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Město po dvacáté ocenilo 
své nejlepší sportovce

Tašky na třídění odpadu
Tašky jsou zdarma k dispozici na 
MÚ odboru životního prostředí.

Zápis dětí do MŠ a ZŠ
Informace rodičům o dubnových 
zápisech dětí pro šk. rok 2019/20.

Modernizace dálnice
V pátek 29. 3. začaly práce na 
modernizaci D1.

Boj s kůrovcem
Rozhovor s odborníkem 
o kůrovcové kalamitě.
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Vážení čtenáři, milí obyvatelé našeho města,

právě držíte v ruce další díl Velkomeriříčska. 
Záměrně jsem nepoužil přívlastek nové, 
protože radniční měsíčník nový není. 
Periodikum, které v našem městě vychází 
od roku 1919 nekončí a opravdu pokra‑
čuje dál. K tomu snad již bylo v minulých 
měsících řečeno vše. Konstatováním, že 
s touto změnou souhlasila většina za‑
stupitelů, bych tuto kapitolu uzavřel. 
Nechci se už znovu opakovat, tím spíše 
bych se rád věnoval současnosti a popřál 
Velkomeziříčsku i spoustu spokojených čte‑
nářů do budoucna.

Věřím, že nejenom já, očekávám od rad‑
ničního zpravodaje jednu základní věc. Tou 
je prostor ke komunikaci, místo, kde spolu 
můžeme mluvit. K tomu potřebujeme po‑
liticky nestranný měsíčník, který bude 

nakloněn vyvážené diskuzi. I ta by měla 
dodržovat alespoň pravidla slušnosti 
a objektivnosti.

Přestože za vydávání městského zpra‑
vodaje odpovídá rada města, souhlasím 
s jmenováním redakční rady. Změnou 
by měla být pravidelnost scházení členů 
redakční rady, a to vždy ještě v týdnu před 
vydáním dalšího čísla zpravodaje. Jejím 
úkolem nebude „cenzura příspěvků“ nebo 
propagace politiků, kteří jsou zrovna u moci, 
jak si mohou někteří myslet. Budou ze‑
jména posuzovat vyváženost a objektivitu 
obsahu. Členy zvolí rada města, která trvá 
na politické vyváženosti redakční rady.

Přeji novým redaktorkám hlavně spoustu 
trpělivosti, ležel totiž před nimi nelehký úkol. 
Tím bylo vydat dubnové Velkomeziříčsko. 
Což se povedlo a za to jsem velmi vděčný.

Na závěr přeji Vám i Vašim rodinám poho‑
dové svátky jara, bohatou pomlázku a na‑
čerpání sil ve dnech volna.

Josef Komínek, 
starosta města

OTÁZKY PRO ZASTUPITELESLOVO STAROSTY

Jmenuji se Mgr. Michaela Hudková, pocházím z Hořic, ale v současné době žiji v Borech. Vystudovala jsem 
gymnázium a poté pedagogickou fakultu na Univerzitě v Hradci Králové, se zaměřením na společenské 
vědy a ruský jazyk. Velmi ráda cestuji, navštěvuji různé kulturní akce a vyhledávám místa, kde je možnost 
dobře se najíst.

Pokud v našich prvních vydáních najdete nedostatky, předem se za ně omlouvám. Jako šéfredaktorka jsem 
za ně zodpovědná. Věřte, že se snažíme a děláme všechno, aby se Vám toto i každé další vydání líbilo.

Ráda bych poděkovala všem, kteří s námi od první chvíle začali spolupracovat a předali nám cenné 
zkušenosti do složitých začátků. Na závěr bych ráda dodala, že jsme otevřené kritice, názorům i tipům, 
které nás v naší práci posunou zase o krok dál.

Jmenuji se Mgr. Zuzana Najtová a bydlím v Křižanově. Vystudovala jsem obory zaměřené zejména 
na management. Státní maturitní zkoušku jsem absolvovala z oboru Management cestovního ruchu 
a bakalářský titul (BA (Hons), Bc.) jsem získala z Ekonomiky a managementu. Magisterský titul mám 
ze státní závěrečné zkoušky z Učitelství ekonomických předmětů. Práci redaktora hodlám vykonávat 
svědomitě, objektivně a v souladu s tiskovým zákonem.

DUBEN 2019

TVOŘTE VELKOMEZIŘÍČSKO S NÁMI

NOVÁ REDAKCE

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?

Velké Meziříčí mám ráda. Je skvělé, 
že si v zimě mohu zalyžovat na „Fajťáku“ 
a v létě třeba vyrazit na koupaliště, pro‑
cházet se v zámeckém parku nebo si vší‑
mat historie města. Město ale tvoří hlavně 
lidé. Vážím si všech, kteří tady rádi žijí, pra‑
cují, ale i dělají něco navíc pro ostatní.

Na  co  byste  se  jako  člen/ka  zastupitel‑
stva chtěl/a zaměřit?

Jako opoziční zastupitelce mi vadí, 
že se v zastupitelstvu neumíme domluvit 
na dlouhodobé koncepci města a inves‑
tičních akcích, a proto můžeme zatím jen 
kontrolovat práci vládnoucí koalice a upo‑
zorňovat na chyby.

Jaké  Vaše  zkušenosti  by  obci  mohly 
prospět?

Od loňského roku organizujeme s týmem 
lidí ze Společně VM kulturní, vzdělávací 
a prospěšné akce a díky nim se nám po‑
dařilo vrátit život do prostor luteránského 
gymnázia. Další akce právě připravujeme, 
neboť setkávání s lidmi a diskuze na různá 

témata inspirují a mění svět v nás samých 
i život v samotném městě.

Kam byste si přáli, aby se Velké Meziříčí 
v dalších letech posunulo?

Přeji si, aby se Velké Meziříčí vrátilo mezi 
města, která vynikají svou originalitou 
a respektem k tradicím. Nestačí mi, aby 
se stalo lídrem regionu, myslím si, že může 
být v mnoha oblastech oceňováno i na celo 
republikové úrovni.

Věřím, že můžeme vytvořit novou měst‑
skou čtvrť ve Svitu, kterou si oblíbí nejen 
místní, ale i návštěvníci města. Záměry 
výstavby supermarketu nebo parkoviště 
v této lokalitě musí být řešeny zodpo‑
vědně a komplexně. Musíme si říci, co nám 
má tento veřejný prostor nabídnout, a pak 
je důležité spolupracovat s nezávislými 
odborníky a komunikovat s veřejností.

Které  2  problémy  současného  Velkého 
Meziříčí  vnímáte  jako  nejzásadnější 
a jaké navrhujete řešení?

Mezi dva zásadní problémy podle mého 
názoru patří:

Transparentnost městských zakázek, ze‑
jména stavebních. K tomu jsme v poslední 
době načerpali hodně postřehů a budeme 
koalici a úředníky „tlačit“ ke zlepšení.

Doprava. Během letních měsíců tady pravi‑
delně zažíváme dopravní zácpy především 
kvůli nehodám na dálnici. Tento problém 
se při současné záplavě automobilů nedá 
zcela vyřešit, pouze zmírnit. Čekala jsem 
nějaké návrhy řešení od vedení města, ale 
zatím se nic neděje, a tak budeme muset 
přijít s vlastními nápady.

Jméno a příjmení Mgr. Ivana Bíbrová

Nejvyšší dosažené vzdělání 
(škola, obor)

Vysokoškolské
MU Brno, Pedagogická fakulta, vzdělávací obor: 
učitelství českého jazyka a literatury a výtvarná 
výchova pro střední školy

Současné zaměstