetiletá řidička jela 
po hlavní silnici od Velkého Meziříčí na 
Pocoucov. Při střetu obou vozidel došlo 
k lehkému zranění jednapadesátileté 
spolujezdkyně, která byla zdravotnic-
kou záchrannou službou převezena do 
nemocnice k ošetření,“ popsal Linhart. 
Dechová zkouška u obou řidičů byla 
negativní. Hmotná škoda na vozidlech a 
přívěsu je odhadnuta na 25 tisíc korun.

ZBÝVA JÍ DVĚ MOŽNOSTI: SNÍŽIT 
RYCHLOST NEBO UDĚLAT KRUHÁČ
Křižovatka nad městem dlouhodobě patří 
mezi místa s největším počtem doprav-
ních nehod. Ač je křižovatka na krajské 
komunikaci, město uvolnilo peníze na její 
úpravu. Na konci srpna zde přibyly dva 
dopravní ostrůvky a čáry na silnici dopl-
nily ještě červenobílé plastové díly. „Stala 
se zatím jedna nehoda těsně po této úpra-
vě. Situaci budeme sledovat. Budou-li se 
nehody dál opakovat, budeme se to snažit 
nějak řešit,“ řekl k tomu vedoucí odboru 
dopravy městského úřadu Jiří Pospíchal. 
Otázkou je – jak. Možností podle expertů 
už mnoho nezbývá. „Na bočních komuni-
kacích jsme všechny možnosti vyčerpali. 
Zbývají už jen dvě: Buď můžeme na hlavní 
silnici snížit rychlost před křižovatkou na 
50 km v hodině, což na obchvatu je, my-
slím, docela šikanózní. Anebo tam udělat 
kruhový objezd, což bychom ale museli 
řešit s Krajem Vysočina, kterému silnice 
patří,“ dodal Pospíchal s tím, že by přitom 
stačilo, aby řidiči dodržovali dopravní 
předpisy.

Pouhý den po úpravě křižovatky na obchvatu města u Oslavice, jejímž cílem bylo 
zvýšit její bezpečnost, se zde stala další dopravní nehoda s lehkým zraněním.

Křižovatka prošla úpravou. 
Den nato se tam stala nehoda

Martina Strnadová

SE STAROSTOU
KAFE

8. září v 16.00
KAVÁRNA JUPITER CLUB
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Proti rozhodnutí poroty se u stavovského soudu ohradil 
jediný vyloučený účastník soutěže. „Do soutěže nebyl 
připuštěn proto, že nesplnil podmínky zadání. Nedodal 
rámcový rozpočet úpravy centra, což podmínky výslov-
ně uváděly. Porota proto rozhodla, že tohoto účastníka 
do soutěže nepustí, aby ostatní účastníci nebyli znevý-
hodněni,“ vysvětlil problém starosta Velkého Meziříčí a 
jeden z porotců Radovan Necid.
Podle informací, které má radnice k dispozici, by měl 
stavovský soud zasedat zhruba někdy v polovině října. 
Pokud v této věci vyřkne svůj verdikt, lidé by se koneč-
ně mohli s pracemi účastníků seznámit. Původně byla 
totiž vernisáž výstavy všech návrhů plánována na 12. 
září, radnice ji však kvůli námitce odložila.
„Považuji to za velmi nepříjemné, protože se osobně 
nedomnívám, že by porotci udělali ve svém rozhodnutí 
chybu. Toto přezkoumání tak zbytečně prodlužuje dobu 
mezi rozhodnutím poroty o výsledcích soutěže a sku-
tečným seznámením obyvatel Velkého Meziříčí s tím, 
jak by mohlo centrum města v dohledné době vypadat 
a co porotu k jejímu rozhodnutí vedlo,“ řekl Radovan 
Necid a dodal: „Na druhou stranu prosím všechny o 
pochopení. Stavovský soud totiž hodnotí to, zda byla 
dodržena pravidla České komory architektů pro tento 
typ soutěží. Pokud by v našem případě pochybení sku-
tečně nalezl a mezi tím by výsledky byly zveřejněny tak, 
jak jsme plánovali, odpůrci soutěže, kteří transparent-
ní rozhodování nemají v našem městě rádi, by spustili 
hotové peklo. Proto je velmi přesný a opatrný postup 
na místě.“
Urbanisticko architektonickou soutěž na úpravu cen-
tra města vyhlásilo zastupitelstvo Velkého Meziříčí v 
dubnu. Své návrhy v červnu odevzdalo 16 účastníků a 

porota pak na dvoudenním zasedání stanovila pořadí 
jejich návrhů.
Vítězný návrh podle jednomyslného rozhodnutí poroty 
podali Ing. arch. David Mikulášek, Bc. Linda Boušková 
a Bc. Filip Musálek. „Návrh kultivovanou formou bez 
okázalých gest reaguje na historický kontext náměstí. 
S prostorem zachází citlivě, až s překvapivou samo-
zřejmostí. Tento přístup ponechává prostoru žádoucí 
funkční flexibilitu. Jako jeden z mála návrhů se autor 
zamýšlí nad osudem stromů v delším časovém horizon-
tu. Se stromy zachází jako s neoddělitelnou součástí 
paměti místa. Návrh je důkazem toho, že veřejný pro-
stor nepotřebuje být svázán korzetem permanentních 
prvků včetně mobiliáře, aby si uchoval svůj občanský 
rozměr,“ pochválila autory porota v protokolu.
Druhé místo v soutěži obsadil MCA Atelier s.r.o. (doc. 
Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Radek Novotný) a 
třetí místo autoři Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chyti-
lová, Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Richard Ott 
a Ing. arch. Anita Prokešová. Porota finančně odměnila 
dalších šest návrhů, které postoupily během hodnocení 
do druhého a třetího kola.
Účastníci soutěže - architekti a architektonické ateliéry 

- se zabývali novou podobou Náměstí a ulic Radnická, 
Vrchovecká, Komenského, Kostelní a U Bašty. Město 
chtělo v soutěži najít nejen to, jak budou vypadat povr-
chy náměstí a ulic, ale zejména hledalo kvalitní návrh 
na budoucí dopravní obslužnost, na využití centra jako 
místa pro společenské a kulturní akce, jako odpočinko-
vé zóny a podobně. V podmínkách zadání byla redukce 
stávajících parkovacích míst na Náměstí a naopak při-
dání dalšího, zatím provizorního parkoviště těsně vedle 
centra v lokalitě za řekou Balinkou. Město také chtělo 
od účastníků soutěže navrhnout umístění krátkodo-
bých i dlouhodobých kulturních akcí, trhů a pouti, běž-
né i slavnostní osvětlení, umístění a důstojné začlenění 
stávajícího památníku obětem války a další. V zadání 
byl i městský nábytek právě pro kulturní a společenské 
akce na Náměstí a také řešení vegetace.
Samotná rekonstrukce centra města může podle staros-
ty Necida začít až poté, co bude dopracována kompletní 
projektová dokumentace, a to může trvat i rok. Komplet-
ní výměna sítí, zejména vodovodu a kanalizace, které 
jsou dnes natolik staré, že jejich stav se dá označit jako 
havarijní, bude koordinována současně s rekonstrukcí 
náměstí a přilehlých ulic.

Vyhlášení výsledků architektonické soutěže na úpra-
vu centra Velkého Meziříčí zdrží odvolání jednoho z 
účastníků. Ten rozporuje rozhodnutí poroty u Stavov-
ského soudu České komory architektů a vedení města 
po dohodě s porotou a sekretářem soutěže proto vý-
sledky zveřejní až po rozhodnutí soudu. To by mělo 
být zhruba za dva měsíce.

Zveřejnění návrhů nové podoby centra se odkládá, 
vyloučený účastník soutěž napadl u stavovského soudu

Petros Martakidis

Zastupitelstvo se na svém zářijovém 
zasedání (po uzávěrce tohoto vydání) 
zabývalo novou vyhláškou o nočním 
klidu. Její návrh už schválila městská 
rada. Vyhláška stanovuje zkrácený 
noční klid pro nejvýznamnější akce ve 
městě.
Nová legislativa totiž obcím sebrala 
možnost pružně stanovovat prodlouže-
ní „večerky“ pro venkovní akce na svém 
území. Podle nového zákona je totiž 
striktně stanovený noční klid od 22.00 
do 6.00. Pokud města a obce chtějí pro 
nějaké akce změnu, musejí tyto akce ta-
xativně vyjmenovat v obecně závazné 

vyhlášce. Dosud to přitom bylo tak, že 
výjimky mohla povolit pružně městská 
rada.
Zastupitelstvo mělo na stole vyhlášku 
s výjimkami pro akce Muzikanti dětem, 
Fajtfest, Kinematograf bratří Čadíků, 
Vícegenerační zábava pod lipami, oslavy 
silvestra a Čtyři klíče k velkomeziříčské 
bráně. Podle starosty Radovana Necida 
jde o nejvýznamnější akce ve městě. „I 
v minulosti měly tyto akce výjimku udě-
lovanou městskou radou. Naopak nejrůz-
nějším párty na zahrádkách provozoven 
se zkrácená doba nočního klidu neudělo-
vala, už proto, že je třeba najít kompro-

mis mezi přáním lidí, kteří se chtějí bavit 
a přáním lidí, kteří se chtějí vyspat. My-
slím, že šest akcí v roce je přijatelných,“ 
řekl starosta Radovan Necid.
Nový zákon, který bude platit od října, 
počítá i s pokutami - organizátorům 
akce, kteří neskončí do 22.00, hrozí až 
pětitisícová sankce. „Osobně jsem z ta-
kového utahování pravidel rozčarován. 
Stát obcím sebral možnost regulovat 
noční klid pružně a zároveň plošně za-
vedl něco divného. V krajním případě 
totiž může zákon znamenat i to, že kom-
binace úplně normální letní grilovačky 
na zahradě, pomstychtivého souseda a 

horlivé policie bude znamenat malér,“ 
řekl Necid.  

Stát určil noční klid, v Meziříčí může mít výjimku šest akcí 
KTERÉ AKCE MOHOU MÍT 
V YJÍMKU Z NOČNÍHO KLIDU?

