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Obřadní síň projde 
celkovou opravou
Na rekonstrukci budovy ze 
70. let padne 15 milionů 
korun.
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2018 
Seznam nominovaných 
letošního ročníku ankety 
o nejlepší sportovce.

Karbaníci změří 
síly v prší
Už sedmý ročník velkého 
turnaje v prší proběhne Na 
Lipnici.

Pojďte společně 
vyhnat zimu
Ukliďme město: Hledají 
se dobrovolníci, týmy 
i jednotlivci.
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Zpravodaj města velké Meziříčí, 
periodikum územního samosprávného 
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 6. března 2019. 
Naposledy v Jupiter clubu s.r.o.
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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vážeNí a milí čteNáři,
Otevíráte POSledNí číSlO velKOmeziříčSKa, Které vydává Naše redaKce 
v juPiter clubu. Právě teď v březnu je tomu rovných sto let, kdy vyšlo vůbec první 
číslo našich regionálních novin. dárkem k tak výjimečnému jubileu je změna. velkomezi‑
říčsko bude vydávat, řídit a kontrolovat radnice.
velkomeziříčsko v roce 1919 vzniklo jako časopis pokrokový, krajinský, hájící pravdy, po‑
učující čtenáře o všech složkách našeho života… psala jeho tehdejší první redakce. i my 
jsme se snažili tvořit tištěné velkomeziříčsko jako časopis pro všechny a o všem. vy, 
čtenáři, jste pro nás byli vždy na prvním místě. vždyť velkomeziříčsko je placené z ve‑
řejných, tedy z vašich peněz. Psali jsme proto každé číslo pro vás a taky o vás. o lidech 
z našeho města a jeho okolí, kteří něco dokázali, něco mimořádného umějí a dělají. Ale 
tady jsme se se zlou potázali. Zrovna rozhovory totiž vedení města vadily – proč věnu‑
jeme tolik prostoru „nějakým“ lidem, které nikdo ani nezná. Nuže, hlavně proto, že jsou 
inspirující, a vědomí, že tady s námi žijí šikovní a aktivní lidé, přece pomáhá posilovat 
sounáležitost občanů s jejich městem a regionem. Neboť město, to jsou jeho obyvatelé, 
to jsme my všichni, kteří v něm žijeme, ne jen hrstka lidí, která je zrovna u moci. tedy 

i noviny, zpravodaj města, či jakkoliv jinak to budeme nazývat, jsou nás všech. vždy 
jsme proto také, jako jediné médium ve městě, důsledně dbali na to, aby prostor pro 
vyjádření svého názoru dostaly všechny zúčastněné strany. to se některým nelíbilo. 
vyslechli jsme si občas pár telefonátů, výhrůžek, že nás zruší… Ale naše přesvědčení, že 
jinak to dělat nelze, to nezviklalo. Snažit se umlčet kritiku, názory druhé strany, podněty 
od občanů je přece krátkozraké. Ale, holt, každý vidí jen tak daleko, kam ze své velikosti 
dohlédne. A tak nás nakonec nezrušili, anebo zrušili?
Ano, je pravda, že velkomeziříčsko není a v novodobé historii ani nikdy nebylo nezávislé, 
finančně nezávislé, ale naší snahou bylo přinášet v něm nezávislé a objektivní zpravo‑
dajství. takové, na které mají čtenáři právo. takové, kterému se v dalších „nezávislých“ 
médiích ve městě prostoru nedostalo a nedostává. velkomeziříčsko se nezapojilo do 
politické předvolební kampaně, jako zdejší „nezávislá“ média. Jeho zrušení je tedy od‑
měnou pro obě strany.
velkomeziříčsko se v posledních letech potýkalo s kritikou členů vedení města, s útoky 
zdejších médií. kdyby šlo o konstruktivní kritiku, byla by pro nás jistě přínosem. Ale když 
jde o hloupý útok, za nímž stojí jen vlastní prospěch, co k tomu říct. Přesto nás to inspi‑
rovalo k tomu, abychom velkomeziříčsko poměřili s jinými srovnatelnými médii. Nebáli 
jsme se zúčastnit se celostátní soutěže a seminářů. Ptali jsme se na názor odborníků, 
skutečných a nezávislých mediálních odborníků, žurnalistů, dali jsme jim náš časopis 
k posouzení. A setkali jsme se s kladnou odezvou – tak, jako stávající velkomeziříčsko, 
má vypadat moderní zpravodaj města 21. století.
Ale doma není nikdo prorokem. U nás je totiž taky spousta „odborníků“ na všechno. Pro‑
to pro nás byl vždy nejvyšším a nejcennějším názor vás, čtenářů. vážili jsme si toho, že 
se po velkomeziříčsku vždy jen zaprášilo. že je lidé četli, a nejen ve velkém Meziříčí. 
chodili si pro ně i čtenáři z okolních vesnic, zajímali se mnozí další, posílali je dál do světa. 
Náš web se stal zdrojem informací pro další novináře, třeba z Českého rozhlasu, Mladé 
fronty, žďárského deníku. Pomáhali jsme tak šířit dobré jméno velkého Meziříčí daleko 
za jeho hranicemi. co víc si přát.
děkuji našemu vydavateli, řediteli Jupiter clubu Milanu dufkovi za statečnost a zastání. 
děkuji svým kolegům z redakčního týmu Petrosu Martakidisovi a Jitce kočí za vynikající 
spolupráci, pomoc a oporu. děkuji členům redakční rady za jejich nelehkou práci. děkuji 
našim pravidelným přispěvatelům a dopisovatelům, kteří nám pomáhali dělat zpravodaj 
zajímavější.
Milí čtenáři, vám děkuji za vaši trvalou přízeň a obrovskou podporu. Moc si jí vážím.
Nenechme velkomeziříčsko, které založili naši osvícení předkové před sto lety, kráčet 
zpět do nedávné minulosti. Popřejme mu k jeho významným narozeninám to nejcen‑
nější, svobodu.

martina Strnadová
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Zastupitelé na únorovém zasedání schválili rozdělení volných 
zdrojů na investice z přebytku hospodaření města z roku 2018, 
celkem 35 milionů 880 tisíc korun. rozdělili i peníze z pokut z úse‑
kového měření na dálnici.
Za 12,5 milionu korun z přebytku dojde k rekonstrukci budovy 
hasičské zbrojnice. Město již získalo dotaci na zateplení objektu 
ve výši téměř 2,6 milionu korun. krom zateplení dojde k opravě 
střechy a vybudování výtahu v objektu, který pro mnohé akce 
využívají i senioři.
další větší částky jdou na výkup pozemků za Základní školou 
Školní – 2,7 milionu korun, 2,2 milionu korun na klimatizaci v kině, 
2 miliony korun na zahájení projektové přípravy aquacentra, 2 
miliony korun na projektovou přípravu rekonstrukce zimního 
stadionu a nových kabin, 3,8 milionu korun na nákup elektrické 

rolby na zimní stadion či skrze integrovaný regionální operační 
program MAS Most vysočiny 3,7 milionu korun na nákup nové 
cisterny na pitnou vodu pro dobrovolné hasiče.
Z vybraných pokut z úsekového měření na dálnici je vyčleněno 
jedenáct milionů korun na rekonstrukci ulice Pod Strání. Město 
bude v tomto případě žádat o dotaci z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj Čr. oprava bude zahrnovat komunikaci, nové chod‑
níky, veřejné osvětlení, přeložku plynu a opěrnou zeď v místě ko‑
lem Agromotoru.
Z pokut zbývají peníze i na opravy komunikací a povrchů po ka‑
nalizaci a vodě v ulicích k Novému světu a Záviškova, celkem 6,7 
milionu korun a dalších pět milionů korun na další komunikace 
a chodníky ve městě.

martina Strnadová

Zastupitelé rozdělili přebytek hospodaření

obřadní síň na hřbitově na karlově včetně 
celého zázemí projde kompletní rekon‑
strukcí.
Rekonstrukce prostor pro poslední roz‑
loučení se zesnulými vychází z přísnějších 
pravidel pro pohřební služby, jež přinesla 
novela zákona o pohřebnictví z roku 2017. 
Zejména místo pro poslední úpravu zesnu‑
lých vyžaduje takový zásah, aby splňovalo 
nové podmínky dané zákonem.
v souvislosti s tím projde rekonstrukcí celá 
budova ze sedmdesátých let. Finanční nákla‑
dy jsou vyčísleny na více než 15 milionů korun. 
„dojde k opravě celé strojové části, chladicího 
a mrazicího zařízení. Bude se bourat přední 
část s toaletami, rozšiřovat prosklená část 
síně, vznikne samostatná místnost pro po‑
zůstalé a vestibul pro další smuteční hosty,“ 
vyjmenoval ředitel technických služeb Jaro‑
slav Mynář s tím, že v nedávné době už došlo 
k opravě vzduchotechniky, hotové je i nové 
topení a před lety byl upraven i katafalk.

Nyní se připravuje výběrové řízení na 
zhotovitele. „Rádi bychom rekonstrukci 
provedli na etapy. Po dobu opravy obřad‑
ní síně bychom chtěli pro civilní smuteční 

obřady využít prostor ve Špitálku stejně 
jako při opravě katafalku,“ dodal Jaroslav 
Mynář s tím, že jednání o podrobnostech 
akce budou teprve probíhat.

obřadní síň na Karlově čeká oprava

Až do konce března mohou lidé hlasovat pro ivanu 
Bíbrovou nebo Libora Smejkala, velkomeziříčské 
reprezentanty v letošním ročníku krajské ankety 
Skutek roku.
ivana Bíbrová je do ankety nominována jako zá‑
stupce sdružení SpolečněvM a o pří‑
zeň hlasujících se uchází s projektem 
znovuoživení budovy Luteránského 
gymnázia na velkomeziříčském ná‑
městí.
Libor Smejkal soutěží se svým populárním filmovým do‑
kumentem úděl a bolest Jakuba demla.
Hlasování probíhá do 31. března, slavnostní vyhlášení 

výsledků pak bude 3. června na zámku v Jaromě‑
řicích nad rokytnou
cena Skutek roku je výrazem poděkování a oceně‑
ní aktivit všech, kteří v roce 2018 vykonali pro kraj 
něco mimořádného nad rámec svých povinností, 

a to často bez ohledu na svůj osobní 
prospěch. „Právě občanská anga‑
žovanost, dobrovolnictví a ochota 
věnovat svůj volný čas ve prospěch 
druhých je významným prvkem kul‑

turní společnosti a posiluje její sociální soudržnost,“ řekl 
radní kraje vysočina Martin Hyský.

Hlasujte pro zástupce Velkého meziříčí
 v krajské anketě skutek roku

Pro velkomeziříčské reprezentanty 
můžete hlasovat na 

www.kr-vysocina.cz/pocinroku.

-red-



březen 2019

4 www.velkomeziricsko.cz#ZPrávy A NáZory

kavárna v Jupiter clubu bude mít nového 
podnájemce. Radní schválili pronájem 
prostor kavárny pardubické společnosti 
JANEd partner zastoupené fotbalistou 
Janem Šimáčkem.
Ředitel Jupiter clubu Milan dufek měl 
snahu před novou sezonou pronajmout 
alespoň kavárnu, když se zatím nedaří 
sehnat zájemce o pronájem prostor celé 
restaurace včetně kavárny. Jupiter clubu 
tak odpadnou komplikace při zajišťování 
obsluhy návštěvníků jednotlivých diva‑
delních představení a dalších kulturních 
akcí.

Kavárna v Jupiter 
clubu se otevře

-mars-

Řemeslné trhy na velkomeziříčském ná‑
městí letos budou opět tři. Jarní, pouťový 
a vánoční.
První řemeslný trh bude 15. května. Pou‑
ťový proběhne 16. června, přičemž kolo‑
toče a další atrakce obsadí náměstí už od 
13. června. S vánočním zbožím trhovci do 
velkého Meziříčí přijedou 10. prosince.

-mars-

čekají nás tři 
řemeslné trhy

Část ulice Nábřeží ve velkém Meziříčí 
bude od 4. března uzavřena kvůli opravě.
Městský úřad velké Meziříčí, odbor do‑
pravy a silničního hospodářství vyhověl 
žádosti firmy BUiLdiNGcentrum – HSv, 
s. r. o., o úplnou uzavírku místní komuni‑
kace Nábřeží ve velkém Meziříčí v období 
od 4. března do 31. května 2019. Uzavír‑
ka se týká úseku od křižovatky se silnicí 
ii/360 v ulici k Novému nádraží až po ko‑
munikaci U tržiště.
důvodem uzavírky je stavba opravy této 
komunikace, kterou není možné provést 
za plného provozu. objížďka nebyla sta‑
novena, stálý přístup osob k nemovitos‑
tem v lokalitě bude zajištěn.

-měú, red-

od března bude 
uzavřena nábřežní

ve dnech 14. a 15. února jsme se ve složení ivana Bíbrová, tomáš Bílek a Alex kamina‑
ras, všichni ze Společně vM, a Petr velička z uskupení to pravé Meziříčí zúčastnili semi‑
náře pro zastupitele měst a obcí v olomouci. Podmínkou pro účast bylo e‑learningové 
samostudium a úspěšné složení vstupních testů.
vzdělávací program se skládal ze dvou tematických bloků. Čtvrteční den sv. valentý‑
na jsme oslavili pětihodinovou přednáškou o postavení zastupitele ve veřejné správě. 
v pátek dopoledne navazoval druhý blok na téma rozpočtové hospodaření a majetek 
obcí.   
Přednášky ale nebyly pojaté pouze jako biflování paragrafů a odborné poučky, velkou 
část obou bloků tvořila diskuze a řešení konkrétních otázek zastupitelů. ti přijeli z růz‑
ných míst republiky, z vesniček se 100 obyvateli, a dokonce i stotisícových měst.  
Problémy místních samospráv bývají totiž velmi podobné, a tak se živě diskutovalo o 
právu zastupitelů na informace, způsobu navrhování usnesení, kompetencích starosty, 
rady a zastupitelstva i o sestavování dlouhodobých plánů investic.
Získané informace určitě využijeme pro kvalitnější přípravu a rozhodování v zastupi‑
telstvu, a proto se už těšíme na další bloky školení – veřejné zakázky a dotace znovu 
v květnové olomouci.

Areál bývalého Svitu považujeme za nejcennější rozvojovou lokalitu našeho města. vy‑
slovujeme zásadní nesouhlas s tím, že by město mělo připustit, aby toto místo zaplnil 
už pátý obchod typu „supermarketu“ ve velkém Meziříčí. 
tento typ služeb patří na jiné místo a ve městě je dostatek vhodných pozemků, které 
může LidL využít.  
Bývalý Svit je naopak vhodný pro drobné podnikání a volnočasové a společenské akti‑
vity. výstavba typizované haly diskontní prodejny toto místo zničí. 
Zároveň upozorňujeme, že proti záměru výstavby diskontní prodejny LidL v bývalém 
Svitu se jednomyslně postavila komise pro kulturu. 

Klub zastupitelů to pravé meziříčí: 
radovan Necid, Petr juda, libor beneš, Petr velička, ivo šulc

odmítáme LIDL v areálu bývalého svitu 

Zastupitelé v kurzu

tomáš bílek
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žijeme ve šťastné době. Jednou ze zná‑
mek tohoto štěstí je i skutečnost, že při 
realizaci řady záměrů můžeme věnovat 
mimořádnou pozornost účelu, formě, 
dlouhodobé hodnotě staveb i veřejnému 
prostoru v jejich okolí. obor, který dokáže 
ukázkově spojovat účel s uměním, s eko‑
logií, sociologií či s estetikou představuje 
architektura.
Architektura do značné míry rozhoduje 
o tom, kde se lidé zdržují, odkud mizí nebo 
kam přicházejí trávit svůj volný čas. Je pro‑
to dobře, že v momentě, kdy ve velkém 
Meziříčí znovu diskutujeme o využití ploch 
po zbouraném Svitu, se principy tohoto 
oboru dostaly také na jednání městského 
zastupitelstva. v souvislosti s uvažova‑
nou stavbou prodejny LidL se je tam po‑
kusil připomenout zastupitel klubu Spo‑

lečně vM ing. arch. Alexandros kaminaras. 
Mladý architekt představil netypizované 
řešení samotného supermarketu, ale 
i prozíravou úpravu okolního prostranství 
a funkční propojení nových prvků se stá‑
vající infrastrukturou. Představené řešení 
vděčilo za svoje nadstandardní výsledky 
tvrdému vyjednání vedení města s inves‑
torem, známým potravinovým řetězcem.
kaminaras ve své prezentaci vycházel pře‑
devším z obdivuhodných stavebních reali‑
zací na území desetitisícové Litomyšle. vý‑
chodočeské město je však silně inspirativní 
i z mnoha dalších důvodů. v prvé řadě dlou‑
holetým citem tamního vedení pro péči 
o architekturu. Ten se projevuje nejen ve 
spolupráci odboru výstavby s městským 
architektem, ale také systematickým vy‑
tvářením podmínek po vznik kvalitních ná‑

vrhů a realizací. Příznivou půdu připravuje 
rovněž zadání soutěží, v nichž vítězí spíše 
kvalita než nejnižší cena, a pevná pravidla 
pro nakládání s pozemky města. Litomyšl‑
ští se navíc pravidelně rozhlížejí v zahraničí 
a ve spolupráci s odborníky se nerozpakují 
měnit i zdánlivě nezměnitelné.
Je potěšující, že kaminarasův srovnáva‑
cí přístup na zasedání z 12. února ostatní 
zastupitele zaujal a vyvolal převážně po‑
chvalnou diskuzi. Skeptici se sice bránili 
srovnání s městem zapsaným na seznam 
památek UNESco, ale těm zkusme připo‑
menout, že o zápisu do prestižního sezna‑
mu nejčastěji rozhoduje opět výjimečná 
architektura. A ta dnes v masové míře při‑
tahuje obyvatele a turisty i bez ohledu na 
svoje stáří!

mýtuS PrvNí: Sekretář soutěže Petr ve-
lička výzvu architektům k účasti v soutě-
ži nezveřejnil v registru veřejných zaká-
zek a tím soutěž zmařil.
faKt: Stejně jako jsem konání soutěže 
nezveřejňoval například na webových 
stránkách města, nezveřejňoval jsem ji 
ani v registru veřejných zakázek. Nemám 
tam totiž přístup. Jako sekretář soutěže 
jsem pro tato zveřejnění „pouze“ připravil 
podklady pro radnici. co s nimi pak úřad, se 
kterým jsem od začátku do konce spolu‑
pracoval, udělal, je věc jiná.
Město zveřejnilo soutěž různými způso‑
by dle soutěžních podmínek. Například 
na svých webových stránkách, ve svém 
zpravodaji, ve věstníku České komory ar‑
chitektů a podobně. v Čr neexistuje ani 
jeden architekt či architektonický ateliér 
sledující architektonické soutěže, který by 
ve své době o konání soutěže nevěděl. tím 
nemyslím to, co se dělo po řádně skončené 
soutěži.

Na průběh samotné soutěže, její regulér‑
nost a výsledek nemělo její zveřejnění/
nezveřejnění v registru veřejných zakázek 
(který navíc sledují spíše stavební firmy, 
pro architekty je důležitější označení sou‑
těže jako regulérní) žádný vliv. ostatně do 
srpna loňského roku, tedy téměř dva roky 
po soutěži, nikdo netušil, že by byl v něčem 
takovém údajný problém.
mýtuS druhý: zmařením soutěže 
vznikla městu blíže neurčená škoda.
faKt: Soutěž proběhla řádně a podle všech 
pravidel. Byla i řádně ukončena a město 
má k dispozici šestnáct architektonických 
návrhů. dokonce má také platné a jasné 
výsledky referenda, který z návrhů si přeje 
veřejnost. Pokud město bude chtít využít 
návrhy ze soutěže, existují zákonné způ‑
soby, jak dále pokračovat. Pokud centrum 
velkého Meziříčí podle návrhu, vzešlého ze 
soutěže, nebude opraveno, vyhodilo měs‑
to peníze za soutěž oknem. viníkem ovšem 
nebude má osoba, nebo někdo z úřadu, ale 

konkrétní politici, kteří o skutečnosti, že se 
nebude město výsledky soutěže řídit, roz‑
hodli. Pokud však měla soutěž, snad z boží 
vůle, jen probudit diskusi o tom, že nejsme 
průmyslové město, které má svoji krásu 
jinde než v průmyslových zónách, a diskusi 
o nekoncepčním přístupu k našemu spo‑
lečnému prostoru, tak to naplnila zmiňo‑
vaná architektonická soutěž beze zbytku 
a mé úsilí nebylo zbytečné.
toto jsou dvě naprosto jasná sděle-
ní k soutěži. cokoliv k tomu někdo dodá, 
bude to už jen mlžení a slovíčkaření po‑
strádající podstatu a navíc motivované 
čistě politicky. kdo si bude chtít výše uve‑
dené ověřit a nastudovat, veškeré ma‑
teriály a podklady jsou veřejně dostupné: 
https://www.velkemezirici.cz/prakticke ‑
informace/architektonicka ‑soutez.
osobně si myslím, že v této věci už bylo 
v minulém volebním období politikaření dost 
a stálo nás to všechny spoustu energie, času 
a peněz, mne nevyjímaje.

architektonická soutěž a její (ne)zveřejnění: mýty a fakta

Petr velička

architektura v zastupitelstvu

martin štindl
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jedNOtlivci
kategorie do 12 let bez pořadí (ročník 
narození 2006 a mladší)
jakub doležal, atletika, tJ Sokol velké 
Meziříčí, kolektiv trenérů atletiky
marek balej, alpské lyžování, Ski klub 
velké Meziříčí, trenér Marek Balej
vendula Pospíšilová, házená, tJ Sokol 
velké Meziříčí, trenér ilona Závišková
matěj janák, volejbal, tJ Spartak velké 
Meziříčí, trenér Michal Janák, ondřej žaba
Ondřej vala, fotbal, Fc velké 
Meziříčí, trenér Josef voda
tereza martincová, sportovní 
lezení, Lezu v Mezu, trenér 
Milan Salaš
filip šiljeg, basketbal, Bk 
velké Meziříčí, Pavel kučírek
Ondřej valík, hokej, HHk 
velké Meziříčí, trenér Roman 
valík

jedNOtlivci
kategorie do 15 let (ročník 
narození 2003-2005)
Petr vokoun, atletika, tJ Sokol 
velké Meziříčí, trenér ondřej 
Rosa
Petr malec, handicap sport, 
HSc velké Meziříčí, trenér 
charvát Jiří
dana harvey, skicross, Ski klub velké 
Meziříčí, trenér ivo doležal – skicross, 
tomáš Malec – alpské disciplíny 
radek Navrátil, házená, tJ Sokol velké 
Meziříčí, trenéři david Stoklasa, radek 
Buchta
matouš špaček, volejbal, tJ Spartak velké 
Meziříčí, trenér ondřej žaba
josef Pacal, fotbal, Fc velké Meziříčí, tre‑
nér Pavel Mezlík
adéla bajerová, sportovní lezení, Lezu 
v Mezu, trenér Milan Salaš
filip Sýkora, basketbal, Bk velké Meziříčí, 
trenér tomáš doležal
jiří dobrovolný, požární sport, SdH 
Lhotky sport, trenér Jiří kaman
šimon zdvihal, hokej, HHk velké Meziříčí, 
trenér Libor Mašek

jedNOtlivci
kategorie do 19 let (ročník narození 
1999-2002)
mike aminu abu, atletika, tJ Sokol velké 
Meziříčí, trenér Ladislav Urban
Sára Strnadová, snowboardcross, Ski klub 
velké Meziříčí, trenér Michal Hanko
markéta Pospíšilová, házená, tJ Sokol 
velké Meziříčí, trenér vincenc Záviška
jakub Němec, volejbal, tJ Spartak velké 
Meziříčí, trenéři ondřej žaba, Petr Juda

matěj Sysel, fotbal, Fc velké Meziříčí, 
trenér václav chalupa
michal báňa, hokej, HHk velké Meziříčí, 
trenér karel vejmelka

jedNOtlivci
kategorie nad 19 let (ročník narození 
1998 a starší) 
ladislav urban, atletika, tJ Sokol velké 
Meziříčí 
martin maštera, stolní tenis, Stolní tenis 

velké Meziříčí
vítězslav večeřa, házená, tJ Sokol velké 
Meziříčí, trenéři Ladislav Šidlo, Michael 
Bezděk
marek Slavík, volejbal, tJ Spartak velké 
Meziříčí, trenéři Petr Juda, daniel kasan
Pavel mezlík, fotbal, Fc velké Meziříčí, 
trenér Libor Smejkal st.
matěj vrtal, basketbal, Bk velké Meziříčí, 
trenéři Tomáš Rapušák, Petr Filla
jiří štourač, hokej, HHk velké Meziříčí, 
trenér roman vondráček

družStva
kategorie do 12 let bez pořadí (ročník 
narození 2006 a mladší)
starší chlapci přípravka, atletika, tJ Sokol 
velké Meziříčí, kolektiv trenérů atletiky
minižáci, házená, tJ Sokol velké Meziříčí, 
trenéři Petr kaštan, vlaďka kaštanová, 
Martin krejčí, Jiří Holý
starší přípravka, ročník 2007, fotbal, Fc 
velké Meziříčí, trenér Josef voda
žactvo u12, basketbal, Bk velké Meziříčí, 
trenér Pavel kučírek
mladší žáci, požární sport, SdH velké 
Meziříčí, trenér Lenka Jágriková

družStva
kategorie do 15 let (ročník narození 
2003-2005)

starší žákyně, atletika, tJ Sokol velké 
Meziříčí, kolektiv trenérů atletiky
družstvo d, stolní tenis, Stolní tenis velké 
Meziříčí, trenéři Petr klíma, Martin Buk 
žactvo, házená, tJ Sokol velké Meziříčí, 
trenéři ilona Závišková, Pavol živčic, Pavel 
Strašák, Petr kavka
starší žáci, volejbal, tJ Spartak velké 
Meziříčí, trenéři Petr vašíček, Michal 
Janák, ondřej žaba
starší žáci, fotbal, Fc velké Meziříčí, tre‑

néři Pavel Mezlík
bK vm u15, basketbal, Bk 
velké Meziříčí, trenéři Pavel 
kučírek, tomáš doležal

družStva 
kategorie do 19 let (ročník 
narození 1999-2002)
starší dorostenky, házená, 
tJ Sokol velké Meziříčí, tre‑
néři vincenc Záviška, Andrea 
kuřátková
junioři, volejbal, tJ Spartak 
velké Meziříčí, trenéři Petr 
Juda, daniel kasan, ondřej 
žaba
starší dorost, fotbal, Fc 
velké Meziříčí, trenér václav 
chalupa

starší dorost, hokej, HHk velké Meziříčí, 
trenér karel vejmelka
dorostenky, požární sport SdH velké 
Meziříčí, trenér Stanislav kratochvíl ml.

družStva
kategorie nad 19 let (ročník narození 
1998 a starší) 
muži ii. liga, atletika, tJ Sokol velké 
Meziříčí 
družstvo curlerů, handicap sport, HSc 
velké Meziříčí, trenér Jiří charvát
družstvo a, stolní tenis, Stolní tenis velké 
Meziříčí 
muži házená, tJ Sokol velké Meziříčí, tre‑
néři Ladislav Šidlo, Michael Bezděk
muži, volejbal, tJ Spartak velké Meziříčí, 
trenéři Petr Juda, daniel kasan
a tým, fotbal, Fc velké Meziříčí, trenér 
Libor Smejkal st.
muži a, hokej, HHk velké Meziříčí, roman 
vondráček

Nejlepší trenér – bez pořadí
jan havliš, atletika, tJ Sokol velké 
Meziříčí 
ilona závišková, házená, tJ Sokol velké 
Meziříčí 
Pavol živčic, házená, tJ Sokol vel. Meziříčí
Ondřej žaba, volejbal, tJ Spartak velké 
Meziříčí 

sportovec města za rok 2018 - nominace

Pátek 22. 3., 
velký sál Jupiter clubu, 18.00

vyhlášeNí 
NejlePších SPOrtOvcŮ 

a KOleKtivŮ 
velKéhO meziříčí za rOK 2018
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robin Kašpar – mladší přípravka, fotbal, 
Fc velké Meziříčí
ivo dostál, hokej, HHk velké Meziříčí

Galerie odchovanců/trenérů
současný oddíl
martin janíček, Hc robe Zubří
ivana Salašová, dHk Zora olomouc – 
MoL liga
filip Svoboda, Hc robe Zubří
vojtěch drápela, Sk kP Handball Brno
filip mička, tJ Sokol žďár nad Sázavou
vojtěch Svoboda, Hc robe Zubří
štěpán fiala, Hc robe Zubří
martin Kryštof, Jihostroj České Budějovice
marek zmrhal, vk karlovarsko
Patrik indra, dukla Liberec
michal hrazdira, volejbal Brno
daniel římal, volejbal Brno
luboš Pospíchal, volejbal Brno
vít jakubec, volejbal Brno
miroslav bláha, vSc Zlín
zdeněk málek, vk karlovarsko
roman Starý, Fc vysočina Jihlava
Sebastian zmrhal, Fc vysočina Jihlava
adam Staněk, Fc Zbrojovka Brno
václav dobrovolný, Fc vysočina Jihlava
daniel raus, Fc vysočina Jihlava
štěpán šimánek, Fc vysočina Jihlava
hana Pavlasová, Sk Slavia Praha
marek malata, Fc vysočina Jihlava
mirek malata, Fc vysočina Jihlava
filip vošmera, Fc vysočina Jihlava
adam jágrik, Fc vysočina Jihlava
libor Smejkal ml., Fc vysočina Jihlava
ladislav Němec, Fc vysočina Jihlava
zdeněk veselý, Grassroots trenér oFS 
žďár nad Sázavou
roman invald, Fc vysočina Jihlava
theodor Gebre Selassie, werder Brémy
Pavel zacha, NHL New Jersey devils
jan brož, dukla Jihlava
roman Kadela, Hc Moravské Budějovice
Petr Slabý, kometa Brno
david homola, oceláři třinec
miroslav juda, dukla Jihlava
martin barák, dukla Jihlava
jaroslav juda, dukla Jihlava
Ondřej broža, dukla Jihlava

zvláštní ocenění
Stanislav tvarůžek, házená, tJ Sokol 
velké Meziříčí
miroslav buchta, házená, tJ Sokol velké 
Meziříčí
jiří Pálka, Ski klub velké Meziříčí
jakub hejl, Freestyle mountain bike, Sk8 
velké Meziříčí 
Petr juda, volejbal, tJ Spartak velké 
Meziříčí
zdeněk Parkan, fotbal, Fc velké Meziříčí
jaroslav hamr, hokej, HHk velké Meziříčí
Stanislav hamr, hokej, HHk velké 
Meziříčí
jaroslav vodička, hokej, HHk velké 
Meziříčí

PláNOvaNé aKce SPOlečNě vm PrO rOK 2019

sobota 23. března 2019
1flfsoap /Brno/, LivE‑electronic, duo, které chce vyhnat z měst zápach electroswin‑
gu
François Svalis /olomouc/, deep House
rock depo, velké Meziříčí

v průběhu dubna 2019
čistá vysočina – sledujte náš facebook  a web. opět se zapojíme do zvelebení pro‑
storů u silnic, každý dobrovolník navíc nám pomůže.

pátek 5. dubna 2019
houpací Koně /ústí/, temný rokenrol ze sudet
rock depo, velké Meziříčí

pátek 12. dubna 2019
core belief /rakovník/, bosý nohy, dlouhý vlasy, vokály, co tě unášej... prostě holky 
mlátěj do kytar a do bicích. indian čejen psychedelic music
Shallov. /Bratislava/, Post hardcore, screamo z Balkánu
absolutně černé těleso /rakovník, Plzeň, Praha/, je třeba objevit bezpočet temných 
těles vedle slunce ‑ takových, která nikdy neuvidíme… byzantine post underground
manollo /Plzeň, Pelhřimov/, dvě akustické kytary, acid stoner‑math
rock depo, velké Meziříčí

sobota 22. června 2019
LuGy open – open air
manon meurt /rakovník/, Shoegaze, post rock, finalista ceny Anděl 2018
Slam Poetry  Moderní básníci, stand up, podruhé ve velkém Meziříčí
další účinkující budeme zveřejňovat postupně...
Luteránské gymnázium, velké Meziříčí

další akce v jednání, sledujte náš web a facebook
Budou další koncerty, letní kina, výstavy.
dále vymýšlíme do našeho programu cestovatelské přednášky, besedy.
rádi bychom využili co nejvíce prostor Luteránského gymnázia
www.spolevnevm.cz
facebook: @SpolecnevM

Rezervace a prodej vstupenek www.kinojupiter.mujbijak.cz 
nebo programové oddělení Jupiter club, 566 782 001, 566 782 004

Rychle & Zběsile

Tomáš ouředníček
david křípal

11. březen
18.00

vsTupné 90 kč

DAKAR

kino JupiTer club
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to je suchý výčet práce, kterou odvedla 
redakce velkomeziříčska pod vedením 
Martiny Strnadové od května 2015 do 
března 2019. tedy od doby, kdy došlo 
k transformaci velkomeziříčska z upadají‑
cího týdeníku na moderní informační mé‑
dium 21. století.

cO jSme tO celOu dObu dělali?
Udělali jsme z velkomeziříčska příklad‑
ný městský zpravodaj tak, aby mohl být 
vzorem pro ostatní města. Udělali jsme to 
zkrátka pořádně. využili jsme situace, kdy 
velkomeziříčsko nevydává přímo radnice 
a kdy vedení města tolerovalo a dokonce 
i podporovalo odříznutí zpravodaje od po‑
litického vlivu.
Za tímto účelem především vznikla apo-
litická redakční rada, složená z lidí mimo 
zastupitelstvo i kandidující subjekty. Tato 
redakční rada navíc velkomeziříčsko nee‑
ditovala (to znamená jaksi neschvalovala 
předem), ale sloužila jako nezávislý po‑
suzovatel práce redakce a odvolací orgán 
v případě nespokojenosti čtenářů či při‑
spěvatelů. velkomeziříčsko tedy mělo šéf‑
redaktorku, která nepodléhala přímému 
vedení radnice a redakční radou byla před 
tímto přímým vedením do jisté míry (a do 
určité doby) chráněna.
druhou důležitou věcí bylo sestavení 
a schválení Statutu velkomeziříčska tou‑
to redakční radou. Statut mimo jiné přesně 
stanovil rozsah a formu příspěvků politiků 
a nedovolil redakci publikovat zpravodaj‑
ství o konfliktech, které by neobsahovalo 
stanoviska všech stran, v konfliktu zú‑
častněných (to není taková banalita, jak to 
zní ‑ v našem městě rozhodně není pra‑
vidlem, že se místní tzv. nezávislá média 
tohoto základního pravidla žurnalistické 
etiky drží).
A konečně třetí věcí byla dohoda mezi re‑
dakcí a redakční radou, že se velkomeziříč‑
sko bude věnovat zejména v tištěné části 
i společensko -kulturní publicistice tak, aby 
měsíčník nebyl jen tupým souhrnem zpráv, 
které v předchozím měsíci vyšly na webu.

čím bylO velKOmeziříčSKO 
jediNečNé?
jedinečné bylo svým postavením. Nebylo 
standardním radničním zpravodajem, kte‑
rý popisuje úspěchy a opěvuje dokonalost 
toho kterého momentálně vládnoucího 
starosty, ale mělo podstatně širší dosah. 
věnovalo se životu ve městě a okolí v celé 
jeho šíři. Zachycovalo život kulturních, 
společenských a sportovních spolků a or‑

ganizací, škol a výjimečných i docela oby‑
čejných jednotlivců.
Pokud popisovalo spor, přinášelo svým 
čtenářům postoje a názory všech stran 
tohoto sporu. tím přispívalo k lepšímu 
pochopení a samozřejmě i objektivnější 
interpretaci tohoto konfliktu.
jedinečné bylo svojí relativní nezávis-
lostí. Apolitická redakční rada, kterou do 
září 2017 (tedy do převratu na radnici) 
politici respektovali, tvořila nepropustnou 
hráz mezi redací a místní turbulentní po‑
litickou šavlovačkou, do které se s chutí 
a mimo veškerou soudnost zapojila i vel‑
komeziříčská tzv. nezávislá média.
jedinečné bylo svým propojením elektro-
nické a tištěné části. Aktuální zprávy on ‑line, 
větší články a publicistika v tištěném měsíč‑
níku. To, co je normou pro velká periodika, se 
v našem městě dělo v místním měřítku.
jedinečné bylo samozřejmě i svojí histo-
rií. Pokud je mi známo, není v našich ze‑
mích zpravodaj, který by se mohl pochlubit 
oním „zal. 1919“.

tři fuNKce lOKálNích PeriOdiK
obecně je to tak, že lokální periodika mají 
tři základní funkce: zpravodajskou, ar-
chivační a edukační. co je zpravodajská 
funkce je asi všem zřejmé ‑ mají dávat čte‑
nářům vědět, co se děje a dávat jim to vě‑
dět pravdivě. archivační funkce místního 
periodika spočívá v tom, že i za dalších sto 
let budou moci čtenáři archivních čísel ne‑
jen zjistit, co se v oné době dělo, ale i jaksi 
vycítit atmosféru a společensko ‑dobové 
souvislosti. edukační funkce místního 
periodika znamená to, že redakce nerozd‑
mýchává konflikty, nepřilévá oleje do ohně, 
naopak. Snaží se poctivým popisem sporu 
i jeho kontextu nabídnout spíše cestu ke 
smíru a normální debatu. Edukační funkce 
spočívá také v tom, že periodikum používá 
kultivovaný a spisovný jazyk.
Pokud se nepředpojatě podíváte na práci 
velkomeziříčska v posledních čtyřech le-
tech, zjistíte, že všechny uvedené funkce 
či úkoly lokálního periodika velkomezi-
říčsko bezezbytku naplnilo. i v tom patřilo 
mezi špičku nejen na vysočině, ale i v celé 
České republice. ostatně o tom svědčí 
nejen třetí místo v prestižní soutěži Zlatý 
středník a nominace na Grand Prix mezi 
pět nejlepších periodik Čr, ale i nezávislé 
hodnocení školitelky Sedláčkové a školite‑
le Škraňky (kterého mimo jiné za účelem 
profesního znemožnění redakce vybrala, 
objednala a z peněz daňových poplatníků 
zaplatila třináctka).

Je třeba také vědět, že pokud prizmatem 
této definice pohlédnete na NovinyvM 
a Medřičské listy, zjistíte, že nejenom ne‑
plní tyto tři hlavní funkce lokálních perio‑
dik, ale jdou dokonce i přímo proti nim.

velKOmeziříčSKO NeNí NezáviSlé. 
už Od září 2017
Jedinečnost a křehká nezávislost velko-
meziříčska vzala rázný konec po převra-
tu v září roku 2017, kdy třináctka obsadila 
radnici. Politickou silou zrušili redakční radu. 
Jak to udělali? Jednoduše ‑ redakční rada 
vyvozuje ochranu redakce z toho, že ji poli‑
tici respektují. Jestliže ale začne p. starosta 
a páni radní z třináctky svoji nespokojenost 
a výhrady sdělovat přímo šéfredaktorce 
a doprovázet to skrytými i otevřenými vý‑
hrůžkami zrušením velkomeziříčska, stává 
se redakční rada zbytečnou. ostatně to, že 
byl na základě nátlaku starosty a rady zru‑
šen pravidelný sloupek opozičních zastupi‑
telů, svědčí o všem.
tato více než rok trvající anabáze telefo‑
nátů, e ‑mailů, výhrůžek a lidského tlaku 
pak vyvrcholila absurdním obviněním 
redakce z útoku na starostu (kvůli tomu, 
že na jedné straně byla umístěna foto‑
grafie p. starosty u jeho článku a na další 
straně pak fotografie popeláře u článku 
o odpadech) a bezprecedentním příkazem 
místostarostky Jiřiny Jurdové, aby redakce 
poslala velkomeziříčsko před vytištěním 
městské radě ke kontrole/cenzuře. Je tře‑
ba ale na férovku říci, že kromě kdU ‑ČSL 
se následně celá městská rada od tohoto 
operetního počínání místostarostky Jur‑
dové distancovala.

cO bude S velKOmeziříčSKem dál?
Z velkomeziříčska se od příštího měsíce 
stane standardní radniční zpravodaj. dal‑
ší z desetitisíců v naší zemi. Bez chuti, bez 
vůně, bez šťávy a bez náboje. to není ne‑
legitimní ‑ městská rada má plné právo to 
udělat. Jen je s tím spojená celá řada „ale“. 
Za všechny uvedu tři z nich.
První velké „ale“ je nepoměr mezi povy-
kem, jaký třináctka (ještě v roli opozice) 
spustila kvůli transformaci velkomezi-
říčska v roce 2015, a bohorovností, jakou 
předvádějí teď. Pamatujete si ještě na to 
zboření světa před čtyřmi lety? Na to, ja‑
kou hlasitou starost projevovala opozice 
o nezávislost velkomeziříčska? Na to, jak 
opozice pokřikovala, že to s nimi nikdo ne‑
projednal? A to se jednalo o oprávněnou 
transformaci a odříznutí velkomeziříčska 
od vlivu radnice. Nyní naopak velkomezi‑
říčsko opravdu nezávislost ztrácí, ALE prá‑
vě pod vedením těch bývalých kritiků.
druhé velké „ale“ je pak důvod, pro kte-
rý se to celé děje. vlastně jej dodnes ne‑

5704 článků na webu velkomeziricsko.cz, 178 týdeníků velkomeziříčsko, rozeslaných 
každý týden 594 odběratelům, 47 tištěných měsíčníků velkomeziříčsko distribuova-
ných každý měsíc do 5500 poštovních schránek obyvatel města a místních částí.

Velkomeziříčsko končí a už nikdy nebude
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víme. Nějaké vágní formulace typu nelíbí, 
neposlouchá, neplní, jsme sice slyšeli, ale 
skutečné důvody nikoliv. Máme tedy plné 
právo napsat, že skutečným a jediným 
důvodem zničení nejlepšího městského 
zpravodaje široko daleko je iracionální 
touha zbavit se Martiny Strnadové a Pet‑
rose Martakidise. Proto ALE nebylo třeba 
ničit velkomeziříčsko, stačilo nám jen nor‑
málně říct, že už nás nechtějí vídat.
třetí velké „ale“ je pak profesionalita 
produktu. Martina Strnadová vytváře‑
la velkomeziříčsko 17 let. Já sám mám 
dvacetiletou praxi v regionálních i celo‑
státních médiích a za sebou řadu úspěš‑
ných projektů moderních periodik veřej‑
né správy i korporátních institucí. Místo 
nás budou velkomeziříčsko od příštího 
čísla tvořit dvě děvčata bez jakýchkoliv 
zkušeností. to však nezpochybňuji ‑ ni‑
kdo není nenahraditelný, jak nejlépe vědí 
velkomeziříčští komunální politici. onen 
blahosklonný výsměch pana starosty, že 
se Strnadová i Martakidis nepřihlásili do 
výběrového řízení, ALE na místě není. do 
výběrového řízení na redaktora velkome‑
ziříčska se totiž nepřihlásil vůbec nikdo. 
všichni lidé z branže v regionu vědí, čím 
musela redakce velkomeziříčska v po‑
sledních měsících lidsky i profesně projít, 
a nikdo to dobrovolně nechtěl také pod‑
stoupit. Není blázen.

velKOmeziříčSKO už NiKdy Nebude
Znovu říkám, že nezpochybňuji právo 
městské rady dětinsky zničit něco, co 
sama nevybudovala. Je jen děsivé, že až 
tito konkrétní politici odejdou, přesto 
nepůjde velkomeziříčsko vybudovat 
znovu. Už nikdy nebude vůle kterékoliv 
městské organizace zpravodaj od radnice 
převzít (ostatně ředitelé městských orga‑
nizací vidí to příšerné martyrium šikany ze 
strany politiků, kterým ředitel Jupiter clu‑
bu Milan dufek v posledních letech kvůli 
velkomeziříčsku trpí). Už nikdy nebude 
vůle zřídit apolitickou redakční radu. A už 
vůbec nikdy se politici své nové hračky 
dobrovolně nevzdají.

děKOvačKa Na závěr
Čtyři roky svobodného velkomeziříčska 
toto číslo uzavírá. děkuji z celého srdce 
všem čtenářům, přispěvatelům a skvě‑
lým lidem, které jsem při práci pro Jupiter 
club a velkomeziříčsko mohl potkat. děkuji 
jmenovitě Martině Strnadové za to, že se 
před hrubostí a arogancí nepodělala. dě‑
kuji Milanovi dufkovi, že se nás zastával 
i za vysokou osobní cenu. že je to statečný 
a přímý chlap, to jsem věděl vždycky, ale že 
je to takovýhle bourák, jsem se přesvědčil 
až v posledních letech. děkuji redakční radě 
za uvážlivost, udatnost a pevnost v názo‑
rech. děkuji vám všem.

Petros martakidis

velké Meziříčí má před sebou hodně výzev. Jenom namátkou: územní plán, očekávané 
problémy v dopravě, nedostatek bydlení, zchátralý Areál zdraví, výstavbu aquacentra 
a další. Nová rada města však usoudila, že je nutné nejdřív reorganizovat velkomezi‑
říčsko, aby „lépe informovalo o dění na radnici“.
Přitom je v zájmu nás všech občanů, aby městské noviny byly i nadále kvalitním peri‑
odikem, kde bude možné psát o problémech města otevřeně. Proto zástupci našeho 
klubu Společně vM na zastupitelstvu 12. února zjišťovali informace k novému velko‑
meziříčsku.
Nedostali jsme ale dostatečné vysvětlení pro zrušení mediálního úseku při JUPitEr 
clubu a pro ukončení spolupráce se dvěma zkušenými redaktory. opakovaně slyšíme 
jen obecný cíl, a to „zlepšení informovanosti o dění na radnici“. koalice neuvedla žádný 
konkrétní příklad, kdy velkomeziříčsko neinformovalo dobře o dění na radnici. redakč‑
ní rady se starosta komínek zúčastnil naposledy v dubnu 2018, kdy vyjádřil celkovou 
spokojenost s listem. Ani v působnosti valné hromady JUPitEr clubu se rada města 
nepokusila zlepšit údajně nedostatečný stav.
Nevíme, kolik bude toto dobrodružství stát. Zřejmě to neví ani rada města a je to 
logické. radnice nemá vydavatelské zkušenosti a byly přijaty nové zaměstnankyně 
úřadu, které splňují formální požadavky na platové třídy, tedy mají vysokoškolské 
vzdělání, ale nemají mediální praxi. Může se stát, že část redakčních prací bude radni‑
ce nucena zajišťovat externě.
bereme za slovo starostu Josefa komínka, jeho koaliční kolegy a kolegyně a očeká‑
váme, že nebudou uplatňovány metody cenzury vůči našim názorům. tiskový zákon 
nařizuje radničním zpravodajům poskytovat přiměřený prostor příspěvkům, které vy‑
jadřují názory zastupitelů, včetně kritických hlasů z řad opozice a veřejnosti.
v tuto chvíli je vše rozhodnuto, nová redakce má nárok na určitý čas k obhájení své 
práce. S týmem Společně vM se budeme věnovat tématům zmíněným v úvodu. Pokud 
by se ale z velkomeziříčska stala předražená hlásná trouba radnice, ozveme se jako 
první. Společně vm

naposledy k přestavbě Velkomeziříčska?

Milí čtenáři,
před sto lety vyšlo první číslo velkomeziříčska. chtěli jsme společně s vámi toto 
výročí důstojně oslavit a připravili jsme proto několik dárků, které jsme vám hod‑
lali předávat během celého letošního roku. Například výběr nadčasových textů 
ze starých, prvorepublikových čísel týdeníku, výstavu, besedu nebo nový seriál 
o tajemných místech velkomeziříčska. Ale dochází ke změně a my tak svoje před‑
sevzetí můžeme naplnit jenom částečně. ve dvou předchozích číslech měsíčníku 
jste si přečetli několik vybraných článků a dnes vám přinášíme věrný přetisk vel‑
komeziříčska z 1. března 1919. dozvíte se v něm, jaké měli zakladatelé velkome‑
ziříčska plány a představy o týdeníku, jaké problémy řešili, dočtete se o tehdejším 
rozličném dění ve velkém Meziříčí i v širším regionu a další zajímavosti. Pěkné 
počtení přejeme.

Poděkování a přání
děkuji celému kolektivu měsíčníku velkomeziříčsko za dlouhodobě dobře odvede‑
nou práci. A také za jejich vždy profesionální, seriózní a vstřícný přístup k naší spo‑
lupráci nejen na sportovních stránkách, ale i na jiných. Přeji vám, abyste i nadále byli 
stále spokojeni, nejen v osobním životě, ale i v tom novém profesním, před který vás 
postavil „osud“. Otto doležal
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vážení spoluobčané,
v souvislosti s připravovanými 
změnami ve velkomeziříčsku jste 
možná mohli zaslechnout „zaru‑
čené“ zprávy o tom, že končí, či se 
případně stane místem, kde bude 
dán prostor jen jednomu názoru, 
a kde budou potlačovány, případ‑
ně neuvedeny, kritické názory ob‑
čanů nebo politiků. rád bych vám 
sdělil, že tištěný zpravodajský 
měsíčník bude od dubna nadále 
vycházet, a to ve stejném rozsa‑
hu a nákladu, na který jste zvyk‑
lí. to znamená, že ho jako dosud 
najdete zdarma ve své schránce 
v prvním týdnu měsíce, a to nejen 
ve městě, ale samozřejmě i v jeho 
místních částech. Stejně tak bude 
plynule navázáno na webový por‑
tál, kde najdete aktuality z naše‑
ho města, které vám na vaše přání budou zasílány.
co tedy bude jiné? kromě vydavatele, kde Jupiter club nahradí jeho zakladatel a vlast‑
ník, tedy město velké Meziříčí, se změní i redakční tým. Jedním z hlavních důvodů, který 
vedl radu města k rozhodnutí o změně vydavatele, je snaha o zlepšení informovanosti 
o dění na radnici, včetně organizací, které město zřizuje či zakládá. Neméně důležitým 
bude důraz na to, aby v tištěném velkomeziříčsku byl dán ve stejném čísle prostor re‑
agovat na článek i druhé straně, aby diskuze byla pokud možno vyvážená a objektivní. 
vedení města nemá zájem potlačovat kritické názory kohokoli, pokud budou vedeny 
slušnou a kultivovanou formou.
Protože dochází ke změně vydavatele, mění se i zaměstnavatel redakčního týmu. Z to‑
hoto důvodu bylo na konci minulého roku vyhlášeno výběrové řízení na pozici šéfredak‑
tora, který bude současně plnit funkci tiskového mluvčího a redaktora. do něj se mohl 
přihlásit kdokoli, kdo splňoval nastavené podmínky. Protože se však nepřihlásil nikdo 
ze stávající redakce, byly vybrány dvě nové pracovnice ‑ Mgr. Michaela Hudková, která 
bude zastávat funkci šéfredaktora a tiskového mluvčího, a Mgr. Zuzana Najtová v pozici 
redaktora. Budou mít na starost nejen tištěné a elektronické velkomeziříčsko a zajiště‑
ní povinností vyplývající z pozice tiskového mluvčího, ale časem přeberou i partnerskou 
spolupráci s městy jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Nutnou změnou je pak i jiné sídlo redakce. Samotná radnice v současné době nedispo‑
nuje odpovídajícími prostorami, které by byly pro občany snadno přístupné. Z tohoto 
důvodu jsme byli nuceni přistoupit k přechodnému řešení. redakce bude od 1. března 
umístěna v prostorách bývalé restaurace na obecníku, kde v současné době je již do‑
končeno budování provizorního zázemí. Současně v přízemí budovy bývalé spořitelny 
probíhají stavební úpravy pro potřeby služebny městské policie s předpokládaným ter‑
mínem dokončení v květnu tohoto roku. Následně dojde k jejímu stěhování a poté se 
bude moci redakce velkomeziříčska přemístit na své definitivní sídlo, a to do přízemí 
radnice vedle informačního centra, kde dosud městská policie pracuje.
velkomeziříčsko si za svoji existenci prošlo mnoha změnami, a to nejen po svém za‑
ložení, ale i po svém znovuobnovení v roce 1990. Mnozí si určitě pamatují, že to bylo 
zásluhou našeho muzea a jeho ředitele Bohuslava Mikuláška. Následně vydavatelství 
převzalo město, a protože nějaký čas vycházel současně týdeník i kulturní zpravodaj 
JkP (později Jupiter clubu), bylo rozhodnuto obě média spojit do jedné redakce a pod 
jednoho vydavatele. Nyní se tedy vydavatelství vrací tam, kde už v minulosti bylo, tedy 
pod město. to je běžná praxe, kdy radnice vydává svůj zpravodaj. od roku 1990 se v re‑
dakci objevila celá řada šikovných lidí, kteří se snažili informovat o aktuálních a důle‑
žitých událostech, které zajímaly občany našeho města. Za to bych jim chtěl všem co 
nejsrdečněji poděkovat. Avšak bez pomoci celé řady obětavých přispěvovatelů by se 
jim jejich práce dělala mnohem obtížněji. Proto bych vás milí spoluobčané rád vyzval 
ke spolupráci i při tvorbě velkomeziříčska na nastalém období, ať už v kultuře, sportu, 
dopravě, školství či v jiné oblasti. Samozřejmě i nadále počítáme s možností inzerce 
soukromé či firemní, stejně tak se společenskou kronikou.
věřím, že se nová redakce svěřených úkolů ujme s nejvyšší odpovědností a pečlivostí, 
a že velkomeziříčsko bude i nadále jedním z hlavních zdrojů informací pro vás, naše 
spoluobčany.

josef Komínek, starosta

cO Když Se NajdOu lidé, 
SchOPNí PŮvOdNí POSláNí 
velKOmeziříčSKa ObNOvit?
velkomeziřčsko je moje srdeční zá‑
ležitost. S panem Bohuslavem Miku‑
láškem a dalšími jsem ho totiž v roce 
1990 obnovovala. když se nám po 
těžkých začátcích začalo dařit, roz‑
hodlo se město vzít velkomeziříč‑
sko pod sebe, změnit šéfredaktora 
i redakční radu. Jak „moudrý“ to byl 
tehdy krok, si mnozí pamatují. I proto 
přešlo jeho vydávání pod Jupiter club. 
tato alternativa se osvědčila. Měnili 
se redaktoři, ale velkomeziříčsko žilo. 
A žilo dobře i po proměně na měsíčník 
poskytovaný zdarma, i když už se tolik 
nevěnovalo regionu, ale soustředilo 
se na město a jeho nejbližší okolí.
i za těchto podmínek se ale redakce 
a redakční rada snažila udržet pově‑
domí, že město je důležité i pro celý 
region. že nejen v městě samém žili 
a žijí velmi zajímaví lidé. A měli jsme 
připravenou celou řadu nápadů a plá‑
nů, jak bude „magazín“ velkomeziříč‑
sko v roce stých narozenin obsahově 
bohatý. Ale člověk míní, mocní mění. 
Možná, že jsou skutečně přesvědčeni, 
že mění k lepšímu.
Záměr „aby v tištěném velkomeziříč‑
sku byl dán ve stejném čísle prostor 
reagovat na článek i druhé straně, 
aby diskuze byla pokud možno vyvá‑
žená a objektivní“, je krásný, ale rea‑
lizovatelný pouze jednostranně. Před 
vytištěním článku bude moci reagovat 
redakce. Na článek redakce či vedení 
města budou čtenáři moci reagovat 
až po jeho vytištění. doufám, že si 
tuto skutečnost vedení města uvědo‑
muje.
A jen ještě maličkost: výběrové řízení 
nebylo vypsáno na pozici šéfredakto‑
ra, který bude současně plnit funkci 
tiskového mluvčího a redaktora, ale 
byla vypsána výběrová řízení dvě. 
Jedno na redaktora a druhé na tis‑
kového mluvčího. Město už jednou 
svého mluvčího krátce mělo a všichni 
víme, jak to dopadlo.
Možná, že by ještě stálo za úvahu 
přiznat i v názvu tiskoviny, že je to 
radniční Zpravodaj města velké Me‑
ziříčí a název velkomeziříčsko zatím 
opustit. ovšem rozhodně dál značku 
velkomeziříčsko nikomu nedávat ‑ co 
když se v budoucnu najdou lidé, kteří 
budou mít odvahu i schopnost původ‑
ní poslání velkomeziříčsku vrátit?

jiřina Kácalová, 
členka redakční rady velkomeziříčska
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Vzpomínáme

dne 23. února 2019 tomu byl rok, kdy nás  
ve věku 91 let opustila 
paní marie dvořáková, rodačka z rudy.
vzpomíná dcera s rodinou.

dne 25. února 2019 jsme si připomněli 18. výročí úmrtí našeho 
bratra, 

pana vítězslava Piska z frankova zhořce. 
vzpomíná bratr Jan

Čas rychle ubíhá a v lednu uplynuly již dva 
roky, kdy nás navždy opustila
paní věra Semerádová – večeřová 
z velkého meziříčí.
všem, kteří jste ji znali, děkujeme za 
tichou vzpomínku.
Rodina

dne 27. ledna 2019 by se dožil 70 let  
náš milovaný manžel a tatínek, 
pan jiří Sojka. 
dne 12. února 2019 uplynulo 7 let,  
kdy nás navždy opustil. 
S láskou vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami. 

Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. 
Dík za to, čím jsi nám v životě byl, 
za každý den, jenž pro nás žil. 
Co my za lásku Ti můžeme dát? 
Jen na hrob svíce, kytici květů 
a v slzách vzpomínat.

dne 4. března 2019 uplynul rok, kdy nás 
navždy opustil 
pan jaroslav Podsedek z velkého meziříčí.
Stále vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

dne 4. března 2019 jsme si připomněli 2. smutné výročí úmrtí 
našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, 

pana františka rosy z martinic. 
kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka a děti s rodinami

dne 8. března 
tomu bude 8 let, 
kdy nás opustil 

pan tomáš würth, a dne 17. dubna vzpomeneme 25. výročí 
úmrtí paní jiřiny würthové z velkého meziříčí. 

kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
dcery s rodinami

dne 10. března 2019 tomu bude 10 let, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček, 
pan josef Navrátil z velkého meziříčí. 
S láskou vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami. 

dne 12. března 2019 uplyne rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc, 
pan františek Pokorný. 
S láskou vzpomínají manželka Jiřina, dcery ilona  
a Jiřina s rodinami.  
kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

dne 25. března 2019 uplyne  
5. výročí úmrtí 
pana Petra zedníčka z velkého meziříčí.
kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku. 
Za vzpomínku děkují manželka  
a děti s rodinami.

oMLUvA rEdAkcE:
redakce velkomeziříčska se hluboce omlouvá 

rodinám Sojkových a Gregových za záměnu fotografií 
v minulém čísle. 

děkujeme hospici vysočina za vysokou míru empatie, profesio‑
nality a lidského přístupu. díky vám mohl náš tatínek 

jaroslav dvořák 
důstojně dožít svůj život v kruhu blízkých pod svojí střechou. 

Máte naši vděčnost a hluboký respekt. 
Pozůstalí

poděkování
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PrOdám
• Slámu, seno, malé ba‑
líky. cena dohodou. tel.: 
739 094 327.
• vyšší kožené dámské černé 
kozačky č. 39 na nízkém pod‑
patku za 200 kč. Letní boty na 
klínu, nenošené, vel. 39, krás‑
né červené, za 300 kč. rů‑
žové botasky nové, vel. 41 za 
100 kč. tel.: 724 851 044.
• brambory, konzumní 
i krmné. cena 5 kč/kg. tel.: 
737 912 568.

KOuPím
• Kvalitní obraz (signovaný) 
a obrázky na skle (podmalba). 
tel.: 608 718 296.
• Porcelán, sošky – tanečni‑
ce – krajková sukýnka, sošky 
zvířat. tel.: 605 156 080.
• jawa 250, 350 i nepojízdnou 
bez tP. Prosím nabídněte. tel.: 
731 701 750.
• historický motocykl nebo 
moped, i nekompletní. tel.: 
608 773 933.
• hoblovku s protahem nebo 
rojek. tel.: 603 165 320.
• Koupím a dobře zaplatím za 
staré pivní lahve s nápisem, vo‑
jenské helmy, kožené vojenské 
řemeny, opaskové přezky, ko‑
žená pouzdra na pistole…, staré 
fotografie vojáků, staré žehličky, 
hmoždíře atd. z vaší půdy, sto‑
doly, pozůstalosti. Za nabídky 
předem děkuji. tel.: 776 776 007.
• Staré hračky: plechové, 
dřevěné, retro autíčka Ško‑
da 1203, 105,120 atd. šlapací 
autíčka Moskvič a jiné znač‑
ky. Staré plechové trojúhelní‑
kové krabice na olej Mobiloil, 
Shell atd. Staré pivní lahve 
s odlitým nápisem pivovaru 
např.: Gross Meseritscher, L. 
Heide a jiné pivovary. Stará 
jízdní kola do roku cca 1945, 
veterány, motocykly a veš‑
keré součástky k nim…, dále 
zajistím vyklizení vašich půd, 
sklepů atd. volejte, nebo stačí 
prozvonit a zavolám zpět, na 
tel. 732 400 672.
• vojenskou výstroj z vašich 
půd, sklepů a stodol do roku 
cca 1950, fotografie z období 
protektorátu velkého Meziříčí 
a okolí, noviny z období pro‑
tektorátu; rád si i poslechnu 
zajímavé příhody a historická 
fakta z okupace a osvobození, 
nabídnete cokoliv i silně po‑

škozené! volejte, nebo stačí 
prozvonit a zavolám zpět, na 
tel. 732 400 672.

NemOvitOSti
• Prodáme stavební po-
zemky ve vM a v křižanově. 
více info na tel. 608 271 522. 
• Koupím pozemek nebo 
zahradu ve velkém Me‑
ziříčí nebo v okolí. Ho‑
tově. tel.: 604 354 977. 
• Prodám zahradu ve vM, 
klidná část, bez elektřiny, 
voda studna. 149.000 kč. tel.: 
608 271 522.
• Koupím byt nebo menší ro‑
dinný domek ve velkém Mezi‑
říčí a okolí. tel.: 608 271 522.
• Nabízím k prodeji chatu se 
zahradou na Fajtově kopci. 
chata je zděná, podsklepe‑
ná, ve velmi dobrém stavu. 
Zastavěná plocha 31 m2. Za‑
hrada také udržovaná, k dis‑
pozici skleník, celková plocha 
434 m2. cena 650.000 kč, tel.: 
603 726 466.
• mladá rodina hledá bydlení 
v této lokalitě. rekonstrukce 
nevadí. tel.: 605 816 353.
• hledáme chatu, chalupu na 
vysočině. Platba hotově. tel. + 
SMS 739 710 776.
• Koupím garáž ve velkém 
Meziříčí, na ulici Generála Jaro‑
še. Platba hotově při podpisu 
smlouvy, rychlé jednání, for‑
mality zajistím, nevadí horší 
stav. tel.: 733 422 690.

SezNámeNí
• 49 let, jirka, hledám ženu 
nebo dívku s dětmi (jen vážně). 
tel.: 737 912 568.
• Obyčejná žena 56/170 hledá 
kamaráda vM a okolí. tel.: 606 
930 667.

rŮzNé
• Nová vana do staré, bez 
bourání, záruka 5 let tel.: 
608 700 515, www.renovace‑
vany.eu
• Obkladačské práce, kva‑
litně, ceny dohodou. tel.: 
739 721 798.

#SPoLEČNoSt A iNZErcE

Radek teplý – 50
Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží. v pondělí 
18. února 2019 si podal ruku s Abrahámem 
pan Radek Teplý.
ke sportu jej přivedl táta a kamarádi na „plác‑
ku“ v ulici krškova. A zde začal s tenisem, ho‑
kejem a fotbalem, u kterého nakonec dodnes 
zůstal. Nejdříve za mladší žáky Spartaku ka‑
blo velké Meziříčí, v dorostu již v Jabloňově a také za muže, za kte‑
ré později hrál opět ve velmezu, i když v B týmu. ten později začal 
trénovat. Nesmazatelnou stopu také zanechal v křoví s kamará‑
dem rosťou Janštou. Po skončení aktivní činnosti hráče se dal na 
zatím úspěšnou kariéru rozhodčího. v ní pokračuje stále již v oP 
žďárska. obětavě se také věnuje jako rozhodčí utkáním starých 
pánů velmezu, turnajům žáků a mužů a přátelským zápasům.
Po vyučení ve Zbrojovce Brno se stal, ale byl i před tím, skalním 
fanouškem Boby Brno a také hokejové komety Brno. Stále žije je‑
jich výsledky a také veškerým sportem, nejen ve velkém Meziříčí.
životem jej stále provází jeho hezký úsměv a nenapodobitelný 
smích. Ať ti, Lálo, nejen to, vydrží co nejdéle včetně tvého optimi‑
smu a také víry ve štěstí. to ti přejí – maminka Marie s Mirkem, 
partnerka Jitka s dcerou Patrcií, sestra Andrea s rodinou, kamará‑
di a přátelé, výbor Fc vM a také já, Otto.

Smuteční rozloučení s panem jiřím doležalem proběhne v úz‑
kém rodinném kruhu, za vzpomínky a projevy upřímné sou‑
strasti děkují bratři otto s rodinou a Leo.
děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro‑
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 8. 2. 2019 s pa-
nem jaroslavem vaňkem z velkého Meziříčí. Zarmoucená rodina
děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro‑
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 9. 2. 2019 s pa-
nem Karlem janíčkem z velkého Meziříčí. Zarmoucená rodina
děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast 
a projevené kondolence při posledním rozloučení dne 
23. 2. 2019 s panem jaroslavem Kunzfeldem z velkého Meziří‑
čí. Zároveň děkujeme domácímu hospici vysočina za obětavou 
péči. Zarmoucená rodina
děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a pro‑
jevené kondolence při posledním rozloučení dne 25. 2. 2019 s pa-
nem václavem černým z Laviček. Zároveň děkujeme za oběta‑
vou péči hospici. Zarmoucená rodina

jaroslav vaněk, Zahradní, velké Meziříčí, 85 let, 2. 2. 2019
Karel janíček, Bezděkov, velké Meziříčí, 71 let, 5. 2. 2019
alois švec, oslavice, 84 let, 8. 2. 2019
anna holemá, U Elektrárny, velké Meziříčí, 76 let, 11. 2. 2019
Phdr. jiří doležal, U Světlé, velké Meziříčí, nedožitých 63 let, 
13. 2. 2019

jaroslav Kunzfeld, 
Čechova, 
velké Meziříčí, 
68 let, 19. 2. 2019

václav černý, Lavičky, 74 let, 20. 2. 2019
Stanislav hošek, tasov, 80 let, 22. 2. 2019
jiří lojek, Průšánecká, Brno, 73 let, 24. 2. 2019
Karel homola, olší nad oslavou, 98 let, 24. 2. 2018

Odešli z Našich řad

POděKOváNí

Školní jídelna
Poštovní, Velké Meziříčí

Hledá na pomoc kuchařku, 
i nevyučenou nebo šikovnou 

důchodkyni.
Bližší informace podá

Marie Hladíková,  
tel.: 566 782 121 , 739 418 260

SOuKrOmá iNzerce
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Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 12. 2. 2019 schválilo výzvu k před‑
kládání projektů na rok 2019.
cílem je podpořit zapojení veřejnosti do 
projektu Zdravé město a místní Agendu 21 v tématech, které vy‑
plynuly z výsledků ankety na veřejném projednání a z dokumentů 
Zdravého města a MA21:
Projekty podpory zdraví ‑ Podpora zdraví, zdravého životního 
stylu a udržitelného rozvoje města ve smyslu projektu Zdravého 
města a MA21 – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, preven‑
ce nemocí, podíl na celoměstských akcích, výchova a vzdělávání 
v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu 
dětí, mládeže a dospělých.
ekologická výchova a vzdělávání ‑ Ekologická/environmentální 
výchova a vzdělávání ‑ projekty zaměřené na výchovu a vzdělá‑
vání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací a insti‑
tucí působících v uvedené oblasti.
rozvoj pohybové výchovy ‑ Projekty na podporu sportovních ak‑
tivit dětí a mládeže do 18 let.
Prevence sociálně -patologických jevů dětí a mládeže ‑ Projek‑
ty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační 
a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných so‑
ciálních skupin.
Sociální problematika ‑ Projekty na podporu rozvoje služeb so‑
ciální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení kom‑
plexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné 
a sociální nouze občanů města velké Meziříčí.
aktivní stárnutí ‑ Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, vol‑
nočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů.
Maximální výše podpory v jednotlivém případě je 8.000 kč. Poža‑
dovaná spoluúčast min. 40 %. v rámci jednoho kola může organi‑
zace podat pouze jeden projekt.
Předkladatelem projektu může být fyzická osoba, právnická 
osoba neziskového charakteru (např. spolek, občanské sdruže‑
ní, nadace, obecně prospěšná společnost, příspěvková organi‑
zace, škola, nebo školské zařízení, církevní právnická osoba, či 
jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru). Projekt 
mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve velkém 
Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo velké Meziříčí ‑ v pří‑
padě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou 
obyvatelé města velké Meziříčí.
o přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada a zastu‑
pitelstvo města. žadatelé obdrží finanční prostředky až po pro‑
vedení vyúčtování.
Zpracované žádosti o podporu v Grantovém programu Zdravé 
město lze zasílat od 16. 3. 2019.
Uzávěrka ‑ termín doručení žádostí je do 19. 4. 2019.

Grantový program Zdravé město

Zdravé město velké Meziříčí se aktivně 
účastní akce Čistá vysočina.
Budeme rádi, pokud vás tato aktivita 
osloví a připojíte se k akci Ukliďme vel‑
ké Meziříčí. Pomoc každého je vítána. 
Akce Ukliďme velké Meziříčí je součás‑
tí již 11. ročníku Čisté vysočiny, kterou 
vyhlašuje krajský úřad kra‑
je vysočina v rámci projek‑
tu Zdravý kraj vysočina. 
Jedná se o úklid veřejných 
prostranství a přírody na 

vysočině ve dnech 8.–21. dubna 2019. 
Ti, kdo by se do akce rádi zapojili, mohou 
tak do 28. 2. 2019 oficiálně učinit na strán‑
kách https://www.kr ‑vysocina.cz/cista
vysocina/cista ‑vysocina‑2019/d
‑4092176/p1%3d8673, případně poz‑
ději na odboru žP, Městského úřadu vel‑

ké Meziříčí, u Bc. Fialkové (566 781 083, 
fialkova@velkemezirici.cz, Nová budo‑
va radnice, dveře č. 3). tam nahlásí úsek, 
který by v uvedený termín uklidili a místo 
odkud by pak technické služby vM pytle 
s nasbíranými odpady svezly. Případně se 
mohou připojit k některé ze skupin, která 
už je do akce přihlášena.
Předem děkujeme všem zúčastněným za 
podporu a zlepšení čistoty našeho města.

josef Komínek, starosta

ukliďme Velké meziříčí

v orP velké Meziříčí se začalo s novým 
Místním akčním plánem rozvoje vzdě‑
lávání. takzvaný MAP ii naváže na plá‑
nování, které v regionu velkomeziříčska 
a Bítešska proběhlo v uplynulých dvou 
letech. Předešlý projekt MAP i mapo‑
val problematické oblasti ve vzdělávání 
v území a nabídl pedagogům téměř tři 
desítky vzdělávacích akcí přímo na míru 
podle požadavků ze škol. Přínosem 
byla odborně zaměřená setkání, která nastartovala vzájemnou 
komunikaci mezi školami a přispěla ke sdílení zkušeností mezi 
účastníky. Současně z „mapování“ vznikl strategický dokument 
s vizí do roku 2023 a seznam plánovaných investičních záměrů 
ve školách a školských zařízeních v území orP velké Meziříčí.
od září 2018 se v orP velké Meziříčí pokračuje v dalším pláno‑
vání rozvoje vzdělávání. tentokrát se jedná o projekt čtyřletý 
a jeho realizátorem je opět MoSt vysočiny, o. p. s. do projektu 
se zapojilo 35 škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ) z území, které si budou moci 
vybírat z nabídky aktivit pro pedagogy i žáky. Aktivity plánované 
v MAP ii mají vést ke zlepšení kvality předškolního, základního 
i zájmového vzdělávání tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, 
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací nefor‑
málního vzdělávání. Podpořit spolupráci v území má zejména 
vzájemné předávání informací, zkušeností ve vzdělávání a plá‑
nování partnerských aktivit pro následné společné řešení míst‑
ně specifických problémů a potřeb.
Financování, čtenářská a matematická gramotnost, rovné příle‑
žitosti či polytechnika patří k cílovým oblastem projektu, který‑
mi se budou zabývat pracovní skupiny.
informace o realizaci projektu jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.masmost.cz. Zde je rovněž uvedena adresa 
na facebookový profil, na kterém jsou zveřejňovány informa‑
ce k projektu i další zajímavé odkazy týkající se vzdělávání dětí 
a mládeže.

Díky mostu Vysočiny rozvoj 
vzdělávání v regionu pokračuje

Název projektu: MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí,
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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výSledKy tříKrálOvé 
SbírKy ve farNOSti NetíN
olší nad oslavou   11.629 kč
Zadní Zhořec   10.507 kč
kochánov   9.153 kč
Netín plus Záseka   16.000 kč

#SErviS

Zápis dětí do 1. třídy Základní ško‑
ly a Střední školy Březejc pro školní rok 
2019/2020 proběhne v pátek 12. dub-
na 2019 od 13 do 16 hodin v prostorách 
školy.
v případě, že se nemůžete v určený den 
dostavit, kontaktujte ředitelství školy 
pro stanovení náhradního termínu (mob.: 
773 378 610).
v oboru vzdělání základní škola speciál‑
ní nabízíme školní vzdělávací program 
pro vzdělávání žáků se středně těžkým 
mentálním postižením a školní vzděláva‑
cí program pro vzdělávání žáků s těžkým 
mentálním postižením a souběžným po‑
stižením více vadami.
k zápisu si připravte občanský průkaz 
zákonného zástupce, rodný list dítěte, 
doporučení školského poradenského za‑
řízení (speciálně pedagogické centrum – 
dále SPc). Pro povolení odkladu školní 
docházky je nutné doložit doporučení 
školského poradenského zařízení a do‑
poručení odborného lékaře nebo klinic‑
kého psychologa.
ve školním roce 2019/2020 dále nabízí-
me střední vzdělávání v těchto oborech 
vzdělání:
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Učební obor textilní a oděvní výroba
Kontakty škola: tel.: 566 521 516, 
mob.: 773 378 610, 
e ‑mail: skola.brezejc@seznam.cz
Kontakty SPc: U tržiště 2191/3, 594 01 
velké Meziříčí, mob.: 773 145 732 (speci‑
ální pedagog), 778 761 650 (psycholog), 
e ‑mail: spcvm@seznam.cz, 
www.skoly ‑brezejc.cz

ředitelství školy

Zápis dětí do 
základní a střední 
školy v Březejci

Základní škola a Střední škola Březejc
si vás dovoluje pozvat na

jarNí výStavu Prací 
žáKŮ šKOly

12.–17. dubna 2019 
(ve všední dny od 8 do 16 hodin)

v prostorách centra kociánka, 
pracoviště Březejc

28. 4. NE Mostiště sv. Marek
28. 4. NE oslavice Boží 

milosrdenství
19. 5. NE olší n. o. sv. Jan 

Nepomucký
19. 5. NE Svařenov sv. Jan 

Nepomucký
26. 5. NE Lavičky sv. Zdislava
 2. 6. NE Sklené n. o. Panna Maria
 9. 6. NE Radenice sv. Antonín
16. 6. NE Zadní 

Zhořec
nejsvětější 
Trojice

16. 6. NE velké 
meziříčí

pouť – výročí 
posvěc. kostela

20. 6. čt velké 
meziříčí

Boží tělo

23. 6. NE Netín Boží tělo
23. 6. NE Bory Boží tělo
23. 6. NE dolní 

Radslavice
sv. Ladislav

23. 6. NE farní den
30. 6. NE Petráveč sv. Petr a Pavel
5. 7. PÁ kochánov sv. cyril 

a Metoděj
7. 7. NE cyrilov sv. cyril 

a Metoděj
14. 7. NE Stránecká 

Zhoř
sv. Benedikt

14. 7. NE vídeň sv. Anna
21. 7. NE Lhotky sv. Anna
26. 7. PÁ Lavičky sv. Jáchym 

a Anna
28. 7. NE kúsky sv. Anna
28. 7. NE osové sv. Anna
4. 8. NE oslavice sv. Anna
4. 8. NE rousměrov Panny Marie 

královny
11. 8. NE Závist Panna Maria
18. 8. NE Netín Panna Maria
1. 9. NE dolní Bory sv. Jiljí
28. 9. So Stránecká 

Zhoř
svatováclavské 
slavnosti

29. 9. NE Hrbov sv. václav
29. 9. NE Lhotky kaple sv. václav
10. 11. NE Horní Bory sv. Martin
10. 11. NE Martinice sv. Martin
8. 12. NE velké 

meziříčí
sv. mikuláš

29. 12. NE vídeň svatá Rodina

rOzPiS POutí a SlavNOStí ve 
farNOStech velKé meziříčí, 
bOry a NetíN  2019

Časy bohoslužeb budou upřesněny v ak‑
tuálních ohláškách.

v březNu budOu SPlatNé 
POPlatKy ze PSŮ
Upozorňujeme občany města velkého 
Meziříčí, že ke dni 31. 3. 2019 bude 
splatné první pololetí místního po‑
platku za komunální odpad. Zároveň 
k tomuto datu končí splatnost místní‑
ho poplatku ze psů. Činí ‑li místní po‑
platek ze psů více než 500 kč ročně, 
končí k tomuto datu splatnost první‑
ho pololetí.
Tomu, kdo nesplní svoji poplatkovou 
povinnost, vyměří obecní úřad po‑
platek platebním výměrem a násled‑
ně bude vymáhán. včas nezaplacené 
nebo neodvedené poplatky může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

-měÚ-

feStival čeSKéhO KmíNu
Sobota 22. června 2019 10:00–15:30

náměstí Velké Meziříčí

První ročník gastrofestivalu plného 
chutí a vůní českého kmínu.
těšit se můžete na profesionální ku‑
linářskou show šéfkuchaře Martina 
Štangla z restaurace Eska Praha nebo 
na ochutnávku rybích specialit z knihy 
ryba na talíři, tedy z receptů rodiny 
a přátel spisovatele oty Pavla.
Součástí festivalu bude trh malých 
farmářů, řemeslníků a výrobců oce‑
něných regionální potravinou či znač‑
kou klasa nejenom z kraje vysočina. 
Na programu bude třeba i výstava ze‑
mědělské techniky, tombola, nebudou 
chybět soutěže pro děti.
k poslechu zahrají Hudci z Moravy.
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hOrácKý hOKejOvý Klub
velKé meziříčí, SPOleK

tímto oznamuje,  
že valná hromada 2019  

se bude konat 
ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 18.00 

 v sídle společnosti
vrchovecká 1091/37 

Zimní stadion velké Meziříčí.
Program valné hromady:
1. úvod
2. Zpráva o činnosti a sportovní  
 výsledky za sezónu 2018/2019
3. výsledky hospodaření za rok  
 2018, schválení účetní závěrky  
 2018
4. volba členů výkonného výboru
5. diskuze
6. Závěr

Srdečně zve výkonný výbor.

Na SjezdOvce fajtOva KOPce se 
v průběhu února střídaly místní i školy 
ze širokého okolí. Svoje základy lyžo‑
vání od instruktorů Ski klubu získali 
žáci ze zdejších základních škol Soko‑
lovská, oslavická i Školní, z velké Bí‑
teše, Lemuři z Brna, Hotelovky třebíč, 
ZŠ křižanov a ZŠ žďárec, zalyžovali si 
i sportovci z březejckého pracoviště 
kociánka Brno.
Přespolní lyžaři uvítali nejen možnost 
ubytování na Fajťáku, ale i dobrého 
stravování v restauraci.

v pivnici Lipnice na Sokolovské ulici se bude v sobotu 23. března konat v pořadí již sed‑
mý velký turnaj v karetní hře „prší“. Zatím se hrálo pětkrát na počátku jara a jednou na 
podzim. vítězi dosavadních jarních ročníků se stali Michal Babák (vM), olga Pivovar‑
níková (žďár nad Sáz.), Zdeněk Bobek (vM), Jiří Savvin (vM) a Jiří Bula (vM), podzimní 
soutěž pak vyhrál Jiří vaňkát (vM). Pořadateli jsou již tradičně Lenka Marková, Stanislav 
dočkal a vladimír Pařil.
Startovné činí 80 kč, v jeho ceně je však zahrnuto i občerstvení, a sice klobása s chle‑
bem. Po dobu konání je povolena konzumace jakýchkoliv nápojů. Akce je určena pouze 
pro osoby starší osmnácti let, ženy i muže. Maximálně možná kapacita: 40 předem 
přihlášených zájemců. včasné závazné přihlášky u hostinské Lenky Markové až do na‑
plnění početního limitu.
Prezence účastníků od 16 hodin, následuje rozlosování do skupin k jednotlivým stolům; 
start 1. kola soutěže v 17 hodin. Předpokládaný konec ve 20 až 21 hodin.
Pro nejúspěšnější karbaníky jsou připraveny diplomy a hodnotné věcné ceny. 
Hraje se nejprve v základních skupinách, poté v postupových skupinách podle systému 
„pavouk“. Skupinu tvoří 4 osoby; je ale možné, že kvůli lichému počtu bude někdy hrát 
i trojice anebo pětice. Pravidla jsou zvolena základní čili klasická: na pikového krále se 
tedy nic nebere, na sedmu pak dvě karty, dáma mění barvu, na eso se stojí. tzv.renonsy 
budou bodově trestány, a to aby se předešlo různým podvodům a všemožnému fixlo‑
vání. trestají se tudíž i omyly a neúmyslná přehlédnutí. Při dosažení či při překročení 
stanovené bodové hranice hráč v příslušném kole úspěšně končí (postupují základně 
vždy první dva + tzv.šťastní poražení na třetích místech).
Zájemce srdečně zveme k účasti.

Karbaníci se na Lipnici opět utkají v prší

Snowboardcrossařka Sára Strnadová má za sebou závody na dolní Moravě, které pro‑
běhly 9.–10. února. Šlo současně o mistrovství České republiky a Sára ve FiS kategorii 
dospělých a v konkurenci více než třiceti závodnic domácích i ze zahraničí zvítězila.
Předtím Sára Strnadová absolvovala dva závody evropského poháru v Grasgehrenu, 
kde se umístila jako osmá a patnáctá. o víkendu 26. a 27. ledna jela juniorské FiS závo‑
dy, kde v konkurenci více než čtyřiceti závodnic první den zvítězila a ve druhém závodě 
skončila osmá.
Následoval týden závodů na dolní Moravě. „První den jsem vyhrála malé finále, takže 
jsem byla 5., což mě trochu mrzí. Měla jsem totiž 2. nejlepší čas v kvalifikaci, ale v semi‑
finále jsem předstartovala, takže jsem se musela vrátit, soupeřky mezitím odstartova‑
ly a já už jsem nestihla tu ztrátu smazat, takže jsem dojela těsně třetí,“ popisuje průběh 
závodu Sára. Smůla ji neopustila ani ve druhém závodním dni. „v semifinále jsem jela 
do první klopenky těsně vedle italky, ona spadla a vzala mě s sebou, takže jsem byla 
šestá. Ale zase nestěžuju si, jsou to krásné výsledky a konkurence tam byla veliká,“ 
dodává Sára s tím, že v nejbližších dnech se chystá na Boží dar, kde budou FiS závody 
dospělých, a pak možná na trénink v rakousku. „A potom poletím do Gruzie, odkud pře‑
letíme do ruska, v obou zemích se pojedou evropáky,“ uzavírá Sára výčet aktivit, které 
ji v nejbližších dnech čekají.

strnadová má za sebou další úspěšné starty

vladimír Pařil

-mars-
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Kam
KulturNí aKce měSíce

#SErviS

Kulturní a společenské akce na měsíc březen 2019 
tel. 566 782 004, 566 782 001
www.jupiterclub.cz | program@jupiterclub.cz

úterý 12. 3., kinosál, 16.00
vGS pořádá přednášku
POcta libOru SmejKalOvi – krátké filmy
Připravili členové vGS

Středa 13. 3., koncertní sál, 19.00
PÓdium mladých & aleš tvrdíK 
a tria liGNa
Aleš tvrdík – klarinet, kateřina trumpešo‑
vá – hoboj, Adam Pešek – fagot
vstupné: 150 kč/120 kč (děti, studenti, 
senioři)

Pátek 15. 3., velký sál, 19.00
KdO NePláče NeNí čech
Lukáš Pavlásek one ‑man show

Sobota 16. a 30. 3., malá scéna, 15.00
Loutkoherecký soubor při Jupiter clubu 
uvede loutkovou pohádku
KašPáreK a StrašNý draK buchtOrád

Pondělí 18. 3., velký sál, 19.30
divadelní sezona jaro 2019/2. představení
třetí PrSt Na levé ruce
Hrají: i. Pazderková, M. randová
Platí permanentky. vyprodáno!

úterý 19. 3., koncertní sál, 16.00
vGS pořádá přednášku
KráSa veSmírNá
Přednáší Milan Salaš

Pátek 22. 3., velký sál, 18.00
vyhlášeNí NejlePších SPOrtOvcŮ 
a KOleKtivŮ velKéhO meziříčí za rOK 
2018

Sobota 23. 3., velký sál, 19.00
SPOlu tOur tOmáš KluS s kapelou

Pátek 29. 3., velký sál, 19.30
divadelní sezona jaro 2019/3. představení
začíNáme KONčit
Hrají: B. Hrzánová, r. Holub.
Platí permanentky. vyprodáno!

PrOGram KiNa Na březeN

Čtvrtek 7. 3. v 17.00
leGO® Příběh 2
v pokračování se opět setkáme s hrdiny 
z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akč‑
ním dobrodružství pouštějí do boje za zá‑
chranu svého milovaného města. Uplynulo 
již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží 
a obyvatelé města musí čelit nové obrovské 
hrozbě: nájezdníkům LEGo dUPLo® z ves‑
míru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé 
města stíhají obnovovat. Animovaný, akč‑

ní, dobrodružný rodinný film USA, dánska, 
Austrálie 2019, český dabing. vstupné: 
120 kč, 107 minut, mládeži přístupný.

Čtvrtek 7. 3. v 19.30, neděle 10. 3. v 18.30, 
čtvrtek 14. 3. v 17.30, sobota 16. 3. v 17.30
žeNy v běhu
komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout 
štěstí naproti! Hrají Z. Adamovská, v. Polívka, 
t. kostková, o. vetchý, v. k. kubařová, J. Bo‑
ková a další. komedie Česko 2019. vstupné: 
130 kč, 93 minut, mládeži přístupný.

Sobota 9. 3. v 18.30, středa 20. 3. v 18.30
caPtaiN marvel
děj filmu se odehrává v devadesátých le‑
tech dvacátého století a je tak zcela novým 
dobrodružstvím z dosud neviděného období 
filmového světa Marvel. Film sleduje příběh 
carol danversové, ze které se stala jedna 
z nejmocnějších superhrdinek světa. Hrají 
B. Larson, S. L. Jackson, J. Law, B. Mendel‑
sohn, d. Hounsou, L. Lynch a další. Akční, 
dobrodružný, sci ‑fi film USA 2019, český da‑
bing. vstupné: 130 kč, děti do 15 let 110 kč, 
128 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 14. 3. v 19.30
favOritKa
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická 
královna Anna je nemocná a náladová. Ně‑
kdy až příšerně náladová. Zemi za ní vícemé‑
ně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. 
co se však stane, když se královnina přízeň 
obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad 
níž dosud držela lady Sarah ochrannou ruku? 
tyto dvě dámy se v dramatu plném černého 
humoru nezastaví před ničím. Hrají o. col‑
man, E. Stone, r. weisz, N. Hoult, J. Alwyn. 
Historické drama USA, irska, velká Británie 
2018, české titulky. vstupné: 110 kč, 119 mi‑
nut, mládeži přístupný od 15 let.

Sobota 16. 3. v 19.30
ceNa za štěStí
kdo platí za naše chyby?
obyčejné lidské štěstí může mít mnoho 
podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. 
kde ho hledat a co mu obětovat? Příbě‑
hy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde 
ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. režie 
o. dabrowská. Hrají i. chýlková, t. Hanák, 
v. Hybnerová, J. Plesl, P. Řezníček. kome‑
diální drama Česko 2018. vstupné: 110 kč, 
92 minut, mládeži přístupný.

Neděle 17. 3. v 16.00, neděle 24. 3. v 16.00
KOuzelNý ParK
Jízda na plný pecky. velešikovná holka 
June postavila ten nejbáječnější zábav‑

ní park na světě. ve své fantazii. Jenže co 
když takový ráj atrakcí skutečně existuje? 
kouzelný park je animák plný adrenalinu, 
jenž otevírá brány dětem, které se nebojí 
snít. vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, 
je pro June a její maminku ta úplně nejlepší 
zábava. ve své představivosti vyčarovaly 
kouzelný park, v němž všechny ty dechbe‑
roucí a fyzikální zákony popírající atrakce 
řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou 
osobností. dobrodružný, rodinný, animo‑
vaný film USA 2019, český dabing. vstup‑
né: 130 kč, děti do 15 let 110 kč, 85 minut, 
mládeži přístupný.

Neděle 17. 3. v 18.30, neděle 24. 3. v 18.30
SKleNěNý POKOj
Film podle slavného románu S. Mawera 
zrežíroval Julius Ševčík. v hlavních rolích se 
objeví řada zahraničních i domácích hvězd, 
jako carice van Houtenová, Hanna Alströ‑
mová, claes Bang, karel roden a karel 
dobrý, vladimír Polívka, Martin Hofmann. 
děj filmu vypráví o lidech, jejichž životy, 
lásku a přátelství poznamenaly dramatic‑
ké události 20. století. osudy Liesel a vik‑
tora Landauerových, jejich přátel, zaměst‑
nanců i mimořádného architekta von Abta 
rámuje vznik jedné z nejoriginálnějších 
modernistických staveb v Evropě, ikonické 
vily tugendhat, místa velkých milostných 
vzplanutí i životních zrad. drama Česko, 
Slovensko 2019. vstupné: 130 kč, 104 mi‑
nut, mládeži přístupný od 12 let.

Čtvrtek 21. 3. v 19.30
the dOOrS live at the bOwl ’68
Píše se 5. 7. 1968 a the doors nastupují 
na pódium legendárního Hollywood Bowl, 
aby odehráli svůj nejslavnější koncert. Jim 
Morrison, John densmore, robby krieger 
a ray Manzarek ze sebe tedy vydali to 
nejlepší. Záznam byl poprvé vydán v roce 
1987. Až nyní si však můžeme koncert vy‑
chutnat v nadpozemském provedení. k 50. 
výročí si ho vzal znovu do rukou Bruce Bot‑
nick, dvorní zvukař kapely. Záznam kon‑
certu, USA 2018. vstupné: 180 kč, 68 mi‑
nut, mládeži přístupný.

Pátek 22. 3. v 19.30, neděle 31. 3. v 18.30
lOveNí
Hledá se láska. Zn: „Spěchá“. Jak ale po‑
znat toho pravého? Eliška má svatbu, čeká 
na svůj velký dívčí moment, ale rajské ve‑
liké „ano“ nakonec nezazní. ženich totiž 
v rozhodující chvíli vezme roha a přímo od 
oltáře uteče. Zdrcená nevěsta má naštěstí 
kamarádku, která přesně ví, co dělat. Její 
recept je jasný, Eliška potřebuje novou 
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Další akce

známost a především přísun sexu. ideálně 
v opačném pořadí. ona sama si milostný 
život užívá plnými doušky, a proto hned 
založí Elišce profil na osvědčené seznam‑
ce. Začíná LovEní, odhodlaný a mnohdy 
zábavný lov na lásku. Hrají M. Pisařík, J. 
Prachař, v. žilková, E. Geislerová, J. Plesl, 
J. Švandová, E. kramerová. romantická 
komedie Česko 2019. vstupné: 130 kč, 
100 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Středa 27. 3. v 19.30
maNželSKé etudy: NOvá GeNerace
Mirka a kuba se seznámili na technopar‑
ty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. 
Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bo‑
lestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým 
výzvám, ale také lákadlům a záludnostem 
života v současném Česku. Přichází stěho‑
vání za město, druhé dítě, hypotéka, krize. 
dokáže rodina společně překonat největší 
překážku? Pomocí časosběrné metody za‑
chycuje Hana třeštíková ve svém režijním 
debutu soukromá dramata strhujícím způ‑
sobem. Navazuje tak na dílo své matky He‑
leny, která tento populární formát prosla‑
vila. dokumentární, životopisný film Česko 
2019. vstupné: 100 kč, 91 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Čtvrtek 28. 3. v 19.30
zlatý POdraz
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a ži‑
votě ve stínu politiky. děj filmu začíná 
v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osu‑
dová láska mladého právníka a sportovce 
Franty k tanečnici Michelle, se kterou se 
seznámí na poválečném Mistrovství Evro‑
py v basketbalu v ženevě. Hrají F. Březina, 
P. volny, S. Mayer, o. Malý, Z. Piškula, J. 
Hartl, J. Abrhám, A. Mihulová. romantic‑
ké drama Česko 2018. vstupné: 100 kč, 
106 minut, mládeži přístupný od 12 let.

Sobota 30. 3. v 19.30
zraNěNá Srdce
Poválečné Německo v roce 1946. rachael 
Morgan přijíždí do ruin rozbombardovaného 
Hamburku, aby se setkala se svým manže‑
lem Lewisem, britským plukovníkem, který 
je pověřen obnovou zničeného města. ve 
chvíli, kdy se vydají do svého nového do‑
mova, rachael je nepříjemně překvapena 
nečekaným rozhodnutím, které Lewis udě‑
lal – dům budou sdílet s jeho předchozím 
německým vlastníkem Stefanem Lubertem 
a jeho dospívající dcerou Fredou. Rachael 
ztratila během války syna při německých 
náletech na Londýn, a tak vnímá soužití s ne‑
dávným nepřítelem jako nemyslitelné. Mezi 
ní a Stefanem vzniká silné napětí. když zjis‑
tí, že i on utrpěl během války velkou osobní 
ztrátu, začíná se její postoj měnit. Hrají k. kni‑
ghtley, J. clarke, A. Skarsgård, F. thiemann. 
romantické drama USA 2019, české titulky. 
vstupné: 110 kč, 109 minut, mládeži přístup‑

výStavy

do 10. března, 14:00‑18:00 
modelová železnice tt
klub železničních modelářů srdečně zve 
na Xi. ročník. ZUŠ vM, Poříčí 808/7, velké 
Meziříčí 

od 8. března do 26. května 
výstava Svět panenek
Sbírka Moniky a Nikol chmelařových čítá 
přes čtrnáct set panenek. Slavnostní 
vernisáž v pátek 8. 3. v 15 hodin. info o 
vstupném a otevírací době na www.mu‑
zeumvm.cz.
Muzeum, Zámecké schody, velké Meziříčí 

rŮzNé

12. března, 8:00‑17:00 
den otevřených dveří zš Pavlínov
Po celý den prohlídka nově zrekonstruo‑
vané školní budovy, nahlédnout do výuky 
žáků. Pavlínov 

každý pátek od 9:30 do 11:30
baby café
15. 3. jarní dekorace do oken, herna, 
tělocvična 
22. 3. posezení u kávy, čaje, herna, tělo‑
cvična 
29. 3 jarní dekorace na dveře, herna, 
tělocvična
dóza, www.dozavm.cz/akce‑tabory/

19. března, 15:00
miniškolička zš školní
Máte doma prvňáčka? Přijďte se seznámit 
s prostředím školy a dopřejte vašemu dí‑
těti možnost zahrát si na malého školáka. 
také v úterý 2. 4. v 15:00. 
ZŠ Školní, velké Meziříčí

20. března, 15:00‑16:00 
miniškolička na Oslavické
pro všechny budoucí prvňáčky, kteří se 
chystají do naší školy k zápisu do 1. třídy. 
Setkání 20. 3. a 3. 4. od 15:00 do 16:30. 
Seznámíte se s prostředím školy a zahra‑
jete si na malé školáky. 
ZŠ oslavická, oslavická 1800/20, velké 
Meziříčí 

SPOrt

veřejné bruslení
Čt 7.3. 9.30–11.00
Čt 7.3. 13.45–15.15
Pá 8.3. 9.30–11.00
Pá 8.3. 13.45–15.15
So 9.3. 14.00–15.30
Ne 10.3. 14.15–15.45
So 16.3. 11.30–13.00
Ne 17.3. 14.15–15.45
So 23.3. 14.00–15.30
Ne 24.3. 14.30–16.00
So 30.3. 14.15–15.45
Ne 31.3. 14.00–15.30
vstupné – bruslící 25 kč, doprovod 10 kč

házená
9.00‑14.00 Liga vysočiny mladší žáci „A“
15:00 ii. liga mladší dorostenci tatran Bo‑
hunice
17:00 ii. liga muži tatran Bohunice 
Sportovní hala „Za Světlou“, velké Meziříčí

16.‑17. března, 8:30‑17:00
 Otevřený republikový turnaj 
1. kolo národní soutěže v boccie 2019, pro 
soutěžní třídy Bc1, Bc2, Bc3, Bc 4.
k zapůjčení sady míčů k vyzkoušení hry. 
tělocvična 3. ZŠ, Školní, velké Meziříčí

ný od 12 let.
Neděle 31. 3. v 16.00
dumbO
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bý‑
valou hvězdu Holta Farriera a jeho děti 
Milly a Joe, aby se starali o novorozeného 
slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu 
publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale 
poté, co se zjistí, že dumbo umí létat, za‑
žívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň 
se o dumba velmi zajímá podnikatel v.A. 
vandevere, který ho angažuje pro svůj 
nejnovější zábavní podnik. dumbo stoupá 
na vrchol slávy díky společným vystou‑
pením s okouzlující a okázalou královnou 
vzduchu colette Marchantovou. režie t. 
Burton. rodinný fantasy film USA 2019, 
český dabing. vstupné: 130 kč, děti do 
15 let 110 kč, mládeži přístupný.

Změna programu vyhrazena.

PřiPravujeme

Pondělí 1. – středa 3. 4., prostory Jc,
9.00–17.00
Český svaz žen a Jupiter club
tradičNí veliKONOčNí výStava
Pátek 5. dubna, 17.00
faNta muSer tOur
Nejúspěšnější museři Česka spolu na 
jednom pódiu! Mína, Adam kajumi, Naty 
a další speciální hosté + moderátor Play. 
Součástí akce autogramiáda. více na fan‑
tamusertour.cz.
Neděle 28. 4., velký sál, 19.30 hodin
4 SeStry
Středa 22. 5., velký sál, 19.30
Kafe u OSmaNyhO
Pátek 24. 5., velký sál, 19.30
cavemaN
Pátek 31. 5., velký sál, 19.00
Galakoncert štefaN 
marGita & mOravSKé KlavírNí triO
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Křížovka o ceny autor křížovky vladimír Pařil

dnes jsou našimi tajenkami některé další firmy a výrob‑
ní podniky, které fungují v našem městě, tedy ve velkém 
Meziříčí.
Správné znění dnešní tajenky zašlete e ‑mailem na ad‑
resu redakce velkomeziricsko@velkomeziricsko.cz (nebo 
poštou či osobně do redakce, velkomeziříčsko, Náměstí 
17, 594 01 velké Meziříčí) do 25. března 2019.
tři vylosovaní výherci získají propagační předměty 
z městského e ‑shopu.
výherci z minulého čísla jsou Martina Černá, Zdislava 
křenková z velkého Meziříčí a Jiří Zeman z olší nad os‑
lavou.
řešení z minulého čísla: Osová bítýška, lhotky, ruda, 
martinice, mostiště, horní radslavice, Křižanov.

řecké 
pohoří 

zasvěcené 
múzám

rod bylin 
(mn. č)

stará 
pevnost v 
buchaře 

(uzb.)

domácky 
leopold

italská 
tisková 

agentura

pokytovat. 
internetu 

na Žďársku

domácky 
ilona špulka

hláska 
nosovka 

foneticky
6. tajenka

jméno 
spisovatele 

mcbaina

jeden z 
chorvat. 
ostrovů

7. tajenka
cizí 

muŽské 
jméno

pravěký 
hranostaj

nástroj 
krejčího

výkonový 
hormon 

(hovorově)

odvinutí

značka 
oerstedu

1. tajenka

pralesní 
savec označení 

citlivosti 
filmůkořist 

zloděje

zkr. nár. 
shromáŽ-

dění

označení 
anonyma

chem. zn. 
astatu

pomluva

německy 
červený

odborně 
potrat útok

jméno 
kareni-

nové

anglicky 
nebo

chem. zn. 
radonu

citoslovce 
bolesti

ozn. odl. 
spisů slovenská 

předloŽka 
„ve“část nohy karetní 

výraz

2. tajenka

rybářské 
náčiní

mpz 
holandska

ona zn. jedn. 
tlaku

otázka při 
sázce

okovat 
koně 

(řidčeji)

kněŽské 
roucho část 

cyklistic. 
závodu

anglicky 
indiestaré vzt. 

zájmeno

mlha

hokejista 
komety 

brno 
(martin)

heyerdah-
lova loď německy 

člun

savec pod. 
Žirafě

chem. zn. 
niklu

rozšaf. 
citoslovce

3. tajenka
zvuk 

úderu
ozn. mez. 

uŽiv. nákl. 
Žel. vagónů

zkr. 
lidových 

novinzadeček

zkr.  
obchod. 

domu

ovinovačky 
do 

holínek

mpz 
indonésie potopení lat. zkr. 

léta páně
sovětský 

svaz
opak 

prodeje kritizovat

nástroj 
Žence

skrucovat 
si

anglicky 
volat

alkoholic. 
nápoje

4. tajenka

jméno 
bartošové

zkr.  
kilopasc.

armádní 
výtvarně 
umělecký 

soubor

am. zprav. 
agent.

typ sovět. 
těŽ. tanku

literární 
medvídek

dovednost inic. franc. 
prezidenta

franc. 
určitý člen

5. tajenka
býv. čs. 

krasobr. 
(ondrej)

spz 
litoměřic

naše 
osoby

japonská 
lovkyně 

perel

latinská 
spojka „a“

nápověda: ama, erat, boot, asa, ansa, call, upi, ri, satt, kv, ark, riv, rot
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názvosloví
POvěSti
díl 28:
O paní kupcové

text marie riPPerová

Foto Pavel StuPka

49.3543864N, 
16.0136783E

text eva kočí valovádíl 31

v domě na náměstí byl kupecký krám. Pan kupec, starý mládenec, měl svoje zvyky, 
které dodržoval s železnou pravidelností. Po obědě si například vždycky šel trochu 
zdřímnout. kupečtí mládenci, dnes bychom řekli prodavači, si občas „vyšetřili“ mandle 
či rozinky, jindy zase láhev vína. když pan kupec odpočíval, zalezli do skladu a tam ho‑
dovali. Není divu, že krám nevynášel, když v něm obsluhovali jen nezkušení učedníci.
Jednoho dne kupec odjel do vídně a odtud si přivezl manželku. kupeckým mládencům 
nastaly krušné časy. Paní přísně dohlížela, aby se věnovali svým povinnostem. Se za‑
hálkou byl konec. Zaměstnanci se však nechtěli vzdát svých lumpáren, a tak vymysleli 
plán. vždycky po obědě, když pan kupec odpočíval, vyložila se paní z okna a koukala na 
náměstí. Poslali tedy učedníky, aby před domem zametli, srovnali bedničky od zboží, a 
hlavně aby sledovali paní kupcovou. kdyby náhodou odešla od okna, měli je hned varo‑
vat. Sami zase zmizeli ve skladu, kde měli za regálem schované dobroty. Ale neužili si 
jich. Sotva otevřeli láhev, ve dveřích stála paní kupcová. víno zabavila a mládence hnala 
do práce.
A kupečtí mládenci? Místo aby se zastyděli, vyčítali učedníkům, že je neupozornili. ti na 
ně koukali udiveně, že jako proč? vždyť paní kupcová byla celou dobu u okna, dokon‑
ce tam ještě je. tak zjistili, že paní kupcová umí být současně na dvou místech. od té 
doby si nikdo nedovolil zahálet nebo jinak pana kupce šidit a krám začal vynášet. A paní 
kupcová? Ještě když umřela, měli zaměstnanci strach, jestli náhodou není současně 
v domě.

v domě u kostela bydlel pan kupec. Obchodu 
si moc nehleděl a jeho zaměstnanci toho 
zneužívali. Když se oženil, začal mu krám 
vynášet.

baliNy
KuchyňKa
Původ názvu nejasný, pozemek mezi 
cestou k rybníkům a žlebem. 
LohE

Luh – louka s bujnou zelení. Lohe – luky 
– louky. 
lOPata 
vlevo od cesty ke Svařenovu, špatná 
půda, název od tvaru terénu připomí‑
nající lopatu. 

mézliKOvO bOrOvi
Borový les patřící Mejzlíkovým. 

meNářKe
Políčka prodal mlynář v 19. století me‑
ziříčskému panství k zalesnění. Byly to 
kusy půdy, které dříve patřily mlynářce. 
meNářŮv žlíbeK
žleb – pozemek v údolí, patřící mlyná‑
řům.  
mezi LEsE
Pole západně od křeničky, ležící mezi 
dvěma lesy.
Na hliNách
Pole mezi rybníky a hranicí katastru, 
s dobrou jílovitou půdou.
Na KadlicOvým
Pole podél žlebu za kuchyňkou, které pa‑
třilo tkalci. 
Na véPuStKách
Pastviny podél řeky Balinky na Sv okraji 
obce, kam se vypouštěl dobytek na pastvu.
Niva
kus rovné země zcela nově vzdělané, tj. 
nový přírůstek k polnímu majetku vsi čili 
rodu za původním obvodem. 
NivKa 
vytvořením nového koryta řeky se tato 
část půdy oddělila od pole stejného jména. 
PaStéřKa 
Bažinatá louka a nyní část pole, která 
byla po dlouhá léta přidělována k užívání 
pastýři. 
POd březiNOu 
Pole ležící pod březovým lesem. 
POd záhOřím
Čtverec pole mezi rybníkem a lesnatým 
kopcem, v úpatí tohoto kopce. 
PříhON
Původně široký pruh země jako cesta pro 
dobytek vyháněný na pastvu. 
PříhON
Les, dříve průsek v lese spojující pole Pod 
Záhořím s polem Pod Březinou a s polem 
Za vochozem. cesta pro ovce, kudy se 
přiháněly přes panský les. 
SPOlečNíK
Les nepravidelného tvaru, zůstal společ‑
ným při rozdělení statku na 3 díly. 

Seriál Město pod lupou najdete i v sekci Zajímavá 
místa ve městě turistického portálu turistikavm.cz.
Zde je interaktivní mapa, která všechna místa 
seriálu obsahuje.



Sobota 9. 3. 2019 vrchovecká (vjezd k Náměstí), radnická, 
Náměstí, komenského, kostelní, rozkoš, 
U Bašty, Mlýnská (od 6.00)

Pondělí 11. 3. 2019 Na výsluní, Nad Gymnáziem, Gen. 
Jaroše, karla Pánka

úterý 12. 3. 2019 Čechova, Boční, krškova
Středa 13. 3. 2019 Poštovní, Poříčí, Bezděkov
Čtvrtek 14. 3. 2019 Nad kunšovcem, ve vilách, Nad Sv. 

Josefem, kolmá
Pátek 15. 3. 2019 Nová, Příční, Na Spravedlnosti, křižní, 

k Buči, Slepá  
Sobota 16. 3. 2019 Poříčí, Hřbitovní, Moráňská
Pondělí 18. 3. 2019 družstevní, Nad Plovárnou, Malá 

stránka, v Jirchářích, spodní Nádražní

úterý 19. 3. 2019 Bezručova, horní Nádražní, Nad tratí, 
Jižní, malý obchvat

Středa 20. 3. 2019 třebíčská, oslavická, Školní
Čtvrtek 21. 3. 2019 Mírová, Pionýrská, Markova, demlova, 

Zdenky vorlové
Pátek 22. 3. 2019 Čermákova, Zelený kout, Habrová, 

Jedlová, dubová, Čechovy sady, Emilie 
Zachardové

Pondělí 25. 3. 2019 Pod Strání, ostrůvek, k Novému nádraží, 
Nábřeží, Lipnice, autobusové nádraží, 
vlakové nádraží

úterý 26. 3. 2019 Zámecká, Zámecké schody, k rakůvkám, 
obůrka, Hornoměstská (nad živými 
ploty), parkoviště koníček

Středa 27. 3. 2019 U Světlé, Sportovní, k Novému světu, 
Luční, J. Zahradníčka, Skřivanova

Čtvrtek 28. 3. 2019 Pod Lesem, Nad Sýpkami, Pod kaštany, 
krátká, ke třem křížům, Lesní, Pod Sýpkami

Pátek 29. 3. 2019 Záviškova, Fr. Stránecké, U Elektrárny, 
Na Pískách, Polní, Strmá

Pondělí 1. 4. 2019 Zahradní, Na Hliništi, Nová říše, 
U Statku, Tichá

úterý 2. 4. 2019 Arch. Neumana, Sluneční, Střední, 
Za kopcem, Zelená

Středa 3. 4. 2019 Pod Hradbami, Podhradí, Nad Pilou, 
karlov (i Bezejmenná)

Čtvrtek 4. 4. 2019 Průmyslová, hřbitov karlov, příjezd 
k Buildingu, příjezd k tS, karlov (nad 
živými ploty)

Pátek 5. 4. 2019 v Potokách, Příkopy, Palouky
Pondělí 8. 4. 2019 Jestřabec, Fajťák, Loupežník
úterý 9. 4. 2019 Mostiště
Středa 10. 4. 2019 olší nad oslavou
Čtvrtek 11. 4. 2019 Lhotky, kúsky, dolní radslavice
Pátek 12. 4. 2019 Průtahy karlov, Sokolovská, Novosady
Pondělí 15. 4. 2019 Průtahy Hornoměstská, Jihlavská
úterý 16. 4. 2019 Průtahy vrchovecká, Františkov

v případě nepříznivého počasí bude blokové čištění provedeno 
v náhradním termínu, což je následující sobota.

Blokové čištění bude probíhat na uvedených ulicích v uvede‑
ných dnech od 6.00 do 14.00 hod. žádáme řidiče, aby svá vozi‑
dla v uvedených dnech neparkovali na komunikacích a umožnili 
technickým službám provést úklid, a to i na parkovištích.

Jarní úklid města začne v sobotu

jaK zachráNit Naše leSy?
Proč nám mizí před očima?

Jaká je budoucnost?
co se s tím dá dělat?

Na to vše odpoví doc. ing. ra‑
dek Pokorný, Ph.d. – vedoucí 
ústavu zakládání a pěstění 

lesů Mendelovy univerzity. dne 
21. 3. 2019 v 17:00 proběhne 

v koncertním sále Jupiter clubu 
přednáška s následnou diskuzí. 

Akce je převážně určena pro 
vlastníky a správce lesů i širokou 

veřejnost.

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

přijme pracovníka do hlavního pracovního poměru 
na pozici 

kucHař/ka do školní jídelny

Pokud máte zájem o pracovní pozici, pošlete životopis 
zahrnující předchozí pracovní zkušenosti. Zasílejte na 

adresu marie.palovova@svetlavm.cz nebo volejte 
na tel. č. 566 521 456.


