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Zastupitelé odmítli 
vítěze soutěže
Lidé začali sbírat podpisy 
pro vyhlášení místního 
referenda o náměstí.

Zeď za ZUŠ žáci 
zdobí svými díly 
Výtvarný obor si plochu 
rozdělil na tři díly a postup-
ně ji přetváří.

Meziříčí umí třídit 
svůj odpad 
Město je mezi 15 nejlépe 
hodnocenými sídly v re-
publice.

Festival filozofie 
přitahuje diváky 
Letošní návštěvnost festi-
valového týdne se pohybuje 
kolem 4.500 lidí.   
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Středověké 
fresky ožily
Po dvouleté práci mohli lidé 
poprvé vidět unikátní výzdobu 
prastarého rytířského sálu 
velkomeziříčského zámku.
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celku. Vydává Jupiter club, s. r. o., Náměstí 
17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 469 67 036. 
Vychází měsíčně o nákladu 5 500 výtisků 
pro Velké Meziříčí a místní části Hrbov, 
Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, 
Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. 
Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Jupiter club, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí
telefon: 566 782 008–9, 739 100 979 
e-mail: velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz 
Tisk, roznos: Samab Brno Group, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta s.p. 
Vydavatel si vyhrazuje právo krátit 
nebo upravit příspěvky bez předchozího 
souhlasu autora, v případě nedostatku 
místa je zcela odmítnout. Příspěvky 
některých autorů mohou vyjadřovat 
názory pisatele a nemusejí se shodovat 
se stanoviskem vydavatele. 
Toto číslo vychází 7. července 2017. 
Uzávěrka příštího čísla je 24. července 2017.
Pokud jste zpravodaj neobdrželi do schrán-
ky, vyzvedněte si jej v recepci radnice nebo 
v redakci.
Foto na titulní straně: Martina Strnadová
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Slovo radního
Poslední červnové zastupitelstvo po-
sunulo architektonickou soutěž a její 
výsledky do dalšího kola. Po diskusi, 
která se k tomuto bodu rozpoutala, za-
stupitelstvo těsnou většinou odmítlo 
referendum o podobě náměstí podle 
návrhu vítěze architektonické sou-
těže, kde by se občané, kterým není 
lhostejný osud našeho náměstí, mohli 
k jeho vzhledu vyjádřit. Nejtěsnějším 
rozdílem bylo odhlasováno ukončení 
jednání s vítězem soutěže Ing. arch. 
Davidem Mikuláškem a starosta města 
byl pověřen k zahájení jednání s dalším 
oceněným a k pozvání doc. Ing. arch. 
Miroslava Cikána na zářijové jednání 
zastupitelstva. Zde bude prezentovat 
svůj soutěžní návrh. Na závěr jednání 
vyzval zastupitele místostarosta měs-
ta Josef Komínek, abychom si po dovo-
lených společně sedli u jednoho stolu a 
dokázali se domluvit na investicích, které naše město potřebuje. S jeho názorem se 
plně ztotožňuji a doufám, že v dalších důležitých rozhodnutích najdeme společnou řeč. 
Začaly prázdniny, děti si užívají pěkného počasí, mládež se baví a dospělí v rámci mož-
ností relaxují a odpočívají. Někteří již tráví svoji dovolenou, jiní se na dovolenou chysta-
jí. Třetí víkend v červnu patřil na našich silnicích k těm nejtragičtějším. Chtěl bych nám 
všem popřát, aby těchto událostí bylo co nejméně a aby všichni bezpečně a ve zdraví 
dorazili do cíle své cesty, ať už jedou autem, lodí, letadlem nebo na kole. 
Přeji Vám krásné, slunečné prázdniny a cesty bez nehod.

Miroslav Jágrik, radní

Na poslední chvíli:
Město může získat budovu 
luteránského gymnázia
Vlastníci budovy bývalého luteránského 
gymnázia ji nabídli městu za 21 milionů 
korun. Na červnovém jednání zastupitel-
stva to řekl starosta Radovan Necid s tím, 
že dopis s nabídkou obdržel těsně před 
jednáním.
Podle starosty jde o jednu z památkově 
nejcennějších budov ve městě a její od-
koupení by mělo logiku. „V našem dlouho-
dobém strategickém dokumentu Koncep-
ce podpory kultury je dokonce tato koupě 
uvedena jako žádoucí. Já osobně ji plně 
podporuji,“ řekl Velkomeziříčsku starosta 
s tím, že jediným problémem jsou peníze a 
také následné využití.
„Ve městě je takových objektů víc, napří-
klad barokní sýpka nad zámkem, která 
sloužila jak sklad pro podniky, sýpka za 

DÓZOU a podobně. Všechny tyto stavby 
by si zasloužily zachránit a najít důstojnější 
využití. Ale peněz máme omezené množ-
ství a koncertních sálů či výstavních síní 
taky nepotřebujeme zrovna pět. Nejsme 
v Praze,“ přemítá starosta. Podle něj je ale 
luteránské gymnázium natolik výjimečné, 
že doufá v úspěch. „Věřím, že nějaké řešení 
najdeme a už jsem zahájil jednání s majite-
li,“ uzavřel Radovan Necid. -kid-
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Zastupitelé odmítli vítěze, 
referendum sbírá podpisy

Martina Strnadová

PetroS MartakidiS

OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ VYSVĚTLUJÍ 
SVOJE VETO
Řešení dopravy v centru města je ten klí-
čový problém, který nám na vítězném 
návrhu vadí nejvíc. Na tom se shodujeme. 
– Třináctka velkomeziříčských zastupitelů 
vysvětlila svoje důvody, proč nepodpořila 
vítězný návrh architekta Davida Mikuláška 
na úpravu centra města vzešlý z architek-
tonické soutěže.
Zastupitelé kritizují zejména zjednosměr-
nění ulice Kostelní z Novosadů do ulice 
Komenského. „V ulici je základní škola, 
tělocvična, velké nákupní centrum, pro-
cházejí tam desítky, možná stovky lidí,“ 
vyjmenoval Jiří Kaše důvody, proč zásad-
ně nesouhlasí. David Mikulášek v diskusi 
na zastupitelstvu sice vysvětlil, že na tom 
netrvá a město může dle svých potřeb do 
této ulice vjezd vozidlům upravit dopravní 
značkou. A to je to, co se zastupitelům také 
nelíbí. „Porota vyzdvihla flexibilitu vítěz-
ného návrhu, ale my očekáváme hotovou 
vizi,“ shodují se.
Stanislav Rosa přitom zdůraznil, že jejich 
jednání nevychází z osobních či politic-
kých pohnutek: „Toto není boj mezi třinácti 
zastupiteli a radou či nejvyšším vedením 
města, to je boj o téma, o náměstí. Trucy a 
naschvály nejsou naším cílem.“
„My nezpochybňujeme odbornost porotců 
a architektonickou soutěž, ale s vítězným 

návrhem jsme se prostě neztotožnili,“ 
uvedla Marie Ripperová. Na jednání za-
stupitelstva města proto odhlasovali, aby 
město ukončilo jednání s vítězným archi-
tektem Davidem Mikuláškem a zahájilo 
jednání s druhým oceněným, a to s archi-
tektem Miroslavem Cikánem. Podle pra-
videl soutěže. Zda se zastupitelům bude 
zamlouvat jeho řešení dopravy v centru, 
zatím nevědí. „Z toho, co víme, je jeho sys-
tém dopravy trošku jiný. Očekáváme, že 
nám všechno vysvětlí,“ dodal Rosa. Sejít 
se s ním mají na zasedání zastupitelstva 
v září.
„Chceme si vybírat ze všech tří vítězných 
návrhů,“ podotkl Kaše s tím, že mít mož-
nost diskutovat jenom s prvním je podle 
něj diskriminace druhého a třetího. Dle 
podmínek soutěže však nelze jednat se 
třemi autory návrhů a pak si vybrat. „To je 
ta nešťastná věta, která říká, že musíme 
jednat s architekty v pořadí, jak se umístili. 
Bohužel, podmínky jsme schválili v tomto 
znění,“ doplnil Petr Vrána.
Zastupitelé nezpochybňují nutnost rekon-
strukce náměstí už kvůli špatnému stavu 
inženýrských sítí. Jde podle nich o zásad-
ní rozhodnutí na dalších možná sto let. 
„Chtěli bychom proto, aby se na budoucí 
podobě náměstí shodla valná většina za-
stupitelů, nikoliv těsná většina,“ řekl závě-
rem S. Rosa.

VZNIKLA OBČANSKÁ INICIATIVA 
ZA REFERENDUM
O výsledku architektonické soutěže by 
měli rozhodovat obyvatelé města. Na 
shromáždění to uvedli členové přípravné-
ho výboru, který zahájil podpisovou akci 
pod návrh místního referenda. 
„Pro to, aby zastupitelstvo referendum 
vyhlásilo, potřebujeme shromáždit podpi-
sy 20 procent obyvatel města, tedy zhruba 
2.300 lidí,“ uvedl zmocněnec přípravného 
výboru Tomáš Bílek. 
Podle něj se lidé v přípravném výboru shro-
máždili spontánně. „Já a mí přátelé jsme se 
sešli z naší iniciativy se sekretářem sou-
těže Petrem Veličkou, abychom se od něj 
dozvěděli, jaký byl průběh a pravidla sou-
těže. Poté jsme se setkali se zástupcem 
opozičních zastupitelů Stanislavem Rosou, 
abychom znali argumenty proti,“ popisuje 
vznik občanské iniciativy Bílek a dodává: 
„Sledoval jsem všechna jednání zastupitel-
stva, pouštěl jsem si záznamy po nocích a 
zejména se mi nelíbí, jak je zpochybňována 
právě ta odborná stránka soutěže.“
Samotný přípravný výbor prý pak dali dohro-
mady během jednoho dne. Tomáš Bílek je 
zmocněncem, členy jsou bývalá zastupitel-
ka Ivana Bíbrová, výtvarník Bořivoj Pejchal, 
šperkař Mirek Štěpánek, bývalá profesorka 
češtiny na gymnáziu Jiřina Kácalová a spor-
tovec Milan Salaš. „Chceme, aby bylo od po-
čátku jasné, že jde o striktně apolitickou ini-
ciativu, která je otevřená úplně všem,“ řekla 
na shromáždění členka výboru Ivana Bíbrová. 
Podle zákona o místním referendu zastupi-
telstvo města do velikosti 20.000 obyvatel 
musí referendum vyhlásit, pakliže o ně pod-
pisem, vyjádřeným předepsaným způso-
bem, požádá alespoň 20 % obyvatel. Návrh 
podává právě přípravný výbor, který zároveň 
shromažďuje podpisy.
Shromáždění svolal starosta Radovan Necid 
jako besedu se sekretářem soutěže. Členové 
výboru v průběhu besedy požádali o mož-
nost s oznámením o zahájení sběru podpi-
sů na konci akce vystoupit.

Zastupitelé uložili starostovi ukončit jednání 
s vítězem architektonické soutěže na úpravu náměstí 

a začít jednat s druhým v pořadí. Vznikla občanská 
iniciativa, která shromažďuje podpisy za referendum.

Zastupitelé uložili starostovi města, aby ukončil jednací řízení bez uveřejnění s prvním 
Ing. arch. Davidem Mikuláškem a zahájil je s druhým oceněným, a to s Ing. arch. Miro-
slavem Cikánem. Svůj návrh bude druhý architekt prezentovat zastupitelstvu města na 
jednání v září. Rozhodli o tom dvanácti hlasy.
PRO: 12 – Stanislav Rosa, Stanislav Kratochvíl, Svatopluk Pokorný, Jiří Kaše, Karel Lan-
cman, Petr Vrána, František Komínek, Vilém Lavický, Vít Ráček, Pavel Blažek, Jiřina Jur-
dová, Marie Ripperová
PROTI: 10 – Radovan Necid, Michaela Salašová, David Babák, Miroslav Jágrik, Blanka 
Přibylová, Libor Beneš, Petr Juda, Vincenc Záviška, Josef Komínek, Jiří Michlíček
ZDRŽELI SE: 0
NEPŘÍTOMEN: 1 – Pavla Kamanová

Stanovisko odborné poroty si přečtěte na str. 24
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Čestné uznání Stavby roku Kraje Vysoči-
na 2016 v kategorii Novostavba občan-
ské vybavenosti obdržel projekt Zázemí 
a šatny fotbalového stadionu ve Velkém 
Meziříčí. Hlavním zhotovitelem stavby je 
meziříčská firma BUILDINGcentrum-HSV, 
s. r. o. Ocenění si na slavnostní večer přišel 
převzít do Jupiter clubu v pondělí 12. červ-
na její jednatel Karel Věžník.
Projekt pěších tras podél barokního mos-
tu ve Žďáře nad Sázavou zhotovitelské 
firmy GREMIS s. r. o. Velké Meziříčí obdržel 
cenu v kategorii Dopravních staveb a rov-
něž cenu České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Porota ocenila citlivé zachování dominan-
ty barokního mostu. 

Kromě staveb byly vyhodnocovány i stu-
dentské projekty, jejichž námětem byla 
fiktivní dostavba nároží ulice Radnická. Za 
svou vítěznou práci – objekt s pěti byty, 
velkými prodejními prostorami a bezbarié-
rovým přístupem – si Lukáš Mottl z havlíč-
kobrodské stavební průmyslovky odnesl 
šek na deset tisíc korun.

2002  Draka Kabely, nová budova,   
 8. místo
2004  Hotel Jelínkova vila, 6. místo
2005  3. etapa obchvatu, 12. místo
2006  Modernizace koupaliště, 
 17. místo
2007  Přestavba památkově   
 chráněné pasáže IMCA, titul   
 Prestižní stavba Vysočiny   
 2007 a Cena veřejnosti
 Rekonstrukce ulice    
 Novosady, Čestné uznání
2008  Bytové domy na Hliništi,   
 čestné uznání
 Rekonstrukce budovy   
 spořitelny, 12. místo
2009  Koupelnové studio Gremis,   
 12. místo
2011  Novostavba Domova pro   
 seniory, 25. místo
2014  Rekonstrukce velkého sálu   
 Jupiter clubu, titul Stavba   
 roku, vítěz soutěže
 Administrativní budova   
 firmy Vezeko, 7. místo
 Obchodní centrum    
 Panorama, 21. místo
 Protipovodňová opatření,   
 Čestné uznání
2015  Rozhledna Fajtův kopec,   
 Čestné uznání

VELKOMEZIŘÍČSKÉ ÚSPĚCHY 
V SOUTĚŽI STAVBA VYSOČINY:

Jitka Kočí

Vítězná studentská práce: Dostavba Radnické

Fotbalové šatny uspěly 
v soutěži Stavba Vysočiny

Oprava mostu u pošty se opět posouvá. 
Potvrdil to Kraj Vysočina, který je inves-
torem akce.
Od pondělí 3. července už ovšem dopra-
vu na mostě řídí semafory, protože je 
průjezdný pouze jednou polovinou. Pro-
bíhá zde totiž příprava na přeložky inže-
nýrských sítí, zejména plynu. 
Inženýrské sítě po dobu demolice mostu 
povedou po provizorní technologické láv-
ce. „Termín osazení provizorní lávky je 15. 7. 
2017. Tlakové zkoušky, zaměření a revizní 

zpráva bude provede-
na do 4. 8. 2017. 
Vpuštění plynu 

je třeba pro-
vést nejpoz-
ději do 7. 8. 
2017, aby 
mohla být 
z a h á j e n a 

d e m o l i c e 
mostu,“ na-

psal krajský 
radní pro dopra-

vu Jan Hyliš v sou-
vislosti s přeložkou plynu. 

„Pořád platí a všichni zúčastnění věří, že 
most kraj opraví ještě letos,“ komentoval 
aktuální vývoj starosta Radovan Necid.
„Termín zahájení ani konce stavby není 
zatím určen,“ uvedla krajská mluvčí Jitka 
Svatošová.
Kraj chtěl rekonstrukci mostu u pošty 
nejprve zahájit v červnu s tím, že do kon-
ce října měla být práce hotová. Poté in-
vestor se zhotovitelem termíny posunul: 
práce měly začít v červnu, samotná de-
molice starého mostu na začátku srpna.

-kid-

Na mostu řídí od 
pondělí dopravu 
semafory
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Sedm soch v našem městě projde o 
prázdninách restaurováním. Městskou 
kasu přijde odborný zásah na 150 tisíc ko-
run, polovinu přitom hradí krajská dotace, 
kterou se podařilo získat.
„Většina soch se nachází u frekventova-
ných komunikací, což má neblahý vliv na 
jejich stav, stejně tak jim nesvědčí okolní 
zeleň. Proto je součástí restaurátorského 
zásahu i biocidní ošetření,“ popisuje stav 
soch místostarosta Josef Komínek.
U všech soch byla velká oprava provedena 
na přelomu tisíciletí. Tehdy je restaurátoři 
nejen očistili, ale i doplnili mnoho chybě-
jících částí včetně kovových prvků, sochy 
celkově zpevnili a barevně sladili. „To vše 
za pečlivého dohledu orgánu památkové 
péče,“ vzpomíná Josef Komínek.
Další průběžná údržba pak proběhla v roce 
2007 a letos tedy odborná péče o sochy 
pokračuje.

KTERÉ SOCHY O PRÁZDNINÁCH RESTAURÁTOŘI OŠETŘÍ:

1. Sloup se sochou Panny Marie na ulici Hornoměstská, který je barokní prací z roku 
1724. Spodní část je ze žuly, socha z pískovce.
2. Socha sv. Václava na ulici Hornoměstská z roku 1740 s podstavcem z 20. století. 
Plastika je z detritického vápence se žulovým soklem.
3. Socha sv. Jana Nepomuckého na ulici Hornoměstská z roku 1730 s podstavcem z 
roku 1853. Použitý materiál je shodný jako u sochy sv. Václava.
4. Socha sv. Josefa na ulici Sokolovská je barokní prací z roku 1735 od Alexandra 
Jelínka, zhotovena z mušlového vápence s žulovým soklem.
5. Socha sv. Jana Nepomuckého na ulici Ostrůvek z 18-19. století zhotovená z pískov-
ce s žulovým podstavcem.
6. Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého a balustrádou z roku 1810 od neznámého 
autora vytvořeného z žuly. Mezi obyvateli je hojně rozšířená mylná představa, že se 
jedná o morový sloup.
7. Socha poručíka Miroslava Skrbka umístěná nad Jordánkem. Tato plastika, zhoto-
vená velkomeziříčským rodákem Jiřím Markem, dosud není na seznamu památkově 
chráněných soch.

-kid-

Sochy projdou další omlazovací kúrou

Od 1. července skončil provoz autobu-
sové linky Strakonice – Písek – Tábor 
– Pelhřimov – Jihlava – Brno. Důvod je 
ekonomický.
„Linka byla poslední léta ztrátová a naše 
společnost ji dotovala. Nicméně od září 
loňského roku ztráta začala dále narůs-
tat (platy řidičů, cena PHM), a proto jsme 
se po pečlivé úvaze rozhodli linku zrušit,“ 
vysvětluje Vladimír Warisch, ředitel spo-
lečnosti ČSAD STTRANS, která linku de-
sítky let provozovala. 

Skončila linka 
Strakonice–Brno

-mars-

Opěrná zeď za základní uměleckou školou dostává novou výzdobu. V rámci výuky vý-
tvarného oboru zde děti tvoří 3D malby podle návrhů svých tří učitelek.
„Plocha je rozdělená na třetiny podle skupin našeho výtvarného oboru. Do konce škol-
ního roku by měly být dvě třetiny dokončeny,“ informoval ředitel školy Martin Karásek s 
tím, že pokud budou okolnosti, včetně počasí příznivé, má škola v plánu plochu dokončit 
celou.
Náklady na novou výzdobu nese škola, jde vlastně jen o nákup barvy v řádu jednotek 
tisíc korun. -kid-

Zeď za ZUŠ se mění v umění

POSTUP PRACÍ NA
@zusvm

@velkomeziricsko.cz
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Martina Strnadová

První čtyři výtaháři nastoupí od nového školního roku do učení 
na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké 
Meziříčí. Tříletý učební obor bude v našem městě znovu otevřen 
po více než dvaceti letech.
„Zařazení tohoto zaměření do nabídky krajské střední školy je vý-
sledkem dlouhodobé spolupráce s velkomeziříčskou společností 
Výtahy, která bude pro studenty zajišťovat odbornou praxi přímo 
ve svých dílnách,“ informuje Jana Fialová, krajská radní pro škol-
ství. 
Praxe ve firmě žáky čeká ve druhém a třetím ročníku. Po úspěš-
ném absolvování učebního oboru navíc mají šanci na to, že je také 
zaměstná. „Pokud budou šikovní a budou mít zájem, dostanou 
u nás místo,“ potvrzuje ředitel společnosti Výtahy Viktor Sobot-

ka a dodává: „O odborné pracovníky na montáž a servis výtahů 
je totiž celorepublikově boj. Revizní technici dlouhodobě na trhu 
práce chybí.“ Od spolupráce s krajem a školou si tak firma slibuje, 
že alespoň ve Velkém Meziříčí by se situace v budoucnu mohla 
zlepšit.
„Po absolvování tohoto oboru se mladí lidé uplatní v dělnických 
profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, montáže, servisu a ob-
sluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchod-
nětechnické. Po zapracování, v rámci příslušných platných před-
pisů, mohou získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a 
vykonávat i povolání bez užšího zaměření,“ popisuje podrobnosti 
kolem učebního oboru ředitelka HŠ Světlá a SOŠ řemesel Marie 
Paľovová. 

Návrat: Na Světlé se budou učit výtaháři

Osmdesát dva mladých lidí z velkomezi-
říčské farnosti přijalo svátost biřmování 
od biskupa Pavla Konzbula.
Biřmování proběhlo v neděli 4. června od-
poledne v kostele sv. Mikuláše. „Svátost 
biřmování u nás proběhla po čtyřech le-
tech. Další připravujeme za dva roky,“ řekl 
velkomeziříčský děkan Pavel Šenkyřík.

-mars-

Mladí lidé přijali svátost biřmování

FOTOGALERIE NA
www.velkomeziricsko.cz
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text a foto 
PetroS MartakidiS

„Naše dobré výsledky jsou v disciplíně 
třídění odpadu už tradiční a obyvatelé 
našeho města jsou v tomto smyslu veli-
ce zodpovědní,“ řekl místostarosta Josef 
Komínek, který se vyhlášení výsledků 
zúčastnil.  „Svým spoluobčanům děkuji, 
protože třídění je součást civilizovaného 

chování a pomáhá hlavně budoucím ge-
neracím,“ dodal Komínek.
Vyhlášení výsledků celostátní soutě-
že obcí v třídění odpadů O křišťálo-
vou popelnici 2016 proběhlo  v rámci 

konference Odpady a obce 2017 
v Hradci Králové. V letošním 13. 
ročníku soutěže si putovní tro-
fej vítěze odvezli zástupci Jihla-
vy. Do celostátního finále, tedy 

mezi patnáct nejlepších se kromě Velkého 
Meziříčí probojovaly ještě Jablonec nad 
Jizerou, Jaroměř, Lanškroun, Olomouc, 
Opava, Rychnov nad Kněžnou, Šternberk, 
Uherské Hradiště, Zábřeh, Čejkovice, Lety, 
Ořech a Putim.
V soutěži jsou obce hodnoceny podle do-
sažených výsledků a míry aktivity v ob-
lasti nakládání s komunálním odpadem. 
Klíčovým kritériem je pak tříděný sběr 
využitelných odpadů. Hodnocení obcí se 
provádí především na základě údajů po-
skytovaných obcemi systému EKO-KOM 
v rámci jejich pravidelného výkaznictví. 
Do soutěže jsou automaticky zařazeny 
všechny obce, které jsou do tohoto systé-
mu aktuálně zapojeny.

Velké Meziříčí je mezi 15 městy České 
republiky, ve kterých lidé nejlépe třídí odpad. 
Svědčí o tom výsledky červnového vyhlášení 

celostátní soutěže O křišťálovou popelnici 2016.

Naše město je mezi 
třídicí elitou
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TexT a foTo MarTina STrnadová

ZÁMEK NÁM 
VONÍ JAKO 
DOMOV

Jan Postatzky-Lichtenstein je 
spolumajitelem velkomeziříčského zámku. 
Jako desetiletý chlapec odejel v roce 1948 
z tehdejšího Československa a do republiky 
se vrátil až po více než čtyřiceti letech. 
Jeho čeština tak není dokonalá a o svém 
zámku mluví jako o ohromné boudě. Ta se 
teď pyšní unikátem v podobě fresek z roku 
kolem 1300, který obohacuje české kulturní 
dědictví.
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Zámek opravujete už víc než pětadvacet 
let. Bylo pro vás objevení fresek v býva-
lém rytířském sále tím největším překva-
pením?
Od začátku jsme věděli, že tam nějaké 
fresky jsou. Byly vidět nohy koně. Ale jaké 
jsou skutečně, to jsme netušili. Bylo to pro 
nás velké překvapení. Navíc jsou v sále, kde 
dědeček míval koupelnu pro služebnictvo.
Čekali jste, že budou tak staré, cenné a 
unikátní? 
Vůbec. Ty kousky, které byly vidět, mohly 
pocházet z doby až po roce 1500 nebo i z 
pozdější. Když se ukázalo, jak cenné fres-
ky jsou, šla s nimi nahoru i hodnota celého 
zámku. Je to až neuvěřitelné. Stoprocent-
ně je to to největší překvapení, které nám 
zámek připravil.
Restaurátoři postupně odkryli příběh sv. 
Markéty, rytířský souboj datovaný někdy 
kolem roku 1300 a taky znak pánů z Mezi-
říčí, který je nejstarším vyobrazením zna-
ku města Velké Meziříčí – někdy z období 
1260–1280, možná i z doby dřívější, což 
odborníci poznali podle typu písma.
Jak dlouho restaurování trvalo?
Pan Knorr, restaurátor, už před lety odkryl 
zkušebně pár malých kousků fresek. A už 
tehdy řekl, že to bude něco velice důležité-
ho. Ale restaurování jsme odkládali, proto-
že byly přednější opravy zámku, které bylo 
třeba udělat dřív. Až pan starosta nás před 
dvěma lety vybídl, abychom se do toho 

pustili, neboť jde o unikát i pro město. Sou-
hlasili jsme. K restaurování fresek nastou-
pil několikačlenný tým, který zde pracoval 
od dubna do prosince 2016. 
Ale asi nešlo o nejnákladnější práce, kte-
ré jste až dosud na zámku v rámci oprav 
udělali?
Ne, to vůbec ne. A podle mého názoru, na 
to, jak významná věc to nakonec je, to bylo 
velice levné. Vždyť fresky ze třináctého 
století v domě, to nemá každý.
Samotné restaurátorské práce stály asi 
dva miliony korun. Na fresky nám přispělo 
město, další práce spojené s opravou ce-
lého rytířského sálu ve stejné výši hradila 
naše rodina. Město k nám vždycky bylo a je 
velice vstřícné.
Co bylo pro vás za celou dobu oprav zám-
ku tím nejnáročnějším?
Opravy střech. A taky jsme někdy koncem 
devadesátých let objevili prasklinu po celé 
východní stěně zámku, která se odspodu 
nahoru rozšiřovala. Museli jsme ji stáh-
nout devatenácti silnými ocelovými lany. 
Dalšími devíti jsme zajistili i severní stěnu. 
Spravit střechy, aby do objektu nezatékalo 
a zajistit statiku budovy, to byl základ, kte-
rý bylo nutno udělat ze všeho nejdřív. Pak 
oprava východní stěny zámku, nechybělo 
mnoho, a kamenné rámy kolem oken už by 
opadaly. No a pak následovaly takové ty 
méně náročné práce.
Ale asi je pořád co dělat a vylepšovat…
No, myslím si, že když je to taková obrov-
ská bouda, musí se opravovat pořád.
Ale je nutno také dodat, že když maminka 
v roce 1937 zdědila tenhle zámek, už bylo 
také mnohé opraveno. Dědeček udělal 
nové střechy, brány a spoustu dalšího. Ro-
diče pak měli už jenom dva roky na to, aby 
zřídili v zámku topení, toalety, koupelny 
atd. Pak přišla válka a nedělalo se nic. Po 
válce tatínek nechal betonem vyplnit ská-
lu, aby zajistil zámek. No a v osmačtyřicá-
tém jsme odjeli a už nikdo nic nedělal. Až 
když spadla ze zámku věž a balkon, to bylo 
už v době diktatury, opravili a zajistili zno-
vu celou skálu a tím i zámek. To bylo velice 
důležité. Když jsme se sem pak v devade-
sátých letech vrátili, shledali jsme zámek 
v dost dobrém stavu. Samozřejmě se pak 
spousta problémů ukázala.
Váš zámek nepochybně dopadl lépe, než 
některé jiné historické objekty…
Ano, rozhodně. Jiné památky skončily 
smutně. Tady speciálně pan Mikulášek, 
tehdejší ředitel muzea, v zámku udělal ne-
uvěřitelné věci. Mnoho cenností schoval, 
hlídal obrazy, skříně. Zachoval toho moc, 
byl to člověk znalý historie. A taky nás 
velice dobře přivítal poté, co jsme zámek 
restituovali.
Jakou nejsilnější vzpomínku na život na 
velkomeziříčském zámku z vašeho dět-
ství jste si uchoval i po dobu pobytu v 
emigraci?

Jako děti, to jsme si tady hlavně hráli, měli 
jsme spoustu kamarádů, užili jsme si leg-
race. Jezdili jsme na kole, v zimě v parku 
lyžovali, na Ochranečku hráli hokej. Samé 
pěkné vzpomínky, nic špatného. Snad jen 
bratr, to si vzpomínám, měl pak v roce 
1948 problémy ve škole s nějakým učite-
lem, který byl asi komunista. Maminka ho 
proto ze školy vzala a ty naše poslední dva 
měsíce tady už do ní nešel. To já jsem ne-
měl žádné potíže a do školy u kostela jsem 
chodil až do konce. 
Jaká vás čekala po návratu sem realita?
Jako dítěti se mi zdál zámek a všecko tady 
veliké a takovou jsem si uchovával i vzpo-
mínku. Měl jsem strach, že až to uvidím v 
reálu, bude to maličké. Ale hned, jak jsem 
vešel do brány, uviděl jsem ohromnou 
boudu – maličké to rozhodně nebylo.
Zvláštní bylo, když jsme vešli dovnitř a po-
malu vycházeli ty schody nahoru za bílými 
prosklenými dveřmi, bratr i sestra řekli to 
stejné, co já: Tady to pořád voní stejně, jak 
to vonělo, když jsme byli dětmi. Tady jsem 
doma. Shodli jsme se na tom všichni tři. A 
voní to tam stejně pořád, i teď. 
Pak jsme vešli do pokojů, kde teď bydlím 
a dřív tam bývala porodnice, ty už se nám 
tolik nelíbily, byly ve špatném stavu, roz-
bité. Ale tam, kde fungovalo muzeum, to 
bylo v pořádku.
Máte třeba nějaký oblíbený příběh spoje-
ný se zámkem, který vám jako dítěti rodi-
če vyprávěli?
Nevím proč, ale maminka a tatínek nikdy 
nemluvili o tom, jak to bylo ve válce. Situa-
ce pro ně byla hrozně těžká. Museli jednat 
tak, aby neprovokovali Němce. Teprve až 
jsme se vrátili sem, maminka mi nějaké in-
formace sdělila.
Řeknu vám, jak to bylo. My jsme odtud 
odjeli v roce 1948 do Rakouska a mamin-
ka prohlásila: Odteď už nebudeme mluvit 
česky, to všechno je za námi, teď se bude-
me dívat na to, co bude. Tatínek nám pak 
někdy vyprávěl třeba o honech, ale jinak z 
Meziříčí vůbec nic. Ani kamarádům jsme 
nesměli napsat, to by pro ně bylo nebez-
pečné. Takže Velké Meziříčí a celé Česko-
slovensko tím pro nás skončilo. Nikdy v 
životě jsme nepočítali s tím, že bychom se 
mohli vrátit.
To muselo být těžké, zejména pro vaše 
rodiče, že?
Ano, určitě. A pro bratra víc, než pro mě. 
Já jsem byl dítě, bylo mně deset a líbilo se 
mi to. Byli jsme rok v Itálii u tatínkova bra-
trance. Celý rok jsem nešel do školy. No to 
bylo fantastické. Pak v Chile už to bylo těž-
ší, hlavně naučit se španělštinu.
Vaše maminka musela být silná v tom 
svém postoji, že se tak dokázala odříz-
nout od domova…
Ano, to ona byla. Když jsme se potom vrá-
tili v roce 1990, syn, manželka, maminka a 
já, přejeli jsme hranice u Znojma a já jsem 

Jiné památky 
skončily smutně. 
Tady speciálně pan 
Mikulášek, tehdejší 
ředitel muzea, 
v zámku udělal 
neuvěřitelné věci. 
Mnoho cenností 
schoval, hlídal obrazy, 
skříně. Zachoval toho 
moc, byl to člověk 
znalý historie. A taky 
nás velice dobře 
přivítal poté, co jsme 
zámek restituovali.

“
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nerozuměl česky ani slovo. A co mě zlobilo 
– maminka mluvila okamžitě česky jako by 
se nikdy nic nestalo. Mluvila perfektně, ne-
zapomněla vůbec nic. A ještě k tomu nám 
řekla: Vy jste blbci, že česky nemluvíte.
Byla šťastná, že se mohla vrátit?
Přišli jsme do zámku přes ty bílé dveře a 
potkali jsme pána, který nás hned poznal a 
řekl: Paní hraběnko, tady jste doma. A ona 
se opravdu hned cítila doma s jistotou, že 
jí to tady patří. A přitom jí to samozřejmě 
zatím ještě nepatřilo.
Víte, oni to tady mamince vlastně vraceli 
třikrát. Nejprve nám to chtěli vzít v roce 
1945 podle Benešových dekretů. Pak nám 
to zase vrátili, protože tatínek byl v odboji 
atd. Pak to chtěla roku 1947 komunistická 
strana konfiskovat ještě jednou, u soudu 
to nevyšlo, tak nám to zase vrátili. No a 
pak nám to vrátili definitivně po roce 1989.
Koho z vašich předků si nejvíc vážíte pro 
to, co vykonal?
Dědečka (František Harrach), který v roce 
1922 optoval pro Československou repub-
liku. On s tím začínal, pro něj existovalo 
jenom Československo, česká národnost… 
Když zabili Františka Ferdinanda v jeho 
autě, už tehdy viděl, že to bude veliká ka-
tastrofa a všechno se bude měnit. A když 
se potom rozdělilo Rakousko-Uhersko, on 
měl sice taky v Rakousku zámek, ale stal 
se Čechem a jeho děti taky. Bylo to pro něj 
hrozně důležité.
A pak tatínka za to, jak se choval ve vál-
ce. Musel vycházet nějakým způsobem s 
Němci a na druhou stranu pracoval pro od-
boj. To byla velice těžká situace. A nikdy o 
tom neřekl slovo. Jak to dělal, co ho to stá-
lo, nic. Až po návratu maminka něco řekla a 
taky lidi nám o tatínkovi vyprávěli. My jsme 
jen něco tušili, protože na konci války jsme 
se schovávali několik dní v bunkru v oboře, 

který tam měli odbojáři. Tatínek za války 
vzal koně a řekl nám, že jde do lesa hlídat 
stromy. A přitom vozil odbojářům zásoby. 
Toho koně a taky našeho psa – byl to chlu-
patý čaučau – pak sežrali Rusi. Ale chápu 
to, byli strašní chudáci, neměli vůbec nic.
Jaká byla vaše maminka?
Byla silná a milovala život. A vždycky chtě-
la mít svoje věci tam, kde bydlela. Žila růz-
ně ve světě, ale vždycky měla ty svoje čtyři 
pokoje a když jste do nich vešli, cítili jste se 
jako na zámku. 
Měli jste z ní jako děti respekt?
Myslím, že bratr a sestra víc než já. Byl 
jsem nejmladší, špatný ve škole, zlobil 
jsem. Tak pak jednou rodiče řekli, že to tak 
dál nejde a že půjdu pracovat. Byl jsem tedy 
rok zahradníkem. Naštěstí potom jsem se 
do školy vrátil a udělal si aspoň maturitu.
Ve Španělsku jste opravoval a stavěl 
domy. Hodila se vám ta zkušenost tady 
při opravách zámku?
Určitě ano. Taky moc dobře vím, že když 
stavíte dům, nikdy to pak není přesně tak, 
jak bylo na papíře. Vždycky se něco vy-
skytne, co je třeba aktuálně řešit. Dělají se 
chyby, to je naprosto normální.
Dlouho jste žil na jihu Evropy. Zvykal jste 
si tady ve Velkém Meziříčí těžko?
Vůbec ne. Sice, když jsme se sem poprvé 
přijeli podívat, musím říct, že to tady bylo 
hrozně smutné, špinavé, rozbité. Ale pak to 
šlo tak strašně rychle k lepšímu. A dnes ani 
nepoznáte, zda jste v Rakousku nebo tady. 
I manželka je tady ráda. Máme tady všecko 
jak jinde ve světě. A podívejte se na ten zá-
mek, jak je krásný. Ale pravda, rádi jedeme 
do Španělska na dovolenou. Žili jsme tam 
čtyřicet let.
Jste pravidelným návštěvníkem Evrop-
ského festivalu filozofie. Loni jste byl 
hostem v diskusi o Evropské unii, neboť 

jste byl přítomen u toho, když se utvářelo 
Evropské společenství. Řekl jste, že jste 
Evropan. Jste tedy přesvědčeným zastán-
cem sjednocené Evropy?
Jsem český Evropan. Deset let jsem praco-
val pro Unii, pro Evropu. Arcivévoda Otto 
Habsburský chtěl, aby Unie měla základ 
křesťanský. Křesťanské kořeny v Evropě 
byly důležité. To vidíme teď s islámem – 
pomalu už nemáme kořeny křesťanské, 
ale islámské. To je to nebezpečí.
Jsem pro sjednocenou Evropu, pro Evrop-
skou unii, protože sami nemáme šanci. 
Evropa, to je 500 milionů lidí, z nichž nikdo 
nemluví za Evropu. Každý sám za sebe. Je 
potřeba, aby Evropa vystupovala jednot-
ně. Spojená Evropa si může pomoci. Sám 
jeden neudělá nic.
Sám jste byl v emigraci. Nevnímáte dnes 
islámské migranty jako hrozbu?
Na festivalu v Meziříčí se kvůli tomu na 
mne zlobili všichni, protože jsem řekl, že 
musíme vzít migranty a musíme jim po-
moci. Ale říkám, že to přece můžeme limi-
tovat. Vezmeme je na pět let a až bude v 
Sýrii vše v pořádku, pošleme je zpět. Vždyť 
to nemusí být na celý život. Nikdy z nich 
nebudou Češi. Takže vzít, pomoct a vrátit. 
A oni se rádi vrátí domů, tady si nezvyk-
nou.
Vy jste se neměl ve světě špatně, ale taky 
jste se rád vrátil domů. Kde to tady máte 
nejraději?
Pro nás všechny bylo zamilované místo 
Netín. Na ten jsme nikdy nezapomně-
li. Však proto chtěl bratr opravit varhany 
v tamním kostele. Netín, to pro nás byly 
prázdniny. V červenci a srpnu jsme tam 
byli na chatě, přijeli za námi bratranci, hráli 
jsme si tam, měli jsme lodě, byla sranda… 
Pořád mám rád Netín a pořád tam mám tu 
chatu. Zrovna včera jsem tam byl.

FOTOGALERIE A VIDEO  
Z ODHALENÍ FRESEK NA
www.velkomeziricsko.cz
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„Během osmi festivalových dnů proběhlo 21 přednášek, tři vý-
stavy, pět koncertů, tři divadelní představení, jedna filmová pro-
jekce a jedna beseda,“ spočítal festivalové akce Milan Dufek.
Lidé tak letos mohli na jednotící téma reforem a revolucí slyšet a 
vidět ve Velkém Meziříčí například kardinála Dominika Duku, filo-
zofa Václava Bělohradského či ekonoma Tomáše Sedláčka. „Fes-
tivalové dny, které se v našem městě staly už neodmyslitelnou 
součástí počátku léta, jsou stále více prodchnuty velmi pohodo-

vou atmosférou, která k nám do města láká významné osobnosti 
české společnosti a akademické sféry,“ pochvaluje si Milan Dufek 
s tím, že přednášející na meziříčském festivalu nejvíce oceňují 
množství návštěvníků a mimořádnou pozornost publika, které se 
jim dostává.
Evropský festival filozofie proběhl ve Velkém Meziříčí poprvé v 
roce 2007, loni oslavil jubilejní, 10. ročník s pětitisícovou návštěv-
ností.  

text a foto

Martina Strnadová

Jitka kočí

PetroS MartakidiS

Letošní ročník Evropského festivalu filozofie ve 
Velkém Meziříčí navštívilo 4200 diváků. Uvedl 

to ředitel festivalu Milan Dufek s tím, že jde 
o mimořádně dobrou návštěvnost.

Festival filozofie letos 
nabídl 34 akcí
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DALŠÍ FOTO A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
www.festivalfilosofie.cz
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„Do rytířského sálu jsem chodil každý den 
a sledoval činnost restaurátorů. Škrabali 
ne milimetrové, snad půlmilimetrové kou-
síčky omítky, trpělivě, hodiny a hodiny,“ 
popisoval spolumajitel zámku Jan Pod-
statzky-Lichtenstein dlouhodobou práci, 
díky níž se znovu vylouply na světlo ná-
stěnné malby v části zámku, která patří k 
pozůstatkům románského hradu. Ty nej-
starší znázorňují souboj černého rytíře a 
rytíře z Meziříčí, mladší pak ztvárňují třeba 
příběh svaté Markéty. Jejich zrestaurová-

ní se podařilo díky spolupráci města Velké 
Meziříčí s rodinou Podstatzkých.
„Naší spolupráce si velmi považuji,“ řekl 
starosta Radovan Necid a dodal: „O mezi-
říčském zámku se tvrdí, že je nejstarší na 
Moravě. A fresky po svém zrestaurování 
tuto skutečnost jenom potvrzují. Neče-
kám, že do Velkého Meziříčí kvůli tomu při-
jedou desetitisíce turistů, ale rozhodně jich 
budou tisíce. Předpokládám, že budeme 
fresky šikovně propagovat a Velké Meziříčí 
na tom získá.“

PŘI SLAVNOSTNÍM ODHALENÍ LIDÉ 
VIDĚLI I NEDOSTUPNÁ MÍSTA ZÁMKU
Hosté pak zhlédli krátký film z průběhu 
restaurátorských prací a vyslechli si slova 
členů týmu, kteří jí byli pohlceni na dlouhé 
měsíce. 
„Dva roky jsme pracovali, ale mnoho let 
předtím se akce připravovala, probíhal 
průzkum a různá jednání,“ uvedl restaurá-
tor Jan Knorr a za celý tým připojil podě-
kování rodině Podstatzkých za příležitost 
k tak výjimečné práci. Účastníkům slav-

„Úžasné,“ znělo z úst hostů velkomeziříčského 
zámku, kteří mohli poprvé obdivovat fresky ze druhé 
poloviny třináctého století a doby mladší. V podvečer 

30. června proběhlo slavnostní otevření rytířského 
sálu s unikátní freskovou výzdobou.

text a foto

Martina Strnadová

Dvouletá dřina odhalila 
v sálu středověké fresky

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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nostní akce se poté naskytla příležitost 
navštívit prostory zámku, jež nejsou běžně 
přístupny, a to zámeckou kapli či terasu s 
výhledem na město.
Od prvního prázdninového dne si může 
fresky prohlédnout každý. Muzeum ry-
tířský sál s nástěnnými malbami otevírá 
návštěvníkům od 1. července v souladu se 
svojí běžnou provozní dobou, která je teď 
aktuálně od 9 do 17 hodin denně mimo 
pondělí. Vstupné je 50 Kč pro dospělé, 25 
Kč pro děti a 30 Kč pro seniory.

CO NA ZDECH UVIDÍTE:
Sál se nachází v jihovýchodní části 
přízemí a řadí se k pozůstatku román-
ského hradu, který je součástí dnešní 
budovy zámku. Sál by zřejmě jakousi 
společenskou místností, ve které se 
prolínal světský život se základními du-
chovními hodnotami reprezentovaný-
mi malbami křesťanských mučedníků.
Kamenný hrad byl ve Velkém Meziří-
čí postaven již na konci druhé čtvrtiny 
13. století, což bylo v té době výsadou 
pouze zeměpána. Svědčí to tedy o vý-
znamném postavení pánů z Meziříčí. V 
textu se nenachází žádné zmínky o za-
davateli či zhotoviteli, ale dle časového 
období byl objednavatelem zřejmě prá-
vě zástupce rodu pánů z Meziříčí. 
Na východní stěně byla odkryta malba 
znázorňující souboj černého rytíře a 
rytíře z Meziříčí, který nese štít s er-
bem pánů z Meziříčí. Erb je již v barev-
né kombinaci červené a bílé, jak jej má 
ve znaku město. Tento rytířský souboj 
je datován již před rokem 1300. V levé 
části této stěny byla ještě objevena o 
něco mladší malba Golgoty. 
Část severní stěny zdobí přes tři metry 
vysoká socha svatého Kryštofa.

UNIKÁTNÍ OBJEV
Na západní stěně byla odkryta figurální 
malba s průvodním latinským textem 
popisující život a smrt svaté Markéty ze 
Zlaté legendy. Zcela nahoře byl odkryt 
rozsáhlý text čítající sedmnáct řádků. 
„Dané dílo můžeme považovat za uni-
kát na poli české epigrafiky, neboť ná-
pisové paralely ke svým literárním pro-
tějškům zaznamenáváme zhruba od 
doby husitské, a to zejména v sakrálním 
prostředí,“ vysvětlila Martina Kvardová 
z brněnské Masarykovy univerzity.
Při odkryvu latinského textu pracovali 
restaurátoři pouze s ostrým skalpelem 
a denně se při práci posunovali zhruba 
o dva decimetry čtvereční. Během od-
krývání byly také průběžně injektovány 
trhliny a dutiny ve zdivu, upevňovány 
okraje poškození a také předběžně fi-
xovány barevné vrstvy, aby nedošlo k 
jejich poškození.
Ačkoli se jedná o vysoce odbornou čin-
nost, restaurátoři při své práci používali 
i běžné nástroje jako je zednické nářadí, 
zubařské nástroje, injekční stříkačky, 
štětce či vatové tyčinky.
Restaurátorka Kateřina Knorrová 
uvedla, že při postupném velmi poma-
lém mechanickém snímání vápenných 
liček pomocí skalpelů a tyčinek ze skel-
ného vlákna dospěli k úplnému dočiš-
tění figurálních výjevů a doprovodného 
textu západní stěny po čtyřech měsí-
cích.
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EURODECK, s.r.o. 
Závist 21

594 01 Velké Meziříčí

Mob: 739 09 46 15
E-mail: info@eurodeck.cz

www.eurodeck.cz

Výrobce: Dřevěných oken 
Dřevohliníkových oken 
Zimních zahrad
Fasádních prosklených stěn

Příjme do výroby 
Truhláře

obsluha obráběcího CNC stroje
 

H-OPTOZ 
oční optika Dům zdraví 

Velké Meziříčí

již 20 let u Vás, 

sleva 20 % 
na nové brýle

(platí pro zakázky nad 2.000,- Kč), slevy se nesčítají. 

Platí do 31. 7. 2017. 
www.h-optoz.cz

nkt cables s.r.o. závod Velké Mezi�í�í 
NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Operátor výroby – kabelá�
Požadujeme:  Výu�ní list nebo maturitní zkoušku
 Vhodné i pro absolventy
  Práce ve 12-�  hodinových sm�nách 

v nep�etržitém provozu
 Ochotu u�it se novým v�cem
 Slušnost a týmového ducha

Výhodou:  Pr�kaz �idi�e motorového vozíku, je�ábnické 
a vaza�ské zkoušky

 Základní znalost práce s PC

Nabízíme: Spravedlivé � nan�ní ohodnocení
 5 týdn� dovolené
  P�ísp�vek 1 000,- K� m�sí�n� na penzijní 

�i životní pojišt�ní
  Závodní stravování, stravenky, vitamínové balí�ky
  Akce pro zam�stnance, bene� ty (bazén, masáže) 
  Systema� cké zaškolování nových zam�stnanc�

e-mail: Jitka.Zundalkova@nktcables.com
tel.: 566 511 559

Rozvíjející se fi rma zabývající se:
 � Projektováním a realizací veřejného a průmyslového 

osvětlení 
 � Kompletním řešením elektroinstalací
 � Instalací tepelných čerpadel a dalších energetických zdrojů
 � Snižováním energetické náročnosti budov
 � Dotačním poradenstvím a zpracováním dotačních žádostí 

pro dodávky technologických zařízení

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU:
PROJEKTANTA ELEKTRO
ROZPOČTÁŘE ELEKTRO

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VÍCE INFORMACÍ 
ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA:

jobs@le-grant.com

Karlov 2223, Velké Meziříčí, 594 01
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BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ 
SPOLE�NOST S.R.O.

VELKÁ BÍTEŠ

P�ijme do pracovního pom�ru:

PRO PROVOZ VELKÉ MEZI�Í�Í

�idi�e nákladního 
vozidla

sk. C – pro no�ní rozvoz zboží

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

dobrovolny@bds-vb.cz

Nástup možný ihned!

VelMez.indd   14 23.6.2017   15:42:00

NEBANKOVNÍ PŮJČKY:
Půjčky před výplatou 

do 5.000,-Kč
Stačí OP nebo ŘP.

Půjčky na zástavu nemovitostí, 
vyplácení exekucí a výkup 

nemovitostí. 

tel.: 731 457 371

KONTAKT NA INZERCI

Inzertní manažerka:

Iveta Šavelová
mobil: 
+420 724 274 181, 
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz

Vážení klienti,
UZÁV�RKA INZERCE

DO SRPNOVÉHO VYDÁNÍ 
VELKOMEZI�Í�SKA
JE JIŽ 17. 7. 2017.

Máte-li zájem o umíst�ní inzerce,
prosím volejte 

nebo pište na uvedený kontakt.

 

�eská spole�nost zabývající se precizním 
obráb�ním a výrobou manuálního �azení 

pro automobilový pr�mysl hledá                
pro pracovišt� ve VELKÉM MEZI�Í�Í a T�EBÍ�I 

nové kolegy a kolegyn� do svých �ad:
   

� Operáto�i montážní linky 
� Vedoucí sm�ny – se�izova�i 
� Operátor/-ka stroje RTM 
� Operáto�i CNC obráb�cích stroj� 
� D�lník/-ce ve výrob� 
� Údržbá� - mechanik 

 

V p�ípad� zájmu o uvedenou pracovní pozici          
zašlete Váš životopis na hr-cz@jopp.com. 

 

 
Více informací o nabízených pracovních pozicích na: 

Jupiter club s.r.o. oznamuje, že

bude v období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 probíhat

V INFORMAČNÍM CENTRU 
(RECEPCE RADNICE)

SBĚR PLAKÁTŮ 
PRO VÝLEP

Dobré zprávy
na facebooku

@velkomeziricsko
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Společenská kronika Odešli z našich řad

Soukromá 
inzerce

Poděkování

Dne 19. 6. tomu bylo 25 let, co nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, 
pan Josef Zrzavý z Velkého Meziříčí.
Stále vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami.

Vážení Martičko a Michale Markovi, 
dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkovala za 
obětavou pomoc, kterou jste mi oba poskytli ve velice nesnadné 
době. Dne 26. 7. to bude rok, co se léčím z těžkého zranění po 
autonehodě. I přes to, že máte svoji rodinu, oba náročnou práci, 
“neposedné” dva syny, jste mi věnovali Váš čas, energii a mnoho 
obětavé práce. Díky tomu jsem se já mohla vrátit rychleji zpět 
do normálního života. Nikdy nezapomenu na slzy v očích z 
neuvěřitelného překvapení, které mě čekalo po návratu domů - 
stavební úpravy, venkovní schody, vánoční výzdoba a dokonce i 
nazdobený vánoční stromeček. Velice si vážím všeho, co jste pro 
mě udělali. Stali jste tak mými anděli na zemi.
Vaše Eva

Dne 30. 7. 2017 to budou 4 roky, kdy 
nás navždy opustil náš syn, bratr, vnuk 
a kamarád 
Vilém Jahoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Přijď za mnou do mých snů, 
já budu snít po mnoho dnů, 
zde budem všichni šťastně žít, 
jen ještě chvilku tě tu mít!

PRODÁM
• Dvě dámská starší kola, 500 a 1.000 Kč, 4 
ks kompletních litých kol, 6x14, original Fiat 
na Tipo, kus do 500 Kč. Tel.: 774 249 053.
• Akvárium na 18 l, na zadním skle tapeta 
s krycími skly, vzduchovacím motorkem, s 
hadičkami na rozvod vzduchu, vzduchova-
cím kamínkem a jako dekorace je kokosový 
ořech, vše za 300 Kč. Tel.: 608 882 088.

KOUPÍM
• Srovnávačku s protahem KDR nebo RO-
JEK. Tel.: 603 165 320.
• Historický motocykl, možno i nekom-
pletní, torzo apod., také samostatné díly. 
Tel.: 608 773 933.
• Motocykl i náhradní díly značky JAWA 
nebo ČZ v jakémkoliv stavu (nekomplet-
ní, neopravitelný, nepojízdný i bez TP). Při 
platném TP přepis samozřejmostí. Tel.: 
737 139 475.
• Koupím a dobře zaplatím za staré pivní 
lahve s nápisem, vojenské helmy, kožené 
vojenské řemeny, opaskové přezky, kože-
ná pouzdra na pistole, plechové – dřevě-
né muniční bedýnky, zásobníky do zbraní, 
nábojnice, vojenské uniformy (i potrhané), 
maskovací celty, maskovací oblečení, va-

tované kabáty, vyznamenání, vojenské ná-
šivky, 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.
• Vojenskou výstroj z vašich půd, skle-
pů a stodol do roku cca 1950: německé, 
sovětské, rumunské, italské a české ar-
mády. Pro potřebu plánované výstavní 
expozice VELKOMEZIŘÍČSKO ZA PROTEK-
TORÁTU 1939–1945. Například výstroj z 
bývalé Bekovky Feldbekleidungsamt der 
Luftwaffe 1/XVII (nyní Motorpal): vysou-
vací nože i poškozené a součástky k nim; 
tropické klobouky; blůzy, košile, kalhoty, 
kraťase pískové, zelené a modré barvy; 
čepice, kšiltovky a lodičky; okované boty 
s koženou podrážkou, holínky, 12ti-dírko-
vé kanady boční i přední šněrování, boty 
kombinované s plátnem nízké i vysoké; 
skládací příbory; chlebníky, ruksaky, tašky, 
brašny, batohy z telecí kůži, pytle; oranžo-
vé bakelitové dózy; ochranné brýle; kukly 
a ušanky; chrániče kolen; plynové mas-
ky; polní lahve; helmy; celty; oboustranné 
maskované vaťáky; prošívané vaťáky, hli-
níkové nádoby na vodu, várnice, kanystry, 
polní lopatky; lékárničky, ešusy; hodinky; 
kompasy; rádio-technika; letecké bundy, 
kalhoty a kombinézy s kožichem, výstroj 
se zipy značky Zipp, Rapid, Elite, Ri-Ri;  vý-
stroj s cvoky značky Prym, Stock; rukavice, 

pásky přezky, řemínky, postroje; muniční 
bedýnky plechové dřevěné; nášivky; vy-
znamenání a medaile; zbytky z techniky 
jako pásy, kola, součástky, tachometry a 
přístroje, optiky, puškohledy, dalekohledy, 
nářadí, zbraně a části zbraní, dýky, šavle a 
bodáky, svítilny, baterky, karbidky; náboje 
a nábojnice; knoflíky; nitě a kusy látek;  do-
kumenty, pohlednice a pracovní knížky ad-
resované na Bekovku , fotografie z období 
protektorátu Velkého Meziříčí a okolí, novi-
ny z období protektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická fakta z oku-
pace a osvobození, nabídnete cokoliv i silně 
poškozené! Volejte, nebo stačí prozvonit a 
zavolám zpět, na tel. 732 400 672.
• Staré hračky: plechové, dřevěné, retro 
autíčka Škoda 1203, 105,120 atd. šlapa-
cí autíčka Moskvič a jiné značky. Staré 
plechové trojúhelníkové krabice na olej 
Mobiloil, Shell atd. Staré pivní lahve s od-
litým nápisem pivovaru např.: Gross Me-
seritscher, L. Heide a jiné pivovary. Stará 
jízdní kola, veterány, motocykly a veškeré 
součástky k nim ...dále zajistím vyklizení 
vašich půd, sklepů atd. Děkuji za nabídky, 
které pomohou rozšířit sbírku a plánova-
nou expozici. Volejte, nebo stačí prozvonit 
a zavolám zpět, na tel. 732 400 672.

NEMOVITOSTI
• Prodáme byt 2+kk, 60 m2 po rekonstruk-
ci, ve zděné bytovce na ul. Strmá ve Vel-

Josef Vítek, Radenice, 98 let, 18. 6. 2017
Miloš Kratochvíl, Petráveč, nedožitých 33 let, 16. 6. 2017
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro-
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 23. 6. 2017 s pa-
nem Milošem Kratochvílem. Zarmoucená rodina Kratochvílova
Anežka Koudelová, Krškova, Velké Meziříčí, nedo-
žitých 90 let, 20. 6. 2017
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým 
za účast a projevené kondolence při posledním 
rozloučení dne 27. 6. 2017 s paní Anežkou Koude-
lovou z Velkého Meziříčí. Zarmoucená rodina
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kém Meziříčí. Nadstandardní vybavení. Pro 
více informací pište prosím na byt.strma@
seznam.cz.
• Hledám byt přímo ve Velkém Meziříčí, max. 
20 km od něj směr Brno. Tel.: 739 826 409.
• RD hledáme, pozemek či zahrada. Stav 
dobrý. Tel.: 607 127 906.
• Pronajmu nové byty, 120 m2 + 160 m2, 
možno i pro jednotlivce, k dispozici posi-
lovna, prádelna, pěkný výhled do kraje, v 
okolí rekreační rybníky, cyklostezky, spor-
tovní letiště. Tel.: 603 864 550.
• Prodám stavební pozemek ve VM, cca 
1 500 m2, cena 800/m2 + DPH, kompletní 
sítě, klidná část. Tel.: 731 457 371.
• Prodáme nové řadové domy 5+kk se za-
hradou (novostavby) nedaleko VM. Cena již 
od 3.7 mil. Více informací na tel. 608 271 522.
• Prodám velmi pěkný družstevní byt 3+1 s 

balkonem ve Velké Bíteši, součástí domu je 
výtah, rok rekonstr. 2013.  Tel.: 608 271 522.
• Koupím pozemek nebo zahradu ve Velkém 
Meziříčí nebo v okolí. Hotově. Tel.: 605 054 470.
• Nabízím zavedenou trafiku ve Velkém 
Meziříčí, cena 39.000 Kč. Více informací na 
605 054 470.
• Koupím obyvatelný byt nebo menší ro-
dinný dům ve Velkém Meziříčí nebo blízkém 
okolí. Platba hotově. Tel.: 608 271 522.
• Prodám krásný stavební pozemek v Oleš-
né u Nového Města n. M. Tel.: 608 271 522.
• Hledáme urgentně byt 1+kk nebo 1+1 
pro našeho vedoucího. Prosím o nabídky. 
Tel.: 731 457 371.

RŮZNÉ
• Důchodce, vdovec po 70 letech nabí-
zí své přátelství ženě, k posezení u kávy, 

s výlety autem do přírody, ale především 
pro denní radosti i starosti v dnešní uspě-
chané době. Pokus se o své štěstí, neboť 
láska je největším darem člověka. Tel.: 732 
950 162.
• NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, zá-
ruka 5 let. Tel.: 608 700 515, 
www.renovacevany.eu
• Rodinná farma v blízkosti VM přijme bri-
gádníka na výpomoc, 2-3x týdně s mož-
ností budoucího zaměstnání. Podmínkou 
bezúhonnost, ŘP sk. B, BE, T. Informace 
8-20 hod. na tel. 731 610 291.
• OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pracov-
níky – osoby se zdravotním omezením na 
pozici Pracovník ostrahy/strážný pro pra-
coviště ve Velkém Meziříčí. Bližší info na 
telefonu 730 186 797 nebo zasílejte živo-
topisy na e-mail: nabor@olman.cz.

Maturanti převzali poslední vysvědčení z 
gymnázia a definitivně se tak rozloučili se 
svojí školou.
Bezmála šedesát maturantů Gymnázia 
Velké Meziříčí včera v aule převzalo ma-
turitní vysvědčení z rukou ředitele školy 
Aleše Trojánka. Část z nich absolvovala 
osmileté studium ve třídě profesora Petra 
Vrány a další čtyřleté studium s třídní pro-
fesorkou Hanou Turinskou.
„Milé maturantky a maturanti, ať se vám 
daří, jste pokud možno spokojeni, ať vám 
studium u nás je k užitku a ať máte pro 
koho a pro co žít,“ rozloučil se s nimi Aleš 
Trojánek. Starosta Radovan Necid vyjádřil 
svoje přesvědčení, že zdejší gymnázium je 
široko daleko nejlepší střední škola. A při-
pojil přání, aby se do našeho města matu-
ranti jednou vrátili z vysokých škol vzděla-
nější, o mnohé bohatší a založili zde svoje 
rodiny. „A svoje děti pak třeba jednou dáte 
taky na naše gymnázium,“ dodal.

Maturanti převzali
svá vysvědčení

-mars-
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„Děkujeme vám za vaše pohotové jednání. 
Byl jste statečný a my si vašeho postoje 
vážíme,“ řekl starosta Radovan Necid.
Událost se stala v květnu. František Javů-
rek se na Příkopech stal svědkem zdravot-
ních problémů rybáře z Velkého Meziříčí, 
který chytal pstruhy a přitom dostal epi-
leptický záchvat s útokem křeči. Upadl do 
vody. 
„Když jsem to uviděl, okamžitě jsem skočil 
do řeky a bosý přes kameny jsem se pře-
brodil k němu na druhou stranu,“ popisuje 
vypjatý okamžik František Javůrek, „měl 

hlavu pod vodou, tak jsem ho vytáhl nad 
hladinu a držel. Chtěl jsem ho dostat na 
břeh, ale byl jsem zapadlý v bahně, po pás 
v ledové vodě, nešlo to.“ 
Naštěstí jel kolem cyklista a zavolal zdra-
votnickou záchrannou službu, která rybáře 
ošetřila a odvezla do nemocnice. 
Postarala se i o Františka Javůrka, jenž si 
při zásahu poranil v řece chodidlo a musel 
dostat protitetanovou injekci.
Totožnost cyklisty pak vyšla najevo poz-
ději. „Naštěstí měli kontakt profesionální 
hasiči,“ vysvětlil místostarosta Josef Ko-

mínek. Cyklistovi Petrovi Průšovi z Netína 
na radnici starosta s místostarostou také 
oficiálně poděkovali. 
„Jel jsem na kole kolem řeky a viděl jsem, 
že se v řece něco děje. Místo jsem přejel, 
ale pak jsem se vrátil a zpozoroval, že jde 
o vážnější věc,“ popisuje tyto okamžiky 
Petr Průša s tím, že neváhal a do situace 
se rychle zapojil - pomohl zejména Fran-
tišku Javůrkovi s vytažením tonoucího z 
vody. 
„Pan Javůrek na mě volal, že už jej neudrží,“ 
vzpomíná Petr Průša.

František Javůrek z Velkého Meziříčí zachránil 
život rybáři s epileptickým záchvatem. Jeho 

duchapřítomnost a ochotu pomoci člověku v tísni 
ocenili záchranáři i vedení města. Poděkovali také 

Petrovi Průšovi z Netína, který při záchraně asistoval.

Město poděkovalo 
statečným zachráncům

text a foto 
Martina Strnadová

PetroS MartakidiS



Dobrý den,
moje jméno je Eva Čonková a ve spolupráci s Městským úřadem Velké Meziříčí bych Vás chtěla požádat 
o vyplnění tohoto dotazníku určenému k analýze v rámci diplomové práce na Vysoké škole ekonomické 
v Praze, kterou jsem se rozhodla věnovat našemu městu - Velkému Meziříčí.
Ráda bych, aby vyhodnocené informace posloužily k novým podnětům a angažovanosti, a to od chodu 
úřadu až ke komunikaci města s námi - občany, a tím také k všeobecné spokojenosti založené na 
společné diskuzi. Děkuji Vám za vyplnění!

1) Jste občanem Velkého Meziříčí či jeho místní 
části?

Ano, žiji zde od narození/dětství
Ano, přistěhoval/a jsem se
Ano, mám zde hlášený trvalý pobyt, ale pře-
chodně bydlím v jiném městě
Ne - v tomto případě dále nevyplňujte

2) Jaké je Vaše pohlaví?
Muž  Žena

3) Kolik je Vám let?
17 a méně  18–25  26–45  
46–60  61 a více

4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Základní  Středoškolské bez maturity 
Středoškolské s maturitou 
Vyšší odborné  Vysokoškolské

5) Zajímáte se rádi a pravidelně o veřejné dění - 
aktivity města a akce, které jsou zde pořádány?

Ano  Ne
Zajímám se pouze okrajově

6) Jak se o veřejném dění dozvídáte a kde si zjiš-
ťujete informace? (libovolný počet možností)

Z novin, které město vydává (měsíčník 
Velkomeziříčsko)
Z novin, které nevydává přímo město 
(Medřičské listy)
Z webu města či Velkomeziříčska
Odebírám týdně elektronický týdeník 
Velkomeziříčsko na e-mail
Z ostatních novin online (ZaostřenoVM, 
NovinyVM, TelevizeVM)
Chodím se ptát do Turistického informačního 
centra Velké Meziříčí
Sleduji plakáty, které vidím okolo sebe
Dozvím se o aktivitách města od kamarádů, 
kteří například založí událost na sociálních 
sítích, nebo v rámci osobní komunikace
Vidím informace o akcích díky příspěvkům 
městských novin či webu Velkého Meziříčí na 
sociálních sítích
Jiné zdroje

7) Vyhovuje Vám měsíčník, který město vydává a 
který dostáváte do schránky každý měsíc zdarma?

Ano
Ano, ale stačí mi v elektronické formě (týdně i 
měsíčně), papírová forma je pro mě zbytečná
Ano, jsem spokojen/a, případně dohledávám 
informace na webu města, sociálních sítích či 
jiných týdenících
Ne, rád bych dostával/a pravidelné informace 
týdně v tištěné formě

8) Jak často navštěvujete web města 
(velkemezirici.cz)?

Minimálně jedenkrát týdně
Jednou za dva týdny
Jednou měsíčně
Namátkově, spíše nenavštěvuji
Nikdy

9) Pokud web nenavštěvujete často (méně než 
jednou měsíčně), čím je to způsobeno?

Nemám čas
Nevzpomenu si
Web města se mi nelíbí a připadá mi nepře-
hledný
Nezajímají mě informace, které jsou zde 
prezentovány
Nemám přístup k internetu

10) Jste spokojeni s akcemi, které město pořádá? 
(např.: Velkomeziříčské kulturní léto, řemeslné 
trhy, Historické slavnosti, Evropský festival 
filozofie)

Ano a pravidelně je navštěvuji
Ano, občas nějakou akci navštívím
Ne, jejich počet považuji za nedostatečný
Ne, vystačím si se svými aktivitami (výlety, 
rodinné akce)
Akce města mě nezajímají

Vlastní komentář: ...............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

11) Uveďte, prosím, zda jste akce v minulých dvou 
letech navštívili.
Velkomeziříčské kulturní léto 
Řemeslné trhy
Historické slavnosti 
Evropský festival filozofie
Jiné akce, které navštěvujete: .........................................
..................................................................................................
..................................................................................................

12) Stalo se Vám někdy, že město či jeho pří-
spěvkové organizace (př. Městská knihovna VM, 
Muzeum VM) pořádaly akci, o níž jste v danou 
chvíli nevěděli a rádi byste ji navštívili?

Ano, stalo
Ne, o takových akcích jsem věděl/a či slyšel/a 
Nevím

O jaké akce šlo? ...................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

.....Dotazník
DiPloMoVá PR ácE

Samospráva Velkého Meziříčí 
v názorech občanů 
a její komunikace s nimi

Ne, rád bych dostával/a pravidelné informace 
týdně (jako tomu bylo dříve), i když bych musel 
zaplatit
Ne, měsíčník mě nezajímá, nečtu jej

ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE

Dotazník pro občany 
Velkého Meziříčí

Studentka Vysoké školy ekonomické 
v Praze Eva Čonková připravila ve 
spolupráci s Městským úřadem Velké 
Meziříčí v rámci své diplomové práce 
dotazník, kde se budou moci občané 
vyjádřit k různým společenským akti-
vitám probíhajícím ve městě.
Snahou je, aby získané a vyhodno-
cené informace posloužily k novým 
podnětům a angažovanosti, a to od 
chodu úřadu až ke komunikaci města 
s občany.

Dotazník je možné vyplnit elektro-
nicky od 7. července do 31. července 
2017. odkaz na něj je k dispozici na 
webových stránkách města 
(www.velkemezirici.cz). 

Pokud máte zájem vyplnit dotazník 
v papírové podobě, je možné vyzved-
nout jej a následně i vhodit do sběr-
ných boxů na Městském úřadě Velké 
Meziříčí, a to v Turistickém informač
ním centru na recepci radnice nebo na 
pokladně městského úřadu v budově 
spořitelny či na pracovišti Czech POIN Tu 
v budově spořitelny.
pro vyplnění a vhození do sběrného 
boxu je také možné využít dotazník 
z měsíčníku Velkomeziříčsko!

Marek Švaříček, tajemník





16) Slyšeli jste někdy pojmy jako Zdravé město 
Velké Meziříčí či Místní agenda 21?

Ano, slyšel/a, ale vůbec nevím, o co jde
Ano - vím, že jde o projekt, kdy je Velké Meziříčí 
jedním z členů asociace místních samospráv, 
jež se projevuje formou možnosti účastnit 
se veřejných diskuzí o problémech města či 
nejrůznějších společenských akcí podporujících 
zdravý životní styl - ale akcí se neúčastním
Ano - akcí, které pořádá Zdravé město Velké 
Meziříčí, jsem se účastnil/a či aktivně účastním 
(Výlet za zvířátky, Ukliďme Velké Meziříčí, 
Envirocup…)
Ne
Ne a myslím, že projekty podobného typu jsou 
zbytečné

17) Myslíte si, že by samospráva měla více komu-
nikovat s občany města a řešit dané problémy či 
nápady společně?

Ano - myslím, že společná diskuze města, 
občanů a partnerů přinese spokojenost a dobré 
výsledky
Ne - myslím si, že je to zbytečné a systém 
zastupitelské demokracie (veřejných voleb) je 
dostačující

18) Myslíte si, že by měly vzniknout zájmové 
skupiny (studenti, pracující, ženy na mateřské do-
volené, důchodci), které by případně prezentovaly 
své myšlenky a návrhy představitelům města?

Ano
Ne

19) chtěli byste být součástí takové zájmové 
skupiny?

Ano
Ne, ale rád/a bych tam měl/a někoho známého
Ne

13) Promluvili byste rádi do řešení problémů, které se týkají samosprávy města?
Ano
Ne
Nevím, zatím jsem o tom neuvažoval/a

14) Pokud jste v otázce č. 13 odpověděli NE, z jakého důvodu?
Myslím, že moje slovo nebude mít váhu
Je mi jedno, co se děje
Nevím, jaké jsou možnosti

Kafe se starostou
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

chat se starostou
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Desatero problémů VM (anketa na webu a dotazníky v infocentru týkající se problémů, 
které by se ve VM měly řešit primárně)

akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Desatero problémů VM (diskuze v Jupiter clubu o daných problémech)
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Hlasování o úpravě centra města (dotazník na webu, v infocentru)
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Architektonicko- urbanistická soutěž o návrh Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Elektronická kniha přání a stížností (aplikace, která slouží jako prostředek komunikace 
občana s představiteli města)

akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

Veřejné schůze městského zastupitelstva
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

online přenosy z městského zastupitelstva
akci jsem navštívil o akci jsem věděl (ale nenavštívil) o akci jsem nevěděl akci bych navštívil

15) Prosím, zaškrtněte možnosti u daných akcí.

otá ZKy K cHoDU úř ADU

1) Jsou úředníci na Městském úřadu Velké Meziříčí dostatečně informováni a dokáží Vám pomoci, případně poradit, na koho se obrátit?

2) Jste spokojeni s dostupností Městského úřadu Velké Meziříčí? (bezbariérový přístup, informační systém, značení jednotlivých odborů/dveří,…)

3) Mají úředníci Městského úřadu příjemné a reprezentativní vystupování?

4) Jste spokojeni s úředními hodinami úřadu?

5) Uvítali byste alespoň jednou ročně den otevřených dveří na Městském úřadu Velké Meziříčí?

Ano NevímNe

Ano NevímNe

Ano NevímNe

Ano NevímNe

Ano NevímNe

DĚKUJEME ZA VáŠ ČAS!
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Velkomeziříčské gymnázium se 
zmodernizování prostoru pro 
sportování za školou dočkalo po 
117 letech. Původní sportoviště 

totiž vzniklo už spolu se založením reál-
ky, sahalo až za bytovky na Krškově ulici a 
zahrnovalo nejen třeba tenisové kurty, ale 
také botanickou zahradu. Od svého vzniku 
byl prostor v podstatě udržován v přijatel-
ném stavu a jeho celková obnova proběhla 
až nyní. „Dík za to patří především vedení 
města Velké Meziříčí, které akci iniciovalo. 

Náš zřizovatel Kraj Vysočina se připojil a 
vybudovali jsme nové víceúčelové hřiště,“ 
řekl ředitel gymnázia Aleš Trojánek. 
Gymnázium má v současné době nejen 
nové hřiště, ale i sociální zařízení a nyní 
probíhá úprava šaten. Do budoucna by 
škola potřebovala ještě rekonstrukci tě-
locvičny, která už také hodně pamatuje. 
To ostatně zmínil i starosta Radovan Ne-
cid. „Jako patriot a absolvent gymnázia 
mám velkou radost, že Kraj Vysočina in-
vestuje do své školy, kterou považuji za 

nejlepší široko daleko,“ podotkl starosta.
Poté se po oválu rozeběhli studenti i s ně-
kterými pedagogy, když společně odstar-
tovali Běh pro Afriku. Následovaly další 
sportovní disciplíny. Hostům slavnostního 
otevření hřiště mezitím v aule zazpíval pě-
vecký sbor gymnázia.
Na novém víceúčelovém hřišti budou ved-
le studentů gymnázia cvičit i žáci základní 
školy na Sokolovské. Prostory mohou být 
v odpoledních hodinách k dispozici i veřej-
nosti.

Gymnazisté Během pro Afriku 
a sportovním dnem slavnostně otevřeli 

nové hřiště za školou.
text a foto 
Martina Strnadová

Gymnázium se po století 
dočkalo nového hřiště

FOTOGALERIE A VIDEO NA
www.velkomeziricsko.cz
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Slovo zastupitele
O sporu ohledně výsledku architektonické 
soutěže v našem městě už bylo řečeno a 
odhlasováno příliš mnoho. Zastupitelstvo 
se nejtěsnější možnou většinou rozhodlo, 
že vítěz soutěže není akceptován. Budiž. 
Je jasné, že názor zastupitelů má v tomto 
případě větší váhu, než názor odborné po-
roty. Přesto si myslím, že by hlas těch, kdo  
o této věci něco vědí, neměl zaniknout. 
Proto vám jej na tomto místě přináším a 
přeji všem hezké léto. 

Petr Juda, to Pravé Meziříčí

ROZKVETLÉ MĚSTO    
Město Velké Meziříčí, které realizuje pro-
jekt Zdravé město a místní Agendu 21, 
vyhlašuje soutěž „Rozkvetlé město“.  Do 
soutěže se mohou přihlásit všichni oby-
vatelé města a jeho městských částí i fir-
my sídlící ve Velkém Meziříčí.  
Kategorie:

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

Termín: 15. červen–15. srpen
Zhotovený fotosnímek výzdoby (i z mobil-
ního telefonu) zašlete na zm@velkeme-
zirici.cz nebo osobně odevzdejte na Tu-
ristické informační centrum města Velké 
Meziříčí s uvedením adresy vyfotografo-
vaného místa od 15. června do 15. srpna 
2017.

-mars-

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
Nezávislá část odborné poroty jednokolo-
vé projektové architektonicko-urbanistic-
ké soutěže o návrh Náměstí a přilehlé ulice 
ve Velkém Meziříčí si je vědoma své role a 

zodpovědnosti ve vztahu k výběru realizovatelného návrhu.
Vyjadřujeme znepokojení ze současné diskuse, která proběhla na minulých dvou jed-
náních zastupitelstva a je veřejně známa a diskutována nejen v rámci Vašeho města. 
Dobře a kvalitně připravenou a vedenou veřejnou architektonickou soutěž poškozuje 
a znevěrohodňuje pro nás nepochopitelný spor, který je veden pro veřejnost nesrozu-
mitelně. Naopak vyjadřujeme a potvrzujeme svůj odborný názor na výsledek soutěže a 
pořadí oceněných. Je zpochybňována odborná role a schopnost nezávislé části poroty 
rozlišovat mezi realizovatelností a nerealizovatelností předložených soutěžních návrhů. 
Vítěz v návrhu představil nejkvalitnější vizi pro město Velké Meziříčí, zvolenou jako nej-
vhodnější k pokračování v dialogu v rámci projektové přípravy. Vítězný návrh je nejenom 
realizovatelný, ale nadto představuje citlivý přístup z hlediska kulturní a historické au-
tenticity velkomeziříčského náměstí a přilehlých ulic. Vhodně zachovává stávající stro-
mový háj v srdci náměstí a předkládá názor na jeho kontinuitu. Dopravní systém je zcela 
jistě realizovatelný, po odborném dialogu schopný dalšího vývoje. Návrh je ekonomicky 
přiměřený.
To vše je již vyjádřeno v hodnotící zprávě. Nesouhlasíme s tím, aby se vítěz soutěže, či 
kterýkoliv z dalších oceněných, stal obětí zpochybňování, které vážné téma architektu-
ry a kultury veřejného vystavěného prostoru zlehčuje zbytečným a nesrozumitelným 
informačním balastem a v důsledku tak jde proti veřejnému zájmu nejvyšší kvality v 
rámci předložených návrhů.
V Praze, Trutnově, Brně, Olomouci a Velkém Meziříčí dne 22. 6. 2017
Členové nezávislé poroty:
akad. arch. David Vávra, předseda poroty
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. Vladimír Sitta
Ing. Petr Smítal
Ing. arch. Eva Uchytilová

Až do 31. srpna je možné hlasovat v dal-
ším ročníku prestižní ankety Informační 
centrum roku. Můžete podpořit i to vel-
komeziříčské.
Anketa probíhá na adrese www.kampo-
cesku.cz/informacni-centrum-roku.
Jejím vyhlašovatelem je Asociace turis-
tických informačních center ČR, nově ve 
spolupráci s Vydavatelství KAM po Čes-
ku. Výsledky ankety určí nej centrum z 
celkem 422 přihlášených, v případě Vy-
sočiny je možné vybírat z 35 turistických 
informačních center.
Anketa je určená široké laické i odborné 
veřejnosti. Letošní ročník ankety prezen-
tuje celkem 422 certifikovaných turistic-
kých informačních center. Více informací 
o projektu - anketě Informační centrum 
roku je možné získat na webových strán-
kách www.kampocesku.cz, www.aticcr.cz 
a na portálech se zaměřením na cestování 
a turistiku.
Na Vysočině funguje 48 turistických in-
formačních center, některá pouze sezón-
ně, jako například centrum v Kramolíně 
nebo Koněšíně. 

Hlasujte pro 
naše íčko v anketě

PŘÍMÝ ODKAZ NA HLAS PRO 
VELKOMEZIŘÍČSKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM ZDE

Hlasování je celoroční, každá etapa za-
hrnuje jiné kraje. Rozhledna s nejvyšším 
počtem hlasů postoupí do závěrečného 
kola o nejoblíbenější rozhlednu ČR.
Jak můžete hlasovat? Pouze elektronicky 
na mail rozhledna-anketa@centrum.cz, 
přičemž se počítá jen jeden hlas z jedné 
e-mailové adresy. Tři vylosovaní účast-
níci z každého kola obdrží publikaci o 

pražských věžích a vyhlídkách.
Při hlasování uveďte buď název roz-
hledny, nebo číslo uvedené v seznamu 
konkrétních rozhleden na webových 
stránkách. Fotografie rozhleden najdete 
na rozhledny.webzdarma.cz/vysocina.htm. 
Seznam rozhleden je řazen dle stáří roz-
hledny a slouží jako pomůcka. Hlasuje 
se pouze o klasických rozhlednách toho 
daného regionu. V Kraji Vysočina je za-
řazeno 15 rozhleden. Své hlasy posílejte 
do 30. července.

PODPOŘTE FAJŤÁK V HLASOVÁNÍ
O NEJOBLÍBENĚJŠÍ ROZHLEDU
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NázvoSloví
ZAJÍMAVÉ BUDOVY
Díl 9: Jupiter club

text Marie riPPerová

Foto archiv Jiřího Michlíčka

49.3541522N, 
16.0128683E

text eva kočí valováDíl 12

#SERIÁLY

Člověk by myslel, že takový kulturní dům nemůže mít nijak zajímavou minulost, ale v 
tomto případě to neplatí. V domě čp. 17 bývala v 18. století hospoda u Černého orla. 
Protože patřila městu, často zde bývali ubytováni i důstojníci, jejichž vojáci právě ve 
městě „ložírovali“. 
V letech 1783-1794 bylo Meziříčí krajským městem a sídlo úřadu bylo právě v této 
budově. Pak se v domě usadil poštovní úřad. Ve dvoře bývaly stáje poštovních koní.
Nakonec dům koupil Sokol a přístavbou sálu jej proměnil na sokolovnu. Posledních sto 
let je budova stánkem kultury.

Budova dnešního kulturního střediska bývala 
v minulosti hospodou i poštou.

BREITENBACHUJ STAV
Říční stav na řece Oslavě za závodem Ka-
blo. Název datován od počátku 20. století 
dle starého mlýna u splavu, zakoupeného 
firmou bratří Breitenbachů, kteří v něm 
zřídili slévárnu a vodu brali ze stavu.
AMERICKEJ POTOK
Potok protékající údolím trati Amerika od 
rybníka Jestřabce (Hrbov) a ústící do řeky 
Balinky. Název od pol. 19. století.
HUŠČUJ POTOK
Potok vtékající se z pravé strany do Osla-
vy před údolím Nesměř. Staré jméno. Na 
tomto potoce stál v Oslavici mlýn, jehož 
majitelem býval mlynář Hušča.
PETRÁVEČSKEJ POTOK (RACLAVSKEJ, 
DIVOKEJ)
Potok přitékající od Dolních Radslavic a 
tekoucí po katastrální hranici se vsí Pe-
tráveč (odtud jeden z názvů), vtéká se z 
levé strany do Oslavy. Říkalo se mu také 
Raclavský (přitéká od D. Radslavic), oba 
jsou staré, už nepoužívané názvy. Název 
Divoký byl později použit v katastrální 
mapě, dnes Radslavický potok. 
RAKŮVECKEJ POTOK
Potok protékající polní tratí Rakůvky, 
jeho staré jméno je odvozené od množ-
ství raků, které se v potoce v této části 
nacházelo.
FRANTIŠKOVSKEJ POTOK
Potok pramení v lukách nad údolím Fran-
tiškov, jímž protéká a vlévá se do Oslavy 
u starého mlýna. Od konce 19. století.
PALEČKOVY RYBNÍKY
Dva rybníky staré a nový malý rybník v pol-
ní trati Na Městských (pod Horní kaplí na 
silnici k Uhřínovu). Původ názvu je nezná-
mý, zřejmě od majitele rybníků. Nově zbu-
dovaný malý rybníček nese jméno Prcek. 
LALŮVKY
Čtyři rybníky, první leží pod rybníkem Jestřa-
bec v hrbovském katastru, další postup-
ně až do údolí Amerika. Velmi staré jméno 
vzniklé zřejmě ze slova lála = přezdívka pro 
člověka nedbalého, lálův – patřící lálovi. 
JORDÁNEK
Rybník panský, ležící nad zámkem. Velmi 
staré jméno podle biblické řeky, od toho i 
řada příjmení Jordán, Jordánek. 
OCHRANEČEK
Rybník vedle zámeckých hradeb namísto 
bývalého hradního příkopu. Velmi staré 
jméno. Název souvisí s ochrannou funkcí 
rybníčku – byl určen k požární ochraně 
zámku.
SVĚTLÁČEK
Rybník na potoce proti polní trati Bejko-
vec u školy Světlá. 
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Z redakční 
pošty

Od poloviny srpna pro vás bude spuštěn nový způsob přihlašování na aktivity – krouž-
ky a akce do Dózy – střediska volného času Velké Meziříčí. Přihlašování a platba bude 
probíhat jak formou on-line z pohodlí vašeho domova, tak bude možné přijít i za námi 
(Komenského 10/2) a my vám s přihlašováním pomůžeme.
Postup přihlašování již brzy najdete jako informační zprávu, a to jak na našem 
webu www.dozavm.cz, tak na Facebooku @DozaVM, popřípadě na telefonním čísle 
566 781 851 nebo 608 537 526.

Dóza chystá nový způsob 
přihlašování do kroužků

Dóza – středisko volného času Velké Meziříčí

Vážení čtenáři, Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu ve Velkém Me-
ziříčí pořádá již potřetí ve své historii kurz, který se zabývá občanskou genealogií, nebo 
chcete-li, hledáním předků.
Lektorkou bude stejně jako na podzim 2015 paní Marie Pulkrábková. Podmínkou účasti 
na kurzu je základní uživatelská znalost práce na počítači. Zahájení kurzu bude ve čtvr-
tek 14. září v 16 hodin v Jupiter clubu. Trvání kurzu – pět dvouhodinových lekcí každý 
čtvrtek. Cena 400 Kč. Přihlášky můžete posílat do 12. září v elektronické podobě na 
adresu karel.hromek@seznam.cz. Uveďte svoje jméno, příjmení a telefonní číslo. Tě-
šíme se na vás!

Strom života se vrací

Výbor VGS

V sobotu 8. července se uskuteční dal-
ší ročník rybářských závodů na rybníku 
Zvonďáku v Jívoví. Zúčastnit se jich může 
úplně každý, přičemž lístek anebo povo-
lenka nejsou zapotřebí. 
Zápis účastníků bude probíhat od 5.00; 
první nahození udice v 6.00; povinné stří-
dání míst v 9.00; konec chytání ve 12.00. 
Startovné činí 200 Kč a je možno si s se-
bou domů odnést či odvézt kapra o veli-
kosti 50 až 60 cm.
Loví se na jeden prut, vnadění prohazová-
ním povoleno jen před startem, na kon-
ci udice je však možno mít tzv. krmítko. 
Způsoby lovu: na položenou – na těžko, na 
plavanou.

Občerstvení zajištěno na základně, bude 
však i periodicky roznášeno po celém ob-
vodu rybníka.
Obsádku představují hlavně kapři a líni, je 
doplňují zejména okouni a amuři. Pozor: 
započítávají se jen ryby od 20 cm délky!
Soutěž pořádají Jaroslav „Zvonda“ Horký a 
další místní činovníci + Stanislav Dočkal a 
Vladimír Pařil z Velkého Meziříčí.
Maskoty závodů jsou dřevěná erotická rusalka 
Zvonděna a zcela nově také keramický bodrý 
vodník Jívovák. Pro nejúspěšnější účastníky 
jsou připraveny poháry, diplomy a věcné ceny, 
pro všechny pak losovací tombola.
Všichni zájemci jsou upřímně a srdečně 
zváni k účasti. -vp-

Jívoví obsadí závodní rybáři 

Vážení a milí z redakce Velkomeziříčska! 
S manželem jsem navštívila výstavu na 
zdejším gymnáziu a byla jsem velmi pře-
kvapená nejen úrovní vystavovaných 
maturitních prací (z výtvarné výchovy), 
ale i nápaditostí samotné instalace a 
vtipným umístěním do prostoru půdy. (...) 
Píšu vám to proto, že nebýt Velkomezi-
říčska, vůbec bychom se o tak vynikající 
akci nedozvěděli. Proto vám za článek o 
výstavě děkuji a těším se na další výtisky 
Velkomeziříčska. (...)

Vážená redakce, předem se omlouvám, 
že tentokrát nebudu chválit. Jsem velmi 
rozzlobená na naše politiky. Proč ty jejich 
články otiskujete? Vždyť se to nedá číst!  
(...) Ve Velkomeziříčsku je taková velká 
spousta pěkného čtení a pak narazím na 
stránku, ze které na mne přímo dých-
ne zloba a nenávist. A ejhle, dole je po-
dapsaný nějaký doktor nebo inženýr ze 
zastupitelstva. (...) Myslím si, že v dnešní 
době, kdy lidé si jen nadávají a koukají, jak 
jeden druhého ošidit, nemusíme takové 
věci číst ještě v našem Velkomeziříčsku. 
(...) Proto vás moc prosím, abyste články 
od politiků neotiskovali, protože se z nich 
lidé stejně nic nedozvědí. Jsou to samé 
nesmysly a lži.  

Vaše čtenářka L.

M. Vondráčková

Vážená paní Vondráčková, umístění 
textů členů zastupitelstva do měst-
ských zpravodajů je nejen přípustné, ale 
podle nás i velmi vhodné. Kde jinde by 
se měli lidé dozvědět, co si zastupitelé 
autenticky myslí - bez toho, aby jim to 
nějaký „novinář“ upravil a tlumočil?

M. Strnadová, vedoucí redaktorka
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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, 
na němž jsou uvedeny problémy, které 
vyplynuly z veřejné diskuse s občany na-
šeho města 6. června 2017.
Cílem této diskuse i na ni navazující an-
kety je dát občanům města Velkého 
Meziříčí prostor, aby se mohli vyjádřit k 
tomu, co v našem městě chybí, co by se 
mělo změnit, upravit, aby mohli být spo-
kojení s místem, kde žijí a které je jejich 
domovem.
INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:
Můžete udělit až 5 plusových a 2 minu-
sových hlasů. Za každé 2 plusové hlasy, 
které udělíte, můžete udělit 1 minusový 
hlas. Vybarvěte celé pole
Hlasovací lístek nepřekládejte. Pokud 
uděláte nějakou chybu, řekněte si o nový 
hlasovací lístek. 

Návrhy problémů – problémy v sezna-
mu nejsou řazeny dle důležitosti – tu 
jim dáte Vy svým hlasem!

Revitalizace starých sídlišť ve městě
Vytvořit nové lokality pro bydlení ve 
městě ( RD + byt. domy)
Nový dům s pečovatelskou službou
Nedostatek dětských psychiatrů, 
psychologů ve městě
Více laviček ve městě
Zlepšení údržby zeleně ve městě
Podpora středoškolského vzdělávání – 
učňovské školství
Školní dvorek, sportoviště na ulici 
Komenského (ZŠ Sokolovská)
Klidové zóny a místa v centru města
Výstavba bazénu
Plochy pro parkování kamionů u prů-
myslových areálů, totéž u dálnice
Rozvoj ploch pro podnikatelské 
aktivity
Přípoje k rychlíkům v Křižanově
Propojení cyklostezek centrem města
Rušení velkých lánů, zřizování mezí
Boj proti globalizaci, preference míst-
ních výrobků a produktů
Chodník do jídelny na ul. Poštovní 
(mezi paneláky)
Zpoplatnění průjezdu kamionů měs-
tem (které nemají povolení)

Dotazník je uveřejněn také k přímému 
vyplnění a odeslání na webové stránce 
města Velkého Meziříčí velkemezirici.cz, 
nebo jej lze vyplnit na sběrných místech: 
Informační centrum, Radnická 29/1, Vel-
ké Meziříčí a Městská knihovna. 
Výsledky budou předloženy radě města a 
zastupitelstvu města.
Děkujeme Vám za zájem o naši společ-
nou budoucnost a za Váš čas! Anketa je 
anonymní a je otevřená pro Vaše náměty 
do 31. července 2017.

+ -Nejpalčivějším současným problémem města je propojení cyklostezek v jeho centru. 
Shodli se na tom početní účastníci jednání Desatera problémů Velkého Meziříčí, které 
proběhlo v koncertním sále Jupiter clubu v úterý 6. června. Překvapivý byl počet de-
batujících u stolu mladých. Ti vidí problém zejména v absenci chodníku do jídelny na 
ul. Poštovní (mezi paneláky) a zpoplatnění průjezdu kamionů městem (které nemají 
povolení).
Mezi další problémy, které si lidé přejí řešit, patří revitalizace starých sídlišť ve měs-
tě, vytvoření nových lokalit pro bydlení (RD + byt. domy), nový dům s pečovatelskou 
službou, nedostatek dětských psychiatrů a psychologů ve městě, více laviček ve měs-
tě, zlepšení údržby zeleně ve městě, podpora středoškolského vzdělávání – učňovské 
školství, školní dvorek, sportoviště na ulici Komenského (ZŠ Sokolovská), klidové zóny a 
místa v centru města, výstavba bazénu, plochy pro parkování kamionů u průmyslových 
areálů, totéž u dálnice, rozvoj ploch pro podnikatelské aktivity, přípoje k rychlíkům v 
Křižanově, propojení cyklostezek centrem města, rušení velkých lánů a zřizování mezí, 
boj proti globalizaci, preference místních výrobků a produktů.
Problémy byly voleny v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí, 
vzdělávání a osvěty, volného času, kultury a sportu, podnikání a služeb, dopravy, ze-
mědělství a venkova a nechyběl ani již zmíněný stůl mladých.
Hlasováním poté seřadili účastníci problémy od prvního po desátý.
Městský úřad nyní vypsal tradiční ověřovací anketu, do které se můžete zapojit vypl-
něním anketního lístku vpravo na stránce, nebo podle instrukcí níže. 

Účastníci fóra vybrali deset 
problémů města

 
Problém:

Počet 
získaných 

bodů:

1. Propojení cyklostezek centrem města 23
2. Výstavba bazénu 13
3. Chodník do jídelny na ul. Poštovní (mezi paneláky) 10
4. Nový dům s pečovatelskou službou 9
5. Nedostatek dětských psychiatrů, psychologů ve městě 8
6.-7. Zpoplatnění průjezdu kamionů městem (které nemají povolení) 6
6.-7. Zlepšení údržby zeleně ve městě 6
8. Přípoje k rychlíkům v Křižanově 5
9. Klidové zóny a místa v centru města 4
10. Více laviček ve městě 3

TAKTO POJMENOVALI A SEŘADILI PROBLÉMY 
VE MĚSTĚ ÚČASTNÍCI FÓRA:
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KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

#SPONZOR STRANY:

Kulturní a společenské akce na měsíc červen 2017                                                                                              
tel. 566 782 004, 566 782 001 
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

JANNIS MORAS a BAND 7. července 2017 
20:00 - 22:00 Skupina, která hraje řecký 
moderní folk. Repertoár tvoří skladby, kde 
jak hudbu, tak text složil Jannis Moras. 

Koncert skupiny ONE SPIRIT 8. července 
2017 20:00 - 22:00 Jihočeská partička z 
Tábora, která dokáže skvěle pobavit pub-
likum a styl, který hrají, se lidem velmi líbí, 
což se promítlo i na jejich postupném vze-
stupu, kdy vyhráli hitparádu rádia Bonton 
se singlem Zůstaňme sví. 

Koncert skupiny STRÁNÍCI 9. července 
2017 19:00 - 21:00 Koncert folkové sku-
piny 

Koncert skupiny AMARYLIS a taneční sku-
pina DÉMAIRT 15. července 2017 20:00 
- 22:00 Kapela z Třebíče zahraje irskou 
klasiku... Budou i pravé irské tance z Brna 
a pravé irské pivo 

IMPRO BAND 16. července 2017 19:00 
- 21:00 Mladá kapela z Blanska zahraje 
starší i současné hity známých muzikantů. 

KINEMATOGRAF 18. července 2017 22:00 
Promítání filmů na Náměstí: TEORIE 
TYGRA 

KINEMATOGRAF 19. července 2017 22:00 
Promítání filmů na Náměstí: TRABANTEM 
DO POSLEDNÍHO DECHU 

KINEMATOGRAF 20. července 2017 22:00 
Promítání filmů na Náměstí: VŠECHNO 
NEBO NIC 

KINEMATOGRAF 21. července 2017 22:00 
Promítání filmů na Náměstí: ŘACHANDA 

Divadelní představení DON QUIJOTE DE LA 
ANCHA 22. července 2017 20:00 - 21:59 
Svéráznému zpracování osudů Dona Qui-
jota a věrného služebníka Sancho Panzy 
nechybí humor, nadsázka, fantazie ani 
mystifikace. Režijní poradce je Bolek Po-
lívka.

Koncert skupiny VŠICHNI SVATÍ 29. čer-
vence 2017 20:00 - 22:00 V kapele se 
spojili zkušení hudebníci, kteří stáli u zrodu 
skupiny Lucie a mají za sebou spolupráci 

například s Petrem Mukem nebo Bárou 
Basikovou. 

Koncert skupiny 4 PSI 30. července 2017 
20:00 - 22:00 Skupina z Brna hrající coun-
try s nádechem rocku. 

Koncert skupiny STETSON 4. srpna 2017 
19:00 - 22:00 Koncert místní country sku-
piny

Dechová kapela MISTŘÍŇANKA 6. srpna 
2017 17:00 - 19:00 Již tradičně na Kultur-
ním létě krojovaná dechovka 

Koncert skupiny THIS! 11. srpna 2017 
20:00 - 22:00 Koncert skupiny, ve které 
se představí známý herec a režisér VOJTA 
KOTEK 

Koncert skupiny MySami 12. srpna 2017 
19:00 - 21:00 Koncert šikovné mladé ka-
pely z Velkého Meziříčí 

Koncert skupiny VESELÁCI 13. srpna 2017 
18:00 - 20:00 Koncert dechovky z Nového 
Veselí, která je už našim divákům dobře 
známá. 

Koncert skupiny ŠERO 18. srpna 2017 
19:00 - 21:00 Bluegrass folková skupina 
z Třebíčska 

ZÁBAVA POD LIPAMI 19. srpna 2017 
19:00 - 20. srpna 2017 01:00 Tradiční 
zábava pro všechny generace na náměs-
tí. Pořádá starosta Radovan Necid. Hraje 
skupina RENOVACE ROCK a ACCORT 

Koncert skupiny LÍSTEK 20. srpna 2017 
19:00 - 21:00 Lístek hraje vlastní tramp-
ské a folkové písničky ozdobené charakte-
ristickým zvukem Panovy flétny. Skupina 
je čtyřnásobným držitelem Porty a vítě-
zem soutěže festivalu Zahrada. 

Folklorní podvečer se skupinou LHOTÁR 
26. srpna 2017 17:00 - 21:00 Na kul-
turním létě se představí místní folklóro-
vý soubor HORÁČAN, který pozval i jiné 
taneční a pěvecké soubory nejen z okolí 
Velkého Meziříčí. Dále se představí místní 
skupina lidové tvorby LHOTÁR.

KINO
Pátek 7. 7. v 18 hodin 
JÁ, PADOUCH 3
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi 
prsty si nechal utéct aktuálně nejhleda-
nějšího zlosyna na světě, a tak ho vyho-
dili z práce. Jeho Mimoni jsou navíc čím 
dál nespokojenější s tím, že už páníček 
není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po 
živém jednorožci, který bude neuvěřitelně 
heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, 
že má dvojče, které je mu k nerozeznání 
podobné. Až na ty vlasy.
Animovaná rodinná komedie USA 2017, 
český dabing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 
let 110 Kč, 100 minut, mládeži přístupný.
Středa 12. 7. ve 20 hodin
V UTAJENÍ
Aby odvrátili hrozbu, musí odhalit zrádce. 
Špičková agentka americké CIA Alice Ra-
cine je po nevydařené akci přeřazena do 
londýnské kanceláře. Po dlouhém čase 
ji kontaktují bývalí nadřízení, protože se 
dozvěděli o zvýšené aktivitě v prostředí 
radikálních militantních skupin. Alici se 
podaří lokalizovat hlavního podezřelého, 
ale během jeho výslechu přijde na to, že 
ji někdo podvedl a ven unikly přísně tajné 
informace. Najednou se ona sama ocitá v 
ohrožení a musí udělat vše proto, aby za-
bránila připravovanému útoku na Londýn. 
Závod s časem začíná...
Akční thriller Velké Británie 2017, české 
titulky. Hrají N. Rapace, O. Bloom, J. Mal-
kovich, M. Douglas. Vstupné: 120 Kč, 98 
minut, mládeži přístupný od 15 let.
Čtvrtek 13. 7. ve 20 hodin 
OKLAMANÝ
Nevinné do okamžiku zrady. Dusno až k 
zalknutí. Tak lze nejlépe charakterizovat 
atmosféru v izolované dívčí internátní 
škole, kde se znenadání objeví muž. Jedi-
ný široko daleko. Zuří americká občanská 
válka, ale její studentky a učitelky probí-
hající konflikt neberou na vědomí. Dokud 
nezaklepe na jejich dveře. Těžce zraně-
ného nepřátelského důstojníka Johna 
McBurneyho se ujmou v aktu křesťan-
ského milosrdenství, aby ho, hned jak se 
trochu postaví na nohy, vydaly „svým“ vo-
jákům jako válečného zajatce. Jenže John 
si postupně omotá kolem prstu nejen 
mladičké studentky v čele s krásnou Alicií, 
ale i jejich staropanenskou učitelku Edwin 
a především ředitelku školy. Ve všech se 
díky němu probouzejí emoce, které ještě 
nebo už dlouho nezažily. O to jsou ničivější 
a nebezpečnější, protože John si neuvědo-
muje, že se ocitl uprostřed bitvy, která je 
strašlivější než všechny boje.
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Další akce
SOUTĚŽ ROZKVETLÉ MĚSTO
15. června - 15. srpna 2017 
Pro všechny obyvatele města a měst-
ských částí i firmy sídlící ve městě, a to v 
kategoriích: 1. květinová výzdoba oken, 
balkonů a lodžií, 2. květinová výzdoba 
předzahrádek, které jsou viditelné přímo 
z ulice. Zhotovený snímek výzdoby (i z 
mobilního telefonu) zašlete na zm@vel-
kemezirici.cz nebo osobně odevzdejte na 
Turistickém informačním centru i s uvede-
ním adresy vyfotografovaného místa.     
KORESPONDENČNÍ HRA OD ATHÉN PO 
ŽILINU
16. června - 19. září 2017 
Městská knihovna ve Velkém Meziříčí vy-
hlašuje korespondenční hru o tři poukazy 
na knihy. 
K zapojení stačí poslat pohled z dovolené, 
napsat, co čtete a přidat kontaktní údaje. 
Poštovní 22, Velké Meziříčí
ZPŘÍSTUPNĚNÝ SÁL S FRESKOVOU VÝ-
ZDOBOU
1. července - 31. října 2017
Muzeum Velké Meziříčí zpřístupnilo veřej-
nosti sál s freskovou výzdobou. Nejstarší 
část představuje rytířský souboj a je da-
tována kolem roku 1300. Otevřeno denně 
kromě pondělí od 9 do 17 hodin.   
Zámecké schody, Velké Meziříčí, www.
muzeumvm.cz

Historické drama USA 2017, české titulky. 
Hrají C. Farrell, K. Dunst, E. Fanning, N. Ki-
dman. Vstupné: 110 Kč, 94 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
Pátek 14. 7. ve 20 hodin 
VÁLKA O PLANETU OPIC
Za svobodu, za rodinu, za planetu. Děj fil-
mu začíná dva roky po událostech před-
chozího snímku Úsvit planety opic. Z in-
teligentního šimpanze Caesara se stal 
nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se 
společenství opic, a když se s ním nyní se-
tkáváme, je mu okolnostmi vnucena nová 
role válečného generála. Situace opičího 
klanu vedeného Caesarem je totiž katas-
trofální. Jejich skupina ustoupila do lesů, 
kde se často utkávají v bitvách s lidskou 
armádou, vedenou nelítostným plukovní-
kem McCulloughem. Ztráty opičího spo-
lečenství jsou obrovské a Caesar cítí bo-
lest z každé smrti. Potýká se s vlastními 
temnějšími instinkty a nastupuje na cestu 
pomsty, na níž se nevyhnutelně střetne 
s plukovníkem v bitvě, která určí, kdo se 
stane vůdčím druhem, jenž bude určovat 
další osud těch druhých, poražených. Akč-
ní, sci-fi film USA 2017, české titulky. Re-
žie: M. Reeves. Hrají A. Serkis, W. Harrel-
son, S. Zahn.  Vstupné: 130 Kč, 143 minut, 
mládeži přístupný od 12 let.

FAJTFEST 2017
20. července 2017 19:00 - 22. července 
2017 20:00 
Vystoupí: Crazy Town z Los Angeles, Obey 
The brave (Kanada), Polar (Anglie), Our 
Hollow, Our Home (Anglie), Infected Rain 
(Moldávie), Sickret (Švýcarsko), Thell Barrio 
(Mexico), For I am King (Holandsko), Knives 
to a Gunfight (Belgie), Bad Wictim a další. 
Program na fajtfest.com

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA DÓZE
3. července 2017 7:30 - 31. srpna 2017 
15:30 
Témata: Veselé vyrábění, Účastníci zá-
jezdu, Kdo jí, nezlobí! Tajemství starého 
Egypta, Máme rádi hudbu, Kouzelníci z 
VM. Bližší informace v kanceláři Dózy. 
Přihlášky je možné vytisknout na www.
dozavm.cz nebo vyzvednout v kanceláři. 
Tábor je určen pro děti školního věku. 
www.dozavm.cz, Tel.: 566 781 852

RŮZNÉ
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČI-
NA 2017
11. července 2017 14:00 
Plané rostliny versus superpotraviny 
aneb využití planých rostlin v kuchyni, 
koupelně, lékárně a seznámení se super-
potravinami. Jitka Macháčková 
25. července 2017 14:00 
Vzpomínky – stroj času na cestě do mi-
nulosti aneb jak pomocí vzpomínek oživit 
svoji paměť
Dotazy, rezervace míst na přednáškách 
na kontaktech: Táňa Křížová (724 650 
136, krizova.t@kr-vysocina.cz). 

Toulky Litomyšlí s rytířem Toulavcem
12. července 2017 7:30 
Dobrodružný program po historických a 
zámeckých zákoutích Litomyšle, návště-
va muzea hraček. Odjezd od DÓZY v 7.30, 
předpokládaný návrat v 16.30 hodin, tel.: 
566 781 581.

SPORT
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ LHOTKY 2017
15. července 2017 8:30 
SK Sokol Lhotky srdečně zve na 5. ročník 
tradičního turnaje v malé kopané O putovní 
pohár obce Lhotky. Přihlásit se lze na tele-
fonních číslech 721 253 524, 728 366 964 
nebo na emailu: xmusil.m@seznam.cz. 
Uzávěrka přihlášek do 12. července, ma-
ximálně 10 týmů. Během celého dne bude 
zajištěno bohaté občerstvení + velký ská-
kací hrad pro děti. Tel.: 721 253 524, 728 
366 964

Festivalová sezóna pomalu startuje a Fajt-
fest představuje program pro svůj 9. roč-
ník, který proběhne mezi  20.–22. červen-
cem na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. 
Ukazuje, že i letos bude držet vysoko nasta-
venou laťku z minulých ročníků. Vedle hvězd 
jako OBEY THE BRAVE z Kanady, CRAZY-
TOWN z USA, POLAR a OUR HOLLOW OUR 
HOME z Anglie, INFECTED RAIN z Moldá-
vie, THELL BARRIO z Mexika, vystoupí také 
mnoho domácích  kapel, jako jsou: CRASH-
POINT, SUNSET TRAIL, GUTALAX, UNA-
FFECTED EVOLUTION, BACKFIST a další. 
Fajtfest patří mezi tuzemskou špičku fes-
tivalů díky vyhraněnému hudebnímu stylu. 
Tato hudební akce je zaměřena na hardco-
re, metalcore, numetal. Novinkou bude le-
zecká akce WATER BOULDER GAMES 2017, 
která proběhne 22. 7. v blízkosti areálu. 
Fajtfest kromě kapel světového formátu 
a jedinečného místa nabídne i přátelskou 
atmosféru. Děkujeme všem obyvatelům 
Velkého Meziříčí za toleranci v době ko-
nání akce. Velký dík patří vedení města za 
vstřícnost s prodloužením nočního klidu. 
Uvidíme se na kopci. 

Vrcholí přípravy 
už 9. Fajtfestu

V sobotu 10. června uspořádali velkomezi-
říčští skauti již 18. ročník Memoriálu prof. 
Bedřicha Krejčího. I přes z počátku ne moc 
příznivé počasí se z této soboty vyklubal 
pěkný den, a účastníci memoriálu si na při-
pravených stanovištích mohli vyzkoušet 
své dovednosti, odvahu i trpělivost.
V tomto ročníku bylo připraveno střílení 
ze vzduchovky a luku, zdolávání lanových 
překážek, vyšplhání stěny s jištěním a la-
kros. V závěrečné disciplíně měli účastní-
ci rozdělat oheň a uvařit si na něm oběd. 
Všichni zúčastnění si akci velmi užili a vy-
hlášení vítězů bylo malou třešničkou na 
dortu.
Skauti a skautky srdečně děkují za podpo-
ru grantovému programu Zdravé město - 
Město Velké Meziříčí a všem dalším spon-
zorům, kterými byli Borůvka sport, Cyklo 
Janíček, Elektro – Raus, SkiSport Drápela. 
Mediálním partnerem akce bylo Velkome-
ziříčsko.
Naše obrovské díky a respekt patří těm, 
kteří v sobotu vystoupili ze své komfortní 
zóny a nebáli se se skauty prožít akční den. 
Již nyní se těšíme na další ročník memoriálu 
a doufáme, že tentokrát se zúčastníte i vy.

FAJTFEST CREW

skauti a skautky z Velkého Meziříčí

Skauti testovali
své dovednosti
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To byste se opravdu podivili, jak moc se s léty pro-
měnil náš český jazyk. A to zejména jeho psa-
ná podoba, tedy vlastně pravopis. Náš příklad 
je opravdovou perličkou a unikátem. Totiž ještě 

před necelými dvěma sty lety... tajenka. 
Správné znění zašlete e-mailem na adresu redakce 
velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo poštou 
či osobně do redakce, Velkomeziříčsko, Náměstí 17, 
594 01 Velké Meziříčí) do 24. července 2017.
Tři vylosovaní výherci získají upomínkové předměty z 
městského e-shopu.  
Výherci z minulého čísla jsou Antonie Bednářová z V. 
Meziříčí, Jana Nevrtalová ze Lhotek a František Krejčí z 
Mostišť, pro které máme v redakci připravenou výhru. 
Řešení z minulého čísla: František Harrach, Franz Fer-
dinand, Gavrilo Princip.

#ZÁBAVA

Křížovka o ceny autor křížovky vladiMír Pařil

foto WikiPedia
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SPÁNKOVÝ 
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(ANGL.)
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AGENTURA

JMÉNO 
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SEK
      ANGLICKY 
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LATINSKY SVĚT
         

ČESKÁ ŘEKA ŠVÝC. ZIM. 
STŘEDISKO

SPZ 
OLOMOUCE    
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    ROD

FOSFÁTOVÝ 
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            IZRAELSKÝ 
MINISAMOPAL

NĚMECKY 
MRTVÝ

SOSATI CHEM. ZN. 
HOŘČÍKU

NĚMEC      

TELEV. KLUB 
MLADÝCH

     

ANGLICKY 
NEBO

   
BÝVALÁ 

„DVOJČATA“ 
V NEW YORKU

ZÁZEMÍ
     

DŮLEŽITÉ 
OSOBY (ZKR.)

INIC. ODBOJÁŘE 
NOVÁČKA

RUMUNSKY 
HRA

3. ČÁST 
TAJENKY                        

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

   
NEBO

OPAK PASIV             NESMOTAT                

NEJJEDO-
VATĚJŠÍ HAD 

NA SVĚTĚ
              VODNÍ PTÁCI              
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Olympiádu velkomeziříčských základních 
škol ovládla ZŠ Školní. Obhájila tak svoje 
prvenství z minulého ročníku. Druhé mís-
to patří Základní škole Sokolovská a třetí 
příčku obsadili žáci z Oslavické.
Olympiádu základních škol pro druhý stu-
peň pořádala ZŠ Školní. Po slavnostním 
zahájení a zapálení olympijského ohně se 
družstva utkala v rozličných sportovních 
soutěžích - ve sprintu na 60 m, skoku z 
místa, hodu medicinbalem, minikopané a 
závěrem ve štafetě na 10 krát 200 metrů. 
Sportovní program zpestřilo například ta-
neční vystoupení. Spolupořadatelem akce 
bylo středisko volného času Dóza. Finanč-
ně ji podpořilo město Velké Meziříčí.

Olympiádu ovládla ZŠ Školní

-mars-

Mezi reprezentanty Kraje Vysočina na 
Hrách osmé letní olympiády dětí a mlá-
deže opět nechyběli velkomeziříčští 
sportovci. Nejlépe si vedla atletka Sára 
Pavlidu, která z Brna přivezla bronzovou 
medaili.
Sportovci vyjeli závodit do Jihomorav-
ského kraje, který byl letos pořadatelem 
olympiády a mezi kraji ČR i zvítězil. Náš 
Kraj Vysočina se umístil na třinácté příč-
ce. Z Velkého Meziříčí jej reprezentovali 
atleti, volejbalisté, basketbalista a há-
zenkářky.
Sára Pavlidu vybojovala bronz ve sprintu 
na šedesát metrů, což je skvělý úspěch, 
neboť byla ve svém závodě mladší než 
její soupeřky. „Je to velmi nadějná závod-
nice. Patří mezi ty, které v našem oddíle 
začínaly od přípravky,“ vidí u Sáry velký 
potenciál do budoucna trenérka Zuzana 
Villertová. -mars-

Sára Pavlidu má 
olympijský bronz

Odchovanci velkomeziříčského fotbalu v polovině června odehráli za tým FC Vysočina 
Jihlava turnaj All Star Cup v Praze v Edenu. Obsadili čtrnácté místo a Mirek Malata z 
Velkého Meziříčí si z něj odnesl cenu pro nejlepšího střelce. 
„Jsem moc rád, že jsme se mohli prestižního turnaje zúčastnit a zanechat v Praze velmi 
dobrý dojem. Všechny týmy jsme potrápili a hlavně jsme i dokázali bodovat s velkoklu-
by,“ uvedl spokojený trenér FC Vysočina Jihlava Libor Smejkal ml.
Dorostenci se v nejlepším turnaji pro kategorii U16 střetli s hvězdnými fotbalovými 
týmy: porazili SK Slavia Praha, Borussia Dortmund a Bohemians 1905, remizovali s Ar-
senal FC a FK Altinordu Izmir a podlehli týmům Avispa Fukuoka, FC Porto, FC Viktoria 
Plzeň a Paris Saint-Germain.
V turnaji zvítězilo FC Porto nad Avistou Fukuoka. Na třetím místě skončil tým Atlético 
Madrid, který v boji o třetí místo porazil Chivas Guadalajara (Mexiko).
Za FC Vysočina z velkomeziříčských hráčů nastoupili Mirek Malata a Filip Vošmera. 
Hlavním trenérem byl Libor Smejkal mladší a asistentem Ladislav Němec.
„Oblíbili si nás jak rozhodčí tak pořadatelé turnaje. Chtěl bych poděkovat firmě Building 
Centrum HSV za sponzorství. Nesmím zapomenout ani na velkou podporu rodičů, kte-
ří na turnaji strávili s hráči všechny tři dny, patří jim velký dík,“ poděkoval závěrem L. 
Smejkal. Martina Strnadová

Velkomeziříčští odchovanci 
bojovali na All Stars Cup
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