●  Muzikanti dětem
●  Fajtfest
●  Kinematograf bratří Čadíků, 
●  Vícegenerační zábava pod lipami
●  oslavy silvestra 
●  Čtyři klíče  
 k velkomeziříčské bráně

-kid-

Foto: Jiří Michlíček
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„Jde o další zkoušku naší řidičské trpělivosti a doved-
nosti. Už několikrát jsme my, Velkomeziříčáci, prokázali, 
že se s takovými situacemi umíme vypořádat. Věřím, že 
i tentokrát se vše obejde bez nehod a zranění. Přes-
to opětovně apeluji na řidiče z celé republiky, aby se 
nám tentokrát raději vyhnuli a zejména aby nepoužívali 
naše město jako objížďku dálnice D1,“ řekl k plánova-
né dopravní stavbě starosta Radovan Necid s tím, že 
všechny informace k aktuální dopravní situaci najdou 
lidé ve Velkomeziříčsku a na dopravním webu města.

KŘIŽOVATKU POSTAVÍ KRA J, 
DALŠÍ ÚPRAVY PROVEDE MĚSTO
„Definitivní přestavba okružní křižovatky ve Velkém Me-
ziříčí je společnou investiční akcí Kraje Vysočina, města 
Velké Meziříčí a Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. 
Za téměř sedm miliónů korun s daní společně zmoder-
nizují křižovatku ulic Hornoměstská, Třebíčská a Pod 
Hradbami na novou okružní,“ uvedl náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl.
Kraj Vysočina investuje konkrétně 3 miliony 293 tisíc 

korun. Město Velké Meziříčí se bude na akci podílet 
částkou 2 miliony 773 tisíc korun. Dojde k úpravě par-
koviště na ulici Hornoměstská, vybudování autobuso-
vých zastávek na ulici Třebíčská, kde dělníci navíc srov-
nají i přilehlé chodníky a sjezd z parkoviště na pravé 
straně ulice a další úpravy, bude osazeno nové veřejné 
osvětlení a nasvětleny přechody. 
Součástí stavby bude také přeložka vodovodu a kana-
lizace za 1 milion 92 tisíc korun, na niž město Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko přispěje 440 tisíci ko-
runami. Další přeložky sdělovacího kabelu a sítí E.ON 
se vejdou do půl milionu korun. Zhotovitelem stavby je 
akciová společnost Skanska.

Další velká dopravní stavba ve Velkém Meziříčí začíná. Ze zkušební okružní křižovatky ulic Třebíčská, Horno-
městská a Pod Hradbami se stane trvalý kruhový objezd. Řidiči proto musejí počítat s uzavírkami, které budou 
akci postupně provázet od 5. září v pěti etapách. Skončit mají 30. října 2016. Každopádně do 23. září má zůstat 
křižovatka průjezdná.

Začíná stavba křižovatky na Hornoměstské
AKTUÁLNÍ ZPR AVODA JST VÍ 
O UZ AVÍRCE NA 
VELKOMEZIRICSKO.CZ

Č ASTO KL ADENÉ DOTA Z Y:
Proč se křižovatka přestavuje v září a nikoliv o prázdninách, kdy je menší 
provoz? 
Křižovatku přestavuje Kraj Vysočina, který je vlastníkem silnice č. II/602. 
K přestavbě přistoupil poté, co vývoj krajského rozpočtu stavbu umožnil.

Proč se křižovatka vůbec přestavuje? Copak nestačil kruhový objezd ve 
stávající podobě?  
Provizorní kruhový objezd byl pouze na zkoušku, zda se na tomto místě osvědčí. 
Není možné jej ponechat natrvalo - viz další dotaz.

Proč to bude trvat tak dlouho? Copak vybetonování středového ostrůvku je tak 
závažný problém? 
Kdyby šlo jen o výstavbu ostrůvku, problém by to samozřejmě nebyl. Jenže 
pod vozovkou a kolem ní vedou inženýrské sítě, které je nutné opravit přeložit. 
Zároveň bude nutné opravit chodník a přibydou dva zálivy pro autobusové 
zastávky. 

Martina Strnadová
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1. ETAPA
Délka uzavírky: 65 m
Popis uzavírky: Místní komunikace Třebíčská, od křižovatky se sil. II/602 
v ul. Pod Hradbami – Hornoměstská až před most přes řeku Balinku ve 
Velkém Meziříčí.
Termín: 5. 9.–25. 9. 2016
Objízdná trasa: Po silnici č. II/602 a č. II/360 ul. K Novému nádraží, Soko-
lovská, Novosady, Pod Hradbami ve Velkém Meziříčí.

2. ETAPA
Délka uzavírky: 75 m
Popis uzavírky: Silnice č. II/602 v ulici Pod Hradbami od křiž. s MK Třebíč-
ská ve směru k ul. Novosady ve Velkém Meziříčí.
Termín: 26. 9.–7. 10. 2016
Objízdná trasa: Pro vozidla do 3,5 t – po MK Třebíčská, po sil. II/360 K 
Novému nádraží,  po sil. II/602 Sokolovská, Novosady. Pro vozidla nad 
3,5 t po sil. II/354 k.ú. Kochánov, Netín, Záseka, Zahradiště, Radostín nad 
Oslavou, Ostrov nad Oslavou, po sil. I/37 Laštovičky, Rousměrov, Sklené 
n. O., Jívoví, Křižanov, po sil. II/360 Martinice, Velké Meziříčí. 

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

4. ETAPA
Délka uzavírky: 65 m
Popis uzavírky: Místní komunikace Třebíčská, od křižovatky se sil. II/602 
Pod Hradbami – Hornoměstská až před most přes Balinku ve Velkém Me-
ziříčí.
Termín: 23. 10.–27. 10. 2016
Objízdná trasa: Po silnici č. II/602 a č. II/360 ul. K Novému nádraží, Soko-
lovská, Novosady, Pod Hradbami ve Velkém Meziříčí.

5. ETAPA
Délka uzavírky: 145 m
Popis uzavírky: Silnice č. II/602 v ulici Pod Hradbami – Hornoměstská a 
místní komunikace Třebíčská v úseku stavby okružní křižovatky až před 
most přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí.
Termín: 28. 10.–30. 10. 2016
Objízdná trasa sil. II/602: Po sil. II/354 k.ú. Kochánov, Netín, Záseka, Za-
hradiště, Radostín Nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, po sil. I/37 Lašto-
vičky, Rousměrov, Sklené n. O., Jívoví, Křižanov, po sil. II/360 Martinice, 
Velké Meziříčí.
Objízdná trasa MK Třebíčská: Po silnici č. II/602 a č. II/360 ul. K Novému 
nádraží, Sokolovská, Novosady, Pod Hradbami ve Velkém Meziříčí.

Postup prací a dopravní omezení:
1

4

2

3

5
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Prostranství před Základní uměleckou 
školou prochází úpravou. Starý ne-
vzhledný plot zčásti zmizel a místo něj 
vyrůstá nový.
Nová bude i dlažba před vstupem a 
úpravami projde také zeleň tak, že 
před školou vznikne estetický mini-
parčík.
Práce začaly v srpnu, jejich dokončení 
probíhá už za provozu školy. Úpravy 
skončí posledního září.

ZUŠ má hezčí vstup

-red-

Lidé v ulici K Novému světu se v do-
čkali nových chodníků a osvětlení. 
Práce v ulici K Novému světu skončily 
posledního srpna. Zároveň prošel nut-
nou opravou i povrch silnice v místech 
výkopů. V ulici E.ON zakopal do země 
elektrické vedení. Toho využilo město 
a nechalo rozkopané chodníky opravit. 
Přibylo i nové veřejné osvětlení úspor-
nými LED lampami. 
„Vzhledem k tomu, že jde o jeden z nej-
horších povrchů silnice v našem měs-
tě, věřím, že zastupitelstvo také brzy 
přistoupí k jeho celkové opravě,“ uvedl 
starosta Radovan Necid.

Chodník a osvětlení 
prošly opravou

-red-

Opravy silnic v Dolních Radslavicích a 
Lhotkách začaly v pondělí 5. září a po-
trvají do 18. září. Práce budou provázet 
dopravní omezení.
V Dolních Radslavicích prochází opra-
vou část místní komunikace III/03719 
od křižovatky u kapličky směrem na 
Březejc. V úseku dlouhém necelých sto 
metrů přibude chybějící pás asfaltu 
podél chodníku. Provoz řídí semafory. 
Ve Lhotkách bude kvůli opravě místní 
komunikace III/03720 od kapličky na 
Sviny uzavřen asi 200 metrů dlouhý 
úsek od domu číslo popisné 31 až po 
křižovatku u domu č. p. 40. Objížď-
ka bude vedena po komunikacích ve 
Lhotkách a Kúskách.
Opravy provede firma Colas a vyjdou 
na 1,167 tisíc korun.

Ve Lhotkách 
a Radslavicích bude 
nová silnice

-mars-

Ve dnech 30. 8. až 20. 9. 2016 probíhá 
mezinárodní letecké cvičení AMPLE 
STRIKE 2016 .
Cvičení příslušníků Armády ČR a spřá-
telených zemí NATO proběhne mimo 
jiné i na základně vrtulníkového letec-
tva Sedlec – Vícenice u Náměště nad 
Oslavou. Dotkne se tak jako v minulých 
letech i obyvatel regionu Velkomezi-
říčsko. Část operačních (cvičebních) 
prostorů a část tranzitních koridorů 
leteckého cvičení povede i nad naším 
městem, lze tedy předpokládat větší 
hlukovou zátěž v té době.

Svými podněty ovlivněte 
budoucnost města

Přijďte diskutovat 
s vedením města

26. září 2016 v 15.30
Jupiter club – koncertní sál 

Pojďte se vyjádřit k tématu, 
které vás nejvíce zajímá:
•  Veřejná správa
•  Zdravotnictví a sociální   
 služby 
•  Životní prostředí
•  Kultura a památková   
 péče
•  Sport a volný čas
•  Vzdělávání a osvěta
•  Podnikání, ekonomika   
 a cestovní ruch 
•  Zemědělství     
•  Doprava

Na co se můžete těšit?
• občerstvení zdarma
• výherní tombola

OPĚT „STŮL MLADÝCH“

Desatero problémů 
Velkého Meziříčí

S vámi o všem!

-měú-

Nad městem 
zahřmí letadla

Meziříčí navštívila ministryně 
sociálních věcí Marksová

Velkomeziříčský domov pro seniory navštívila na začátku září ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová. Návštěvu strávila debatou s pracovníky sociál-
ních služeb. -mars-

Desítky fyziků z celé země se v srpnu sjely do Velkého Meziříčí. Na místním gymná-
ziu probíhal již 18. ročník Semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky.
„Je zde 56 účastníků, mezi nimi uvidíte i naše studenty,“ řekl ředitel gymnázia a 
hlavní organizátor semináře Aleš Trojánek.
Pořadateli semináře byly Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF 
a Gymnázium Velké Meziříčí. „V programu byly tradičně zařazeny přednášky s pře-
sahem do filosofie, ale i vystoupení, která pojednávala o matematických a zejména 
o fyzikálních tématech. Nechyběly ani přednášky, které se týkaly výuky matematiky 
a fyziky a obecně pedagogických otázek. Součástí semináře bylo vystoupení pě-
veckého sboru GVM, výstup či výjezd na rozhlednu na Fajtově kopci a společenský 
večer, který se uskutečnil v Jupiter clubu,“ uvedl Trojánek. -kid-

Fyzikové debatovali o filosofii

Vyšla nová kniha 
o letcích z Velkomeziříčska a Velkobítešska, kteří bojovali za naši vlast ve druhé 
světové válce pod praporem britského Královského letectva. Autoři Jiří Rajlich a 
Karel Černý ji nazvali S Royal Air Force nad Evropou. Koupit ji můžete na Turistic-
kém informačním centru radnice ve Velkém Meziříčí za 299 korun.
Autoři na 144 stranách formátu B5 shromáždili informace o devíti letcích 311. 
československé bombardovací perutě ve Velké Británii, kteří se buď narodili, žili 
nebo chodili do školy v tehdejším politickém okrese Velké Meziříčí. Jsou to bývalí 
studenti velkomeziříčského gymnázia – plk. L. Smrček z Budišova, plk. K. Novotný 
z Hrbova, škpt. J. Doležal z Balin a genmjr. F. M. Doležal z Horních Heřmanic. Další 
jména jsou pplk. A. Mezník z Kundratic, pplk. F. Horký z Hodova, který chodil na 
měšťanku ve V. Meziříčí, plk. K. Rybníček z Kozlova, plk. Z. Procházka z Přibyslavic 
a pplk. S. Rouš z Holubí Zhoře.

V YŠL A KNIHA S ROYAL AIR FORCE NAD E VROPOU
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KULTURNÍ LÉTO

Kulturní léto uzavřel koncert vojenské kapely
Kapela D.N.A.

F.T. PrimVeseláci

Kapriola Kuspokon

Vojenská hudba Olomouc

Mistříňanka Stetson

8× foto: Simona Fňukalová, Antonín Havlát a Jiří Michlíček
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Velké Meziříčí

PRO PROVOZ VELKÉ M
EZIŘÍČÍ

ŘIDIČE NÁKLADNÍH
O VOZIDLA

sk. C   pro noční rozvoz zboží
sk. C, CE  pro vnitro dopravu

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Bližší informace: 
p. Dobrovolný
tel.: 606 151 889

PŘIJM
EME 

DO PRACOVNÍH
O POMĚRU

PŮJČKA PŘED VÝPLATOU

do 5 tisíc Kč
tel.: 731 457 371

Bello

přijedeme – zaměříme

položíme
Komenského 16, Vm

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

Podlahy
nejlevnejší od nás

Potřebujete Poradit nebo Pomoci 
s prodejem nemovitosti? 

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

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

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

ChCete odměnu ve výši 10.000 Kč?! 

víte o někom, kdo prodává 
nemovitost nebo prodáváte sami?

 Při zrealizování prodeje nemovitosti 
vyPlatíme 10.000 Kč. 

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

Akce k výročí 25 let od 
založení Oční optiky Otto Němec.

Slavte s námi 
a získejte vaše 
brýle zcela 
zdarma 

Po celý měsíc září vylosujeme každý den 2 zákazníky, 
kteří dostanou slevu 25% na celou zakázku. 

Navíc 3. 10. 2016 vylosujeme 1 zákazníka z uplynulého 
měsíce, který obdrží svoji zakázku zcela zdarma!!! 

Více informací na našich prodejnách, stránkách 
www.optika-nemec.cz a našem facebooku.

pod vedením Mgr. Petry Táborské
Cena 3500 Kč/50 vyučovacích 

hodin (říjen – květen)
Místo konání: ZŠ Sokolovská

První infoschůzka 
20. 9. 2016 v 17.00 

na ZŠ Sokolovská

Více na www.anglictinavmezu.cz
Přihlášky možné podávat e-mailem 

petab@anglictinavmezu.cz 
nebo na tel. 776 328 632

KURZY ANGLIČTINY 
2016/2017

UKLÍZEČKU
Úklidová � rma přijmeÚklidová � rma přijme

Práce o víkendech cca 5 h/den 
+ občasný záskok v týdnu

na stálý úklid ve Stránecké Zhoři

Tel.: 777 608 980

LÉČBA 
RAŠELINOVOU 

KOUPELÍ

›››  skvělá relaxace
›››  blahodárné 
 a léčivé účinky

Draha Pavlíková
Kamenná 39 
675 03 Budišov

tel: 606 657 123
draha1pavlikova@seznam.cz

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

DĚLNÍKA 
NEBO DĚLNICI 
DO DŘEVOVÝROBY

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

PŘIJME
Tajemník Městského úřadu 

Velké Meziříčí vyhlašuje 
výběrové řízení na

SOCIÁLNÍHO 
PRACOVNÍKA SPOD 

(sociálně-právní 
ochrany dětí) na 

odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce 

Městský úřad Velké Meziříčí 
a zařazením do 10. platové 
třídy dle platných právních 

předpisů.

Předpokládaná doba nástupu: 
ihned

Přihlášky v písemné podobě 
zašlete nejpozději do 
26. 9. 2016 do 12:00  

na adresu:
Město Velké Meziříčí

k rukám tajemníka Městského 
úřadu Velké Meziříčí 
Ing. Marka Švaříčka

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
sekce Úřední deska
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PRODÁM
• Pánské elektrokolo Maxibike Cross, 
motor 250 W, baterie 36 V 10 AH v pro-
vozu od roku 2014. Servisované E-Pohon 
Tišnov. Ve výborném stavu. Cena 12.000 
Kč, při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
603 751 682.
• Cvičební lavici LEM-AB-002 včetně cvi-
čebního manuálu (posilování+hubnutí). 
Pěkné. Cena dohodou. Tel.: 603 751 682.
• Pšenici, cena 350 Kč/q, Křižanov. Tel.: 
776 385 893.
• Traverzy délky 8 m. 1 ks síla 22, 1 ks 
síla 24, 800 Kč/m. Tel.: 723 553 834.
• Poloautomatickou pračku spojenou se 
ždímačkou. Tel.: 607 817 553.
• Pšenici 400 Kč/q. Tel.: 777882467.
• Elektrický kotlík na vaření brambor, 
asi 30litrový, za 2.000 Kč. Dále prodám 
elektrický šroťák menší, na obilí, cena 
4.000 Kč. Tel.: 566 524 413.
• Švestky, jablka a hrušky na konzum a na 
zavaření. Křižanovsko. Tel.: 604 909 857.
• Sedák do vany pro starší lidi, hygie-
nický, omyvatelný povrch, šířka 72,5 cm. 
Nutno vidět. Cena 500 Kč. Tel.: 722 488 
160 (volejte pondělí, středa, pátek).
• Kávovar Krups KP 5002 Nescafé Dolce 
Gusto CIRCOLO. Ne-
rozbalený, nepouži-
tý, nevhodný dar. Po-
řizovací cena je cca 
kolem 2.800 Kč, nyní 
nabízím za 1.700 Kč. 
Více informací na tel.: 604 760 666.
• Nové interiérové dveře Sapeli Elegant 
komfort bezpolodrážkové, povrch CPL 
bílá hladká 70/197cm 3ks pravé 2ks levé. 
A 80/197cm 1ks pravé a 1ks levé. Na bo-

cích mají hliníkovou hranu. Původní cena 
4.600 Kč. Jsou úplně nové, včetně zámků. 
Důvod prodeje - špatné zaměření výrob-
cem. Tel.: 604 760 666
• Palivové dříví, suché. Buk, bříza, dub, 
habr. Tel.: 736 488 577.

KOUPÍM
• Zvířátko fretku. Tel.: 607 817 553.
• Staré vojenské kalhoty, kraťasy, košile, 
blůzy a klobouky pískové barvy. Tel.: 725 
315 080.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
• Staré obrazy různých motivů a stáří 
(krajiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a 
jiné i poškozené. Dále hodiny, porcelán, 
hutní sklo, hudební nástroje a jiné deko-
rativní starožitnosti. I celou pozůstalost. 
Jsem sběratel, platba výhradně v hoto-
vosti. Rychlé a slušné jednání. Tel.: 704 
787 323.
• Sběratel koupí stará plechová šlapa-
cí autíčka Moskvič i jiné značky. Dále 
koupím a dobře zaplatím za vojenské 
věci do roku 1950, například věci z bý-
valé Bekovky: vysouvací nože Solingen, 
12dírkové boty kanady, korkové tropické 
klobouky, košile a blůzy pískové, modré 
a zelené barvy, vysoké šněrovací boty 
kombinované s plátnem, batohy, chleb-
níky, bundy a kombinézy s kožichem, zipy 
značky ZIPP, RAPID, Elite, muniční ple-
chové nebo dřevěné bedýnky, vatované 
maskovací bundy atd. nabídněte cokoliv 
i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 672, 
e-mail: radek.teply101@seznam.cz

NEMOVITOSTI
• Koupím udržovaný dům. Tel.: 606 158 288.
• Hledám byt v této oblasti ke koupi. 
Tel.: 737 309 875.
• Prodám stavební pozemek v KÚ Jablo-

ňov, 4 km od VM. IS v dosahu, cena doho-
dou. Tel.: 773 992 899.
• Koupím pole, les, mýtinu. Tel.: 736 626 433.
• Prodám chalupu 2+1 v Rudě, 2+1, cena 
750.000 Kč. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt 2+kk/2+1 v této oblasti. 
Tel.: 737 309 875.
• Hledám dům se zahradou. Tel.: 606 
158 288.
• Koupím nebo pronajmu garáž v lokali-
tě Na Výsluní anebo na  ulici Gen. Jaroše. 
Platím hotově.  Volejte 777 575 511.
• 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.
• Prodám stavební pozemek ve VM, 
kompletní sítě, klidná část, 1500 m2, 
cena 800 Kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt nebo menší RD ve VM 
(nejlépe obyvatelný). Platím hotově. Tel.: 
608 271 5220.
• Prodám nové byty 1+1, 2+1 ve VM (s 
pozemkem i garáží). Tel.: 605 054 470.
Prodám zahradu ve VM 1030 m2, elekt-
řina, voda, nový plot. Tel.: 731 457 371.
• Prodám RD ve Vídni u VM. Součástí je 
stodola, dvorek a zahrada. Tel.: 605 054 470.
 
PRONÁ JEM
• Pronajmu nebytový prostor 70 m2 ve 
Velké Bíteši na náměstí. Tel.: 603 570 388.

• Pronajmu byt 1+1 v blízkosti cen-
tra ve Velkém Meziříčí. Volný od říj-
na 2016. Prohlídky dle dohody. Tel.: 
724 025 983.

• Pronajmu byt 1+1 v rodinném domě 
mladému bezdětnému páru bez domá-
cích mazlíčků. Byt je větší, samostatný, 
nově zrekonstruovaný, přízemní v cent-

ru VM (i dlouhodobě). Cena dle dohody. 
Volejte po 18. hodině večer, tel.: 606 563 
787.
• Pronajmu nové byty v Křižanově – Ši-
beník: 1) 2-3+kk, pěkný výhled do kraje, v 
domě posilovna, nájem 7.000 Kč + ener-
gie nebo jednotlivě 110 Kč/den, 120 m2. 
2) 5+kk, 160 m2, vhodný pro vícečlennou 
rodinu. Oba byty s kuchyňskými spotře-
biči. Tel.: 603 864 550.
• Nabízím zařízený podnájem v Brně - 
Kr. Poli pro dva studenty VŠ, (2.990 Kč/
os/měsíc). Tel.: 722 910 500.

RŮZNÉ
• Nabízím doučování MAT+FYZ, 6+9 tř. 
ZŠ a prima-kvarta gym. Tel.: 774 621 
703.
• Připravím na  přijímací zkoušky  z  fy-
ziky na VUT a Fak lék. Tel.: 722 910 500.

DARUJI
• Čtyřměsíční štěně křížence špice, nejlépe 
k domku se zahradou. Tel.: 724 851 044.
• Křížence rotvajlera s 
vlčákem, stáří 5 let, po-
slušný, hodný. Tel.: 605 
054 470.

SEZNÁMENÍ
• Nekuřačka v důchodovém věku se se-
známí s mužem vyšší postavy (ne alko-
hol), 67-69 roků z VM, Žďár a okolí. Tel.: 
607 817 553.

INZERCE

DROBNÁ INZERCE

Ko
up

ím dům, 
chalupu
do 20 km od VM

tel.: 569 422 135 
platba hotově

Velké Meziříčí Velké Meziříčí

více na www.velkemezirici.cz
sekce Úřední deska

více na www.velkemezirici.cz
sekce Úřední deska

Starosta města Velké Meziříčí 
hledá vhodného uchazeče 

na pozici

Tajemník Městského úřadu 
Velké Meziříčí vyhlašuje 

výběrové řízení na

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ 
POLICIE VELKÉ 

MEZIŘÍČÍ

PRACOVNÍKA 
ODBORU ŠKOLSTVÍ – 

KONTROLORA

Přihlášky v písemné podobě 
zašlete nejpozději do 
26. 9. 2016 do 12:00Doba nástupu: ihned

na dobu neurčitou
s místem výkonu práce Velké 

Meziříčí a zařazením do platové 
třídy dle platných právních 

předpisů.

s místem výkonu práce Městský 
úřad Velké Meziříčí a zařazením 

do 10. platové třídy 
Doba nástupu: od 1.12.2016.

PRACOVNÍK NÁKUPU
MARKETINGOVÝ  SPECIALISTA
ŠÉFMONTÉR TOČIVÝCH STROJŮ
MONTÉR TOČIVÝCH STROJŮ
OBCHODNÍ  ZÁSTUPCE  - turbíny
OBCHODNÍ  ZÁSTUPCE  - kotle

Nabízíme:

Samostatnou práci 
s vysokou mírou 
odpovědnosti

Trvalý pracovní 
poměr, zázemí firmy 
s dlouhodobou tradicí

Motivující finanční 
ohodnocení, interní 
jazykové vzdělávání, 
příspěvek na penzijní/
životní připojištění, 
příspěvek na závodní  
stravování

Individuální plán rozvoje

Možnost dalšího osobního 
i profesního růstu

Svůj strukturovaný životopis 
zasílejte prosím na adresu:
PBS ENERGO, a.s.
Vlkovská 279,  595 01 Velká Bíteš 
nebo na e-mail: 
kratochvilova.j@pbsvb.cz

vypisuje výběrové řízení 
na volné pracovní pozice:

•

•

•

•
•

podrobnosti o pracovních pozicích:

www.pbsenergo.cz
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„Za třiadvacet ročníků soutěže byla už znát malá pro-
vozní únava nejen na organizátorech a tvůrcích soutě-
že, ale i na samotných soutěžících. Proto jsme zvolili 
raději malou pauzu s tím, že oblíbenou akci do příštího 
roku změníme,“ řekl ředitel pořádajícího JUPITER clubu 

Milan Dufek a dodal: „Soutěžily vždy města a městyse 
z okolí - kromě týmu z Velkého Meziříčí nastupovala 
do klání i družstva z Křižanova, Měřína a Velké Bíteše. 
Letos některá přijet nemohla.“
Každý ročník soutěže Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně 
byl tematický, družstva plnila úkoly, které se k tématu 
soutěže vztahovaly. Soutěžící se tak od roku 1993, kdy 
se konal první ročník, utkali například na téma Divokého 
západu, lidových jihomoravských zvyků, automobilových 
závodů, gastronomie a podobně. Soutěž vždy doplňuje 

umělecké vystoupení - lidé mohli v minulých ročnících 
vidět artisty, cirkusové umělce i kapely.
„Samotný koncept soutěže, tedy tematické úkoly pro 
soutěžící, které jsou atraktivní pro obecenstvo, se po-
řadatelský tým pravděpodobně rozhodne zachovat. 
Změnou určitě projde samotné vybírání soutěžních 
družstev a možnost určitého osvěžení vidí pořadatelé 
i v doprovodném programu, resp. jeho provázání se sa-
motnou soutěží,“ naznačil změny Milan Dufek s tím, že 
měnit se nebude ani tradiční zářijový termín.

Čtyři klíče: Pořadatelé připravují novou podobu
Tradiční soutěž Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně, 
která v našem městě už třiadvacet let uzavírá léto, se 
letos konat nebude. Pořadatelé totiž chystají na příští 
rok její restart ve změněné podobě.

-kid-

Stovky lidí zavítaly v sobotu 6. srpna na náměstí, kde 
se konal třetí ročník Vícegenerační zábavy pod lipami. 
Někteří tak zavzpomínali na své mládí a zábavové časy 
s kapelou Renovace Rock, jiní tuto příležitost vítali jako 
další ze série venkovních zábav kapely Accort, které se 
v létě obvykle těší velké účasti.
A jinak tomu nebylo ani tentokrát. Příchozí zaplnili neje-
nom taneční prostor před otevřeným jevištěm, ale také 
připravené lavičky, stoly, kamenné květináče i zahrádky 
okolních restaurací. „Můj soused hraje v kapele Renovace, 
tak jsem se přišla podívat. Vůbec by mě ale nenapadlo, že 

tady bude tak narváno,“ přiznala jedna z divaček za sou-
hlasného pokyvování ostatních přítomných. „Škoda jen, že 
nejvíc to tu rozjíždí děti před pódiem,“ dodala.
Celá akce přitom vznikla na popud starosty Radova-
na Necida. „Inspiroval jsem se v Osové Bítýšce, odkud 
pocházím. Tam byla taková zábava pod lipami široko 
daleko vyhlášená,“ vysvětlil. „Je to dobrá příležitost k 
tomu, abychom se všichni potkali. A navíc to, doufám, 
vyhovuje všem generacím - pro nás starší hraje Reno-
vačka a mladí kluci, Accorti, to potom pořádně rozbalí,“ 
dodal na závěr.

Vícegenerační zábava pod lipami přilákala stovky lidí

Kateřina Karmazínová

Městský kamerový a dohledový systém (MKDS) bude rozšířen o další dva body, a to 
v Čechových sadech na křižovatce ulice Čermákova a na ulici Sokolovské.
Požadavek na rozšíření MKDS vzešel z jednání bezpečnostní skupiny města již loni 
na podzim. Velké Meziříčí má kamerami osazeny všechny příjezdy do města, tedy od 
Brna, Jihlavy, Křižanova i Třebíče, ale tam jenom zčásti. Zájem ze strany Policie České 
republiky i městské byl, aby MKDS pokryl i lokalitu Čechovy sady a Sokolovskou. 
Město na pořízení další kamery požádalo o dotaci, kterou dostalo z programu Preven-
ce kriminality Ministerstva vnitra ČR, resp. z krajských zdrojů. Osazením těchto svou 
bodů už bude mít policie pod dohledem veškeré výjezdní trasy z města. 

Ve městě přibudou dvě kamery

Celková rekonstrukce Ulice K Buči ve 
Velkém Meziříčí je hotova. Po předchozí 
opravě kanalizace a vodovodu již mají 
obyvatelé kompletně spravené i povr-
chy a chodníky. 
Akce byla součástí velké rekonstrukce 
vodovodů a kanalizací východní části 
města, která se týkala souběžně ulic 
Nová, K Buči, Příční a Křižní a začala 
již koncem loňského roku. Kanalizace a 
vodovody jsou všude hotovy a nyní zbý-
vá dokončit i opravy komunikací, tedy 
pokládku ložných i obrusných vrstev a 

finální asfaltobetonové vozovky. Uli-
ce Nová je kvůli tomu uzavřena až do 
7. září a poté ještě týden v říjnu. Ulice 
Příční a Křižní to stejné čeká od začátku 
září také do října. Práce provádí EURO-
VIA CS.

Stavba víceúčelového hřiště za gymnáziem začala koncem července. V současné 
době jsou práce ve fázi přípravy podkladních nosných vrstev hřiště, odvodnění a 
zpevněných ploch pro finální povrchy.
Víceúčelové sportoviště o délce 79 metrů a šířce 53 metrů má být dokončeno v půli 
listopadu. Obnovené hřiště nabídne běžecký ovál, sektory pro vrhy a skok daleký, 
umělou plochu pro malou kopanou a házenou, volejbal, softbal. K dispozici bude i 
speciální prostor pro pétanque. Na atletických drahách bude tartan a ostatní povr-
chy pokryje umělá tráva. Součástí bude mobiliář – lavičky a odpadkové koše –, a 
také sportovní vybavení, jako branky na kopanou a házenou či volejbalový komplet. 
Zhotovitelem je stavební společnost SWIETELSKY z Českých Budějovic. Finanční 
náklady na stavbu víceúčelového hřiště, které budou krom gymnazistů využívat i 
žáci základní školy a veřejnost, jsou necelých šest milionů korun. Investorem je Kraj 
Vysočina a město Velké Meziříčí se bude podílet na financování padesáti procenty 
vynaložených nákladů.

Ulice K Buči je opravená první

Nad gymnáziem vyrůstá hřiště

-mars-

-mars- -mars-
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ČTVRTEK 15. 9. 
VÝSTAVY
Vernisáž cyklu Pavla Slámy Zastavení 
ze života Ježíše Krista 
17.00 
stará škola v Tasově, dílny spolku Slepíši
Nevidomý výtvarník Pavel Sláma před-
staví cyklus reliéfů z pálené hlíny, které 
ztvárňují epizody z Ježíšova života podle 
evangelií.
Večer otevřených dveří 
18.00–20.00 
stará škola v Tasově, dílny spolku Slepíši
Lidé z Tasova i hosté si mohou prohléd-
nout nově otevřenou výstavu Pavla 
Slámy i další práce v dílnách a výstav-
ních prostorách spolku Slepíši. K vidění 
budou i nově vymodelované práce míst-
ních dětí z workshopu Tasovské květy.
PÁTEK 16. 9. 
KONFERENCE
tasovská sokolovna
9.00 Uvítání a uvedení
9.15–11.00 
I. Tradice díla Jakuba Demla
Prostor jakožto odraz vědomí v Demlo-
vě Očistci a Klímových prózách | Nicole 
R. Snová
„Ti, kteří se potřebují, jsou si jako všu-
dypřítomni“ | Přátelství a inspirace v 
dopisech Jakuba Demla a Jaroslava 
Durycha | Vladimíra Staňková
„Jak ke mně příroda zahovořila“ | Glo-
sa o Nezvalově básnickém procitnutí, 
které způsobila četba Demlovy knihy | 
Markéta Kořená
Jakub Deml v recepcii autorov sloven-
skej katolíckej moderny | Edita Prího-
dová
11.15–13.00
Příroda, duše a duch v díle Jakuba Dem-
la a Zdeňka Rotrekla | Jiří Zizler
Provázanost poetiky Zbyňka Hejdy a 
Jakuba Demla | Lucie Tučková
„Mučedníci ticha“ | Dílo Jakuba Demla a 
Jana Hanče | Barbora Čiháková 
Demlovo milkování a rilkování názna-
kem? | K myslitelné úloze Rilkova Cor-
neta v jednom z Demlových děl | Roman 
Kopřiva
14.00–15.45
II. Prameny, geneze a praktická inter-
pretace 
Význam a smysl různočtení v edici 
Sebraných spisů Jakuba Demla | Jakub 
Vaníček
Jediná kniha Jakuba Demla, Bedřicha 
Fučíka a Vladimíra Binara | Daniela 
Iwashita
„Šaldovu Zápisníku z našeho Zápisníku“
Nové objevy ve vzájemné korespon-

denci Jakuba Demla a F. X. Šaldy | Šárka 
Kořínková
Klíčová slova díla Jakuba Demla | Petra 
Poukarová
16.00–17.45
III. Ohlasy 
Jindřicha Chalupeckého Jakub Deml a 
překlady do polštiny | Anna Gnot
Českožidovští adresáti Demlových vý-
padů | Daniel Řehák
Příklad a pohoršení | Ohlas Demlova 
Svědectví o Otokaru Březinovi | Eliška 
Davidová
Miloš Dvořák o Jakubu Demlovi jako 
kritik, historik i básník | Ladislav Soldán
18.00–19.00
IV. Cesty
Demlův Dubrovník | Martin Machovec
SOBOTA 17. 9. 
KONFERENCE
9.00–10.30
V. Vzpomínky, zprávy a nálezy
Vzpomínka na Josefa Pěnčíka | Franti-
šek Dvořáček 
Demlova spolupráce s novojičínskými 
tiskaři Karlem Krylem a Ferdinandem 
Scottim | Michal Mocek
Dedikace Jakuba Demla s přihlédnutím 
k jeho přátelským vztahům k literátům 
| Petr Ladman
Demlovy dedikace v knihovně T. G. Ma-
saryka | Barbora Podaná
„Důstojný pane, co bychom byli bez Vás 
básníka-spisovatele? Utonuli bychom v 
naší všednosti“ | Rodina Krulova, vše-
zahrnující podpora a úcta k osobě a 
dílu P. Jakuba Demla | Zdenka Vobišová 
a David Fritsch
11.00–12.30
Podíl Jakuba Demla na literárním díle 
Pavly Kytlicové | Michal Mocek
Jakub Deml v pamětech Josefa Jelena | 
Eduard Burget
„Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla | Pet-
ra Čáslavová
Jakub Deml hmatem | Tereza a Štěpán 
Axmanovi 
Oprava hrobu Jakuba Demla a Pavly 
Kytlicové | P. Pavel Kryl
Strýček z vily | Marta Milotová
VÝSTAVY
Po celé sobotní odpoledne (14.00–
19.00) budou otevřeny výstavy:
Jakuba Demla Sen o knize
kaple svatého Michaela za kostelem
Pavel Sláma: Zastavení ze života Ježíše 
Krista
stará škola, spolek Slepíši
V dílnách budou vystaveny též sochy 
(figury) nevidomých studentů školy na 
motivy knih Jakuba Demla a práce míst-

ních dětí na téma Tasovské květy. Pro 
děti bude připravena venkovní kuličková 
dráha s hmatovými hračkami.
Literární památník Vysočiny v Tasově
stará škola v prvním patře
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Komentovaná prohlídka tasovského 
farního kostela sv. Petra a Pavla
13.30 kostel
Kostelem návštěvníky provede tasovský 
farář P. Pavel Kryl.
Komentovaná výstava cyklu Pavla Slá-
my Zastavení ze života Ježíše Krista 
14.00 stará škola, dílny spolku Slepíši
Cyklus reliéfů z pálené hlíny s námětem 
Ježíšova života vytvořil nevidomý výtvarník 
Pavel Sláma. Komentář Tereza Axmanová. 
Komentovaná výstava Jakuba Demla 
Sen o knize
14.30 kaple svatého Michaela
Výstavou provede návštěvníky její spo-
luautorka Eliška Davidová.
Komentovaná prohlídka zahrady De-
mlova domu v Bosně
Začátek v 17.00 a v 17.30 (skupiny do 30 lidí)
Komentář pamětník a prasynovec Jaku-
ba Demla Antonín Vrba.
BOHOSLUŽBA A POŽEHNÁNÍ
Pontifikální mše za Jakuba Demla
15.00 kostel sv. Petra a Pavla v Tasově
Mši bude sloužit biskup Mons. Pavel Posád
Požehnání obnoveného náhrobku Ja-
kuba Demla a Pavly Kytlicové
asi 16.00 (po skončení bohoslužby)
LITERÁRNÍ VEČER
Pochytejte hvězdy, poskvrnily se všec-
ky!
19.00 tasovská sokolovna
Scénické čtení z knih a dopisů Jakuba Dem-
la. Scénář Barbora Čiháková a Jana Fleglová. 
Účinkují Petr Pochop, Kateřina Smržová, Mi-
chal Dudek a děti z tasovské základní školy.
Pořadatelé akcí: Ústav pro českou litera-
turu AV ČR v Praze, Spolek Dobrá čeština, 
Vysoká škola kreativní komunikace Praha, 
obec Tasov, římskokatolická farnost Tasov, 
Základní škola v Tasově, spolek Slepíši

Mezinárodní konference a setkání čtenářů v Tasově 15. až 17. září 2016

Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? 

Jakub Deml a literární tradice
Náměstí
Tvoří centrum města, původní staré 
náměstí, od r. 1948 do r. 1989 pojme-
nované podle K. Gottwalda na Náměs-
tí K. Gottwalda
Na smetišti
Pozemek před hradbami u Dolní brá-
ny, v dřívějších dobách tento pozemek 
před hradbami sloužil ke skládce smetí
Na Výsluní
Ulice pod železničním náspem nad uli-
cí Nad Gymnáziem od r. 1957, na jižní 
straně – na sluneční straně
Nová říše
Ulice od Šlapalova-Beranova stavu na 
Balince vpravo za silnicí na Uhřínov od 
r. 1912, nově postavená čtvrť
Nábřežní
Ulice za soutokem Oslavy a Balinky, vede 
podél levého břehu a nábřeží Oslavy
Novosady
Ulice po severovýchodní straně, staré 
centrum města od Dolní brány, kolem ná-
městí k ulici Vrchovecká, dřívější židovské 
město, název Novosady pro celou ulici byl 
převzat z názvu části židovského města
Na Pískách
Ulice po levé straně silnice na Jihlavu, nad 
ulicí Hliniště, ležící na písečném kopci
Na Poříčí
Ulice východně od ulice Vrchovecká 
podél řeky Oslavy (levý břeh)
Na Spravedlnosti
Ulice severovýchodně od silnice na 
Brno, pod ulicí K Buči vedoucí po sta-
rém popravním místě
Na Vyhlídce
Ulice západně od ulice Nádražní, s pěk-
nou vyhlídkou na západní část města
Nad Gymnáziem
Ulice vedoucí nad budovou školy seve-
rovýchodně k Fajtově kopci
Nad Kunšovcem
Ulice severovýchodního rozcestí silnic 
na Brno a Tasov, název od r. 1942, vede 
nad údolím v trati Kunšovec
Nad Sv. Josefem
Ulice začíná a vede nad sochou sv. Jose-
fa, severovýchodně od ulice Sokolovské
Nad Sýpkami
Ulice západně od ulice K Rakůvkám, v 
kopci nad budovou sýpek
Nad Tratí
Ulice v kopci souběžně vedoucí se že-
lezniční tratí na Studenec, mezi ulicí 
Nádražní a Na Vyhlídce u zastávky 
vlaku
Na Kopečku
Domy postavené na vyvýšeném mís-
tě Hornoměstské ulice, na „kopečku“ 
vytvořeném pevným žulovým podkla-
dem, od 19. století



12

SPOLEČNOST září 2016

Divadelní a šermířský spolek TAS připra-
vil na sobotu 27. srpna čtyři noční pro-
hlídky katovny.
Příchozí zájemci  byli hned po vstupu 
pečlivě střeženou branou přivítáni a 
upozorněni na to, že se nacházejí na 
nebezpečné půdě... nicméně si mohli 
prohlédnout osvětlené prostory jak ven-
kovní tak i vnitřní a zakoupit občerstvení. 
Od poslední veřejně přístupné prohlídky 
katovny, která byla v lednu v rámci dne 
otevřených dveří, přibyla v místnostech 
hlavně výstavka obrazů a předmětů s 
tematikou útrpného práva.
Venku pak na návštěvníky čekalo diva-
delní vystoupení s ukázkami mučení, do 
kterého byli vtaženi i tři přihlížející z řad 

diváků. Tentokrát se ve hraném příběhu 
o přepadení místní katovny méně šermo-
valo a bojovalo, ale více žertovalo, ještě 
více mučilo, ale nakonec všichni ze spárů 
kata vyvázli živí...
„Tři prohlídky jsme měli vyprodané a po-
dle ohlasů zapsaných v knize návštěv lze 
soudit, že se akce líbila. Nápadů máme 
stále hodně, nočními prohlídkami jsme 
hlavně mapovali zájem veřejnosti o naše 
akce. Jsme ale limitováni menším prosto-
rem katovny, akce musí být tedy komor-
nější. Na zimu opět plánujeme další den 
otevřených dveří pro veřejnost, protože 
stále prostory upravujeme a máme v 
katovně další změny,“ upřesnil za TAS 
Radek Kamenský.

Noční prohlídky katovny diváky zaujaly i pobavily

TANEČNÍ 2016
Taneční kurzy jsou určeny především pro dospívají-
cí mládež (ve věku od 16 let). Naučíte se zde nejen 
základům společenského tance, ale též pravidla 
společenského chování, která nejednou v budouc-
nu uplatníte.
Kurz bude zahájen v pondělí 19. září 2016, ukonče-
ní prosinec 2016.
Uzávěrka přihlášek 16. září 2016.
Jednotlivé lekce budou probíhat: 19. 9., 26. 9., 3. 
10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 
21. 11., 28. 11. 2016.
V případě, že se oba kurzy nenaplní, bude probíhat 
taneční kurz od druhé lekce pouze jeden, a to od 
18 do 20 hodin.
Dnem výuky je pondělí, proběhne 11 lekcí, vždy 
jedna v týdnu, v rámci výuky budou Ples v bílém 
a závěrečný Barevný ples (velký sál Jupiter clubu). 
První kurz začíná v 17 hodin (Gymnázium, ostat-
ní) a další pak v 19 hodin (Hotelová škola Světlá a 
Střední odborná škola řemesel, ostatní).
Lektoři kurzu jsou z Taneční školy manželů Bury-
anových Brno -  STARLET. Hudební doprovod je 
zajištěn nahrávkami z CD, u prodloužené za dopro-
vodu živé hudby.
Cena celého kurzu je 1000 Kč. V kurzovném jsou 
započítány všechny základní lekce, Ples v Bílém a 
závěrečný Barevný ples. Platba v hotovosti s vypl-
něnou přihláškou nebo hromadně za ročník, školu.
Na kurz je možno se přihlásit se třídou i individu-
álně.
Každý účastník kurzu se prokáže legitimací. Během 
kurzu nemohou žáci bez vážných důvodů odcházet 
z výuky. Vstup na lekce je možný pouze ve spole-
čenském oděvu.
Informace a přihlášky získáte na programovém od-
dělení Jupiter clubu (otevřeno po–čt 8–16 hodin, 
pá 8–14 hodin) tel. 566 782 004, 566 782 001 nebo 
na www.jupiterclub.cz v sekci kurzy – taneční.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Od pondělí 16. září 2016 * 21 – 23  hodin
Termíny: (19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 
10. 2016). V případě sloučení kurzu tanečních pro 
mládež, bude taneční kurz od druhé lekce začínat 
ve 20 hodin, ukončení 24. října 2016. Cena kurzu: 
1.300 Kč/taneční pár, přihlásit se můžete nejpoz-
ději do 16. září 2016 na programovém oddělení 
Jupiter clubu.

Je čtvrtek 7. 7. 2016 dvě hodiny odpoledne a 25 členů 
pěveckého sboru Harmonie čeká na svůj vlak směrem 
ku Praze. Odjíždí na dlouho očekávanou mezinárodní 
akci Prague Choral Festival. Všichni se moc těší. Ve vla-
ku panuje báječná nálada. Tři hodiny cesty utekly jako 
nic. Z nádraží se přesouváme tramvají na místo, odkud 
budeme celý týden docházet na jednotlivé akce, zkouš-
ky a koncerty. Ubytování je jednoduché, ale dostačující. 
Takzvané „polní podmínky“ pro nás nejsou žádný pro-
blém. Rozbalíme karimatky, spacáky a doslova na jedné 
hromadě se ubytujeme v DDM na Žižkovské ulici. Je to 
strategické místo. Zhruba 15 minut ostré chůze přes 
park a jsme u hotelu STEP, kde budou probíhat veškeré 
zkoušky na plánované koncerty. Cestou máme v jedné 
místní hospůdce domluvené obědy, takže nepotřebuje-
me řešit tak často MHD.
Ze začátku jsme měli všichni trochu obavu z náročného 
repertoáru a množství zkoušek, které nás čekaly, ale 
hned první setkání s organizátory akce, všemi sbormis-
try a muzikanty a především s americkým dirigentem 
Matthewem Mehaffeym, nás okamžitě uklidnilo. Neu-
věřitelně pohodová a přátelská atmosféra, báječní lidé, 
kteří se sešli, aby si užili celý týden plný krásné muziky. 
Nácvik probíhal zpravidla ve dvou blocích každý den. 
Celkem 5 hodin zpívání. Vlastně nám to nakonec při-
padalo málo, ani se nám nechtělo odejít, když Matthew 
ohlásil konec zkoušky. Skoro nás mrzelo, že je s námi 
všemi tak spokojený.
První festivalový koncert se konal v neděli 10. 7. v 
Českém muzeu hudby a vystoupily na něm samostatně 
sbory Gaudium, Pueri Gaudentes, Besharmonie a Clarke 

University. Společně jsme pak všichni zazpívali skladby 
Aká si mi krásna, Goin´ Home a Proč bychom se netěšili.
Druhý festivalový koncert jsme si užili už zcela z pozice 
diváků, tentokrát v krásném prostředí kostela sv. Sal-
vátora. Vystoupily sbory ĹAsenzio, Garrendo, Hendrix 
University, Minnesota Choirs a Pepperdine Univesity. 
Poslední zmiňovaný sbor byl opravdu nezapomenu-
telný, charismatický sbormistr a neuvěřitelná kvalita 
provedení všech sborových skladeb.
Slavnostní závěrečný koncert ve Smetanově síni Obec-
ního domu byl naplánován na poslední večer celého 
týdne. Už generální zkouška pro nás byla velký zážitek. 
Jen vejít do Smetanovy síně, kterou někteří nazývají 
českou Carnegie Hall, bylo ohromující. Poprvé jsme 
také viděli a slyšeli všechny doprovázející, oba klavíry 
a celou bicí sekci - tympány počínaje a gongem konče. 
Přesně takhle to totiž v jedné ze svých úprav napsal 
sám autor skladby Carmina Burana Carl Orff.
První část koncertu patřila varhanním skladbám Lita-
nies Jehana Alaina a Postludiu Leoše Janáčka, následo-
valo Prague Te Deum Petra Ebena a Nänie Johannese 
Brahmse v provedení amerických sborů. A pak už přišla 
na řadu Carmina Burana. Mohutné akordy této nádher-
né skladby zaplavily Smetanovu síň. Bezmála 300 zpě-
váků v deseti řadách nad sebou v čele se sbormistrem 
a dirigentem Matthewem Mehaffeym. To, co jsme my 
zpěváci v tu chvíli prožívali, lze jen těžko slovy popsat. 
Jisté je jedno. Pouze hudba má tu moc spojit jakékoliv 
množství lidí v jedno tlukoucí srdce.
A takhle přesně to bylo...

HARMONIE zazpívala na Prague Choral Festival

za sbor Harmonie 
Olga Ubrová

Simona Fňukalová 
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Cítíte se jako šedesátník, pane řediteli?
„Každý normální chlap si věk nepři-
pouští. Ať už je mu 20 nebo 80. To je 
taková naše přirozenost a ani já nejsem 
výjimkou. Zkrátka - na 60 let se opravdu 
necítím, občas po ránu či po náročném 
dni si tělo vzpomene na intenzivně pro-
žitá sportovní léta. Nadarmo se neříká, 
vrcholovým sportem k trvalé invaliditě. 
Moje záda i klouby jsou toho příkladem. 
Poopravil bych i Tyršovo tvrzení „ve 
zdravém těle zdravý duch“. Zdravý duch 
by byl, ale tělo už není to, co bývalo.“
V polovině prázdnin to bylo už 16 let, 
co jste ředitelem Jupiter clubu. Jestli-
pak dobře znáte jeho historii?
„Za těch šestnáct let už bych měl mít 
vlastní inventární číslo, ale nikdo mi ho 
nechce přidělit. Historii Jupiter clubu 
samozřejmě znám, jsem patriot nejen 
svého města, ale i téhle krásné budovy i 
organizace, jež ji obývá. Komplex budov, 
které v současnosti slouží jako kultur-
ní centrum, vznikl sloučením několika 
středověkých domů kolem roku 1560. 
Původně to byl hostinec U Černého orla. 
Ve druhé polovině 18. století tady byly 
kanceláře krajského úřadu Jihlavského 
kraje, další desítky let využívala budovu 
pošta. Začátkem dvacátého století kou-
pil budovu Sokol, v padesátých letech 
byla využívána jako klub pracujících Zá-
vodního klubu Kablo, později Jednotné-
ho klubu pracujících ROH. V celkem pěti 
etapách a padesáti letech zde proběhly 
velké rekonstrukce, poslední etapa byla 
dokončená v loňském roce.“
To byla dokončená rekonstrukce velké-
ho sálu. Jak vlastně probíhala?
„Celé to začalo už v roce 2002, kdy jsem 
oslovil s požadavkem na celkovou rekon-
strukci velkého sálu a přilehlých prostor 
vedení města. Ve spolupráci s agenturou 
RRa Jihlava jsme zpracovali vizi celé pře-
měny, kterou jsme předložili radě města. 
V roce 2013 byla vybrána projekční kan-
celář i zhotovitel stavby, což byla firma 
PKS ze Žďáru nad Sázavou. Stavba potře-
bovala třeba také vybudování věžového 
jeřábu, přemostění Balinky pro zajištění 
přístupu na staveniště a archeologický 
průzkum. Až v roce 2014 byly zahájeny 
samotné stavební práce. Ty zahrnovaly 

kompletní rekonstrukci podsklepené 
části suterénu, vybudování základové 
desky, výstavbu obvodových zdí, příček, 
zastřešení. Byla přemístěna kotelna, 
vybudovány výtahy, podlahy, rozvody 
vzduchotechniky a chlazení, osvětlení, 
plyn. Instalovali jsme divadelní techni-
ku, cateringové zařízení kavárny, barů a 
kuchyně, dveře a nakonec jsme interiéry 
vybavili nábytkem. Bylo toho strašně 
moc, a kdybych měl popsat všechno, dalo 
by to na několik desítek stránek. Celé to 
období stavby bylo strašně náročné i pro 
zaměstnance Jupiter clubu. Nechtěli jsme 
ztratit naše návštěvníky, proto jsme fun-
govali v provizorních podmínkách půjče-
ných prostor Luteránského gymnázia a 
např. v kině jsme z dílů venkovního pódia 
vybudovali provizorní jeviště divadelní 
scény. Nicméně všechno dobře dopadlo a 
dnes máme nejkrásnější sál široko dale-
ko, díky kterému nás navštěvují i takové 
hvězdy, jakou byla třeba letos Magdalena 
Kožená a Melody Makers.“ 
Znáte vaše předchůdce ve vedení Jupi-
ter clubu?
„Osobně jen ty časově nejbližší, samo-
zřejmě. Při přípravě publikace 50 let 
organizované kultury ve Velkém Meziříčí 
jsem se s životopisy i prací mých před-
chůdců měl možnost podrobně sezná-
mit. V šedesátých letech na tomto postu 
působil Jaromír Pařízek, po něm novinář 
František Hladík. Toho nahradil předseda 
výboru JKP Ivan Vítek, který se zasloužil 
o výrazný rozvoj kulturní činnosti klubu. 
Činnost Ivana Vítka pro mne byla velkým 

vzorem a mým cílem bylo pokusit se na 
jeho práci a vize navázat. Pak zde byla 
ředitelkou Marie Belatková, kterou v 
roce 1990 vystřídal Zdeněk Doležel. Ten 
byl v roce 2000 z pozice ředitele odvo-
lán. Místo něj byl vedením krátce pově-
řen vedoucí odboru kultury městského 
úřadu Pavel Stupka a 1. srpna v tomtéž 
roce jsem byl jmenován já. 
Na nějaké velké bilancování máte ještě 
fůru času. Přesto se zeptám, na co jste 
dosud ve své práci nejvíce hrdý? 
„Jsem rád za každou akci, která má 
úspěch u lidí, velkou návštěvnost a klad-
ný ohlas. Nejvíce jsem samozřejmě hrdý 
na velkou rekonstrukci sálu a přilehlých 
prostor, o které jsem už mluvil. Jsem také 
rád za digitalizaci kina a transformaci 
Velkomeziříčska na moderní komuni-
kační portál, který komplexně v tištěné 
i elektronické formě informuje občany o 
dění ve městě. 
Velmi si vážím práce mých zaměstnanců, 
kteří svou každodenní činností naplňují 
mé představy a záměry o fungování 
společnosti. Jsem velmi rád, že se JC stal 
centrem nejen profesionální, ale i ama-
térské zájmové činnosti. Genealogové, 
svaz žen, loutkoherecký soubor, hudeb-
ní i divadelní uskupení jsou toho pří-
kladem. Radost mi dělají tradiční akce: 
Velkomeziříčské kulturní léto, Adventní 
světýlka a samozřejmě zcela ojedinělá 
akce v rámci ČR i EU, Evropský festival 
filozofie. Letos proběhl jubilejní desátý 
ročník, který zaznamenal návštěvnický 
rekord. Zúčastnilo se jej zhruba pět tisíc 

lidí. Ukázalo se, že i takto náročný fes-
tivalový formát jeho návštěvníci stále 
více oceňují a festival se již ve Velkém 
Meziříčí definitivně zabydlel. Jak často 
uvádím, z malého semínka nám vyrostl 
košatý desetiletý strom. Naše město 
přivítalo desítky významných osobností 
filozofického i společenské života a jsem 
velmi rád, že nedílnou součástí festivalu 
se stal i kulturní doprovodný program, 
který nabízí prostor pro vystoupení ne-
jen profesionálních umělců, ale také naší 
místní amatérské umělecké sféře. Mám 
radost z toho, že přínos festivalu vysoko 
hodnotí Akademie věd ČR, Kraj Vysočina 
i vedení města. Letošní aktivita návštěv-
níků EFF a jejich zájem o vážná aktuální 
témata vysoce předčila naše očekávání. 
To je pro mě tou největší odměnou za 
desetiletou práci na festivalu i nejhez-
čím dárkem k šedesátinám.“
A co ještě nějaké plány? Pracovní i 
osobní?
„Mám plány, ale už spíš takové stavební. 
Chtěl bych ještě zmodernizovat naše kino. 
Po digitalizaci by si určitě zasloužilo i 
hezčí interiér a především lepší vzducho-
techniku. Chtěl bych také udržet standard 
počtu a kvality kulturních akcí v našem 
městě a restartovat oblíbenou soutěž 
Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně. V 
osobním životě už mi nic nechybí - moje 
žena je mým skutečným protějškem, na 
děti jsem pyšný a vnučky jsou úžasné a 
krásné a skvělé. Takže mým plánem do 
budoucna v klidu žít a pracovat.“ 

PŘÍBĚH

Dufek: Jako inventář si zatím nepřipadám

Petros Martakidis

Na začátku léta oslavil významné život-
ní jubileum - 60 let - nejdéle působící 
ředitel organizované kultury v našem 
městě, jednatel JUPITER clubu, s.r.o. 
Milan Dufek. Podle svých slov si nepři-
pouští ani věk, ani profesní opotřebo-
vanost. Kultura k Velkému Meziříčí pa-
tří a je jedním z nejvýraznějších prvků, 
které naše město definují, říká.
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KINO
Učitelka, 7. 9., 19.30
Obr Dobr, 9. 9., 18.00
Zloději zelených koní, 10. 9., 19.30
Můj kamarád drak, 11. 9., 16.00
Božská Florence, 14. 9., 19.30
Nerve: Hra o život, 15. 9., 19.30
Prázdniny v Provence, 16. 9. a 23. 9. v 
19.30
Dítě Bridget Jonesové, 17. 9. v 19.30
Mechanik Zabiják: Vzkříšení, 21. 9., 
19.30
Tohle je náš svět, 22. 9., 19.30
Matky na tahu, 24. 9., 19.30
Čapí dobrodružství, 25. 9., 16.00
Tajný život mazlíčků, 27. 9., 17.30
Teorie tygra, 27. 9., 19.30
Lovecká sezona: Strašpytel, 28. 9., 
16.00
Krycí jméno Holec, 30. 9., 19.30

DIVADLA
Ať žijí strašidla, 18. 9., 15.00, pohádko-
vý muzikál pro děti, velký sál JC
P.R.S.A., 20. 9., 19.30, velký sál JC, zahá-
jení divadelní sezony. Žádná z pětice hr-
dinek nezná svého otce a na otce svých 
dětí se snaží co nejrychleji zapomenout, 
Dámská jízda nejen pro ženy. Hrají: Kris-
týna Leichtová, Ilona Svobodová, Jana 
Bernášková a další
Jméno, 4. 10., 19.30, velký sál JC, diva-
delní představení Divadla Verze, hrají: 
Jan Dolanský, Roman Zach, Linda Rybo-
vá, Petr Lněnička, Jana Janěková ml.
Můj báječný rozvod, 5. 10., 19.30, velký 
sál JC, v hlavní roli Eliška Balzerová

VÝSTAVY
Nobilita na cestách, výstava v Muzeu 
VM do 11. 9., otevírací doba na www.
muzeumvm.cz
Obrazy naivisty Zdeňka Raisera a Hele-
ny Bochořákové v Galerii Dvorek Křiža-
nov, 11. 9., 13.30
Obrazy a paličkované šperky, výstava v 
Muzeu VM Ivany Zezulové, Aliny Jaškové 
a Jakuba Jaška, vernisáž 19. 9., 17.00, do 
31. 10.

KONCERTY

Pavel Šporcl a Barocco sempre giova-
ne ve Žďáře nad Sázavou, 6. 10., 18.00, 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Před-
prodej vstupenek na Informačním cen-
tru na MěÚ ve VM
Inspirace šansonem, koncert zpěvačky 
Jany Musilové s klavírním doprovodem 
Petra Maláska, hostem dámské kvarteto 
Beladona Quartet, 26. 10., 19.00, kon-
certní sál JC

RŮZNÉ
Den záchranářů, 8. 9., náměstí, pro-
gram 10.00–17.00 prezentace a ukázka 
činnosti hasičů, policie a zdravotní, zá-
chranné služby
Brazílie, 13. 9., 16.00, koncertní sál JC, 
přednáška Josefa Sedláka pořádaná 
Vlastivědnou a genealogickou společ-
ností při Jupiter clubu
Konference o Jakubu Demlovi - Cožpak 
to jsem chtěl, aby mne zařadili do lite-
ratury?, Tasov, 15.-17. 9.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, 20. 9., 16.00, koncertní 
sál JC, přednáška Mgr. S. Mikule
Den otevřených dveří denního stacio-
náře Nessa a Osobní asistence, 22. 9., 
10-16 hodin
Architektonické a jiné zajímavosti 
Žďárska a Novoměstska, 27. 9., 16.00 
koncertní sál JC, přednáška ing. Pavla 
Svobody pořádaná Vlastivědnou a ge-
nealogickou společností při JC
Svatováclavské ohně ve Stránecké 
Zhoři, 24. 9., 16.00
XXII. Drakiáda, 2. 10., od 12.00, Fajtův 
kopec
Setkání se šamankou Taishou Tauma, 
14. 10., 19.00, Happy sport club VM, 
téma: Učitelé z hvězd aneb tvoříme lep-
ší budoucnost

V tichém spánku nás dne 16. 8. 2016 ve věku 96 let 
opustila 
Jiřina Slabá. 
Celý svůj plodný život prožila ve Velkém Meziříčí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni. 
Děkuje rodina.

SPOLEČNOST září 2016

SPOLEČENSKÁ KRONIK A KULTURA
od 7. září

Kdo v srdci žije – neumírá. 
V těchto dnech si připomínáme sedmé smutné 
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky 
a babičky, paní 
Emilie Kafkové z Mostišť.
Za tichou vzpomínku děkují a s úctou  
a láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Utichlo srdce, uběhl čas,  
vzpomínku v srdci má každý z nás.

Dne 10. 8. 2016 tomu byly 2 roky, kdy nás navždy 
opustila maminka, babička a paní 
Zdeňka Pospíšilová z Oslavice. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Za rodinu dcera Ilona s rodinou

Dne 31. 8. 2016 jsme si připomněli 20. výročí  
od tragické smrti pana 
Arnošta Neumanna z Velkého Meziříčí. 
Rodina Neumannova a Berounova

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 24. září oslaví zlatou svatbu
Anna a Václav Kučerovi. 
Přejeme vám ještě mnoho společných 
východů slunce.
Děti a vnoučata.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
Svatopluk Peksa, Velké Meziříčí, 13. 8., 70 let

Mladí hasiči ve Velkém 
Meziříčí hledají nové kamarády do mladší, starší i dorostenecké kategorie. 
Mladší žáci ročníky 2006–2010, starší žáci 2002–2006 a dorost 1999–2002. 
Mladší trénují každý pátek od 15,00 hodin. Starší v pátek v 15.30 hodin a další 
den v týdnu dle domluvy. Dorost v pátek od 17.00 hodin. Zveme všechny zájem-
ce od 6 do 17 let o práci v hasičském kroužku, aby za námi přišli kterýkoli pátek 
v 15.00 hodin do hasičské zbrojnice.
Můžeme nabídnout pohybové aktivity, rozvoj znalostí topografie, zdravovědy, 
hasičských dovedností a podobně. Zúčastňujeme se různých soutěží, pořádáme 
letní stanový tábor a další aktivity v průběhu celého roku.

za SDH Velké Meziříčí
vedoucí mládeže Miroslav Jágrik

STAŇ SE I T Y ML ADÝM HASIČEM
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POZ VÁNKY

ROZPIS MISTROVSKÝCH 
ZÁPASŮ KRA JSKÝ PŘEBOR 
MUŽI B – PODZIM 2016, 
ZÁPASY VE VM:
17. 9. v 15.30 – FC VM – FC Slovan 
Havl. Brod
1. 10. v 15.00 – FC VM – Ždírec 
nad Doubravou
15. 10. ve 14.30 – FC VM – FC 
Chotěboř
29. 10. ve 14.00 – FC VM – 1. FC 
Jemnicko

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 
2016

STŘEDA 7. ZÁŘÍ OD 17.00
stavění máje za doprovodu decho-
vé hudby LESANKA

ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 18.30
kulturní dům ve Velké Bíteši 
mimořádný koncert Bítešského 
hudebního půlkruhu - dětský 
pěvecký sbor JITRO pod vedením 
Jiřího Skopala

PÁTEK 9. ZÁŘÍ 17.00
Masarykovo náměstí na hlavním 
pódiu - hodové vystoupení Zá-
kladní umělecké školy Velká Bíteš, 
18.00 BANDABAND,  
20.00 MŇÁGA A ŽĎORP,  
22.00 FLERET,  
celý páteční program moderuje 
Martin Hrdinka,  
v KD 20.00 HODOVÁ OLDIES 
PÁRTY

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 13.30
14. ročník folklorního festivalu 
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU, kde 
vystoupí přehlídka souborů a 
krojovaných skupin z Podhorácka 
a sousedních regionů (zahraničním 
hostem slovenská taneční skupina 
ČAROVNÉ OSTROHY s programem 
ROCKOM KROKOM, aneb folklor 
natvrdo,  
koncert kapely MEDICIMBAL,  
festival moderuje Karel Hegner, 
vystoupí i Horáčan z Velkého 
Meziříčí,  
na farní zahradě program pro děti  
od 15.00 BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
NEDĚLE 11. ZÁŘÍ
krojovaný průvod městem, skupina 
historického šermu TARANIS z 
Rosic, slavnostní bohoslužba v 
kostele sv. Jana Křtitele v 8.00, de-
chová hudba GALÁNI na náměstí 
pod májí, 

STŘEDA 14. ZÁŘÍ 17.00
kácení máje 
Součástí bítešských hodů je 
Jarmark lidových řemesel, burčá-
kobraní. 

Program na www.bitessko.com

Velkomeziricsko .cz

NEJPODROBNĚJŠÍ 
ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL 
VE MĚSTĚ

 pro ty, kdo to chtějí 
vědět první

d
r

ž i t e l  o ceněn
í

3.
 MíSto

www.velkomeziricsko.cz
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VEŘE JNÉ BRUSLENÍ
Září 2016 

So  10.9.  14.30 – 16.00
Ne  11.9.  14.00 – 15.30
So  17.9.  14.15 – 15.45
Ne  18.9.  14.00 – 15.30
So  24.9.   14.00 – 15.30 
Ne  25.9.  14.15 – 15.45
St  28.9.  14.30 – 16.00
Vstupné – bruslící 20 Kč, 
doprovod 10 Kč

18. 9. v 8.00 Bludička cup, lokalita 
Amerika
18. 9. v 10.00 PoHodová devítka, závod 
Envirocupu ve Velké Bíteši, běžečtí nad-
šenci z Velké Bíteše pořádají za spolu-
práce Sportovního centra Velké Meziříčí 
2. ročník běžeckého závodu pro všechny 
výkonnostní a věkové kategorie, www.
behbites.cz, www.envirocup.cz

SPORTOVNÍ AKCE: 

SO 10.9. 16:00 FC Odra Petřkovice - 
FC VM
NE 18.9. 10:15 FC VM - 1. FC Slovácko B
SO 24.9. 15:00 MFK Vyškov - FC VM
NE 2.10. 10:15 FC VM - FC Viktoria 
Otrokovice
SO 8.10. 14:30 SK Spartak Hulín - FC VM

ROZPIS MISTROVSK ÝCH 
Z ÁPA SŮ MSFL MUŽI A 

So 10. 9. 9:00–14:00 Liga Vysočiny – 
starší žáci
15:00 přípravné utkání ženy HC 
Sporta Hlohovec (Slovensko)
17:00 2. kolo Český pohár muži  
Ne 11. 9. 8:30–17:30 turnaj mladších 
a starších dorostenek 
TJ Sokol Velké Meziříčí, Sokol Kobylisy II, 
Házená Jindřichův Hradec, HK Ivančice, 
Jiskra Havlíčkův Brod, DHK Pardubice
So 17. 9. 11:00 I. liga starší dorosten-
ky SK Velká Bystřice
13:00 I. liga ženy Sokol Vršovice 
So 24. 9. 9:00–14:00 Liga Vysočiny – 
mladší žákyně
17:00 II. liga muži Sokol II. Prostějov
So 1. 10. 11:00 I. liga starší dorosten-
ky DHK Zora Olomouc
13:00 I. liga ženy DHK Zora Olomouc “B“ 
So 8. 10. 15:00 II. liga mladší doros-
tenci Legata Hustopeče 
17:00 II. liga muži Legata Hustopeče

HÁZENÁ
Utkání ve sportovní hale TJ Sokol Velké 
Meziříčí, ulice Sportovní „za Světlou“

„Vždycky jsem toužil po lezení tak, abych neměl sedačku a 
mohl jsem se cítit volným a lézt vysoko. To je možné díky vodě. 
A proto jsem se zúčastnil v této akci. Ještě mě zajímají skoky 
a rychlost, jak to bylo na finální cestě. To mám rád, v rychlosti 
mám velkou vášeň. Nelezl jsem se soupeřem, ale se svým ča-
sem. Závody se mi moc líbily. Všecko bylo prostě super. Hlavně 

mě to moc bavilo a měl jsem z toho radost,“ řekl po závodu 
Rishat Khaibullin. 
WBG se v lyžařském areálu na Fajtově kopci konaly v 12. a 
13. srpna. Zatímco v pátek změřili své síly nejmladší účastníci, 
sobota patřila dospělým lezcům. Na startu se sešlo 45 závod-
níků, z toho osm žen.
V prvním kole závodníci zdolávali stěnu nad vodní hladinou 
ve dvojicích na rychlost, v druhém kole a vyřazovacím kole 
před finále pak organizátoři závodu přidali na obtížnosti trasy.
Závody ukončila slack line show - balanční exhibice Lukáše 
Černého a Matěje Pírka na tenkém pruhu nad vodou.  

Letošní už druhý ročník Autocolor Water Boulder Games vy-
hrál v kategorii mužů Rishat Khaibullin (Kazachstán). Druhý 
byl Martin Spilka a třetí Michal Běhounek. Mezi ženami byla 
nejúspěšnější Dominika Dupalová,na druhém místě skončila 
Michaela Matúšová a na třetím Nikola Janoušková.

-scvm-

Lezení nad vodou vyhrál Kazachstánec Khaibullin

SPORT září 2016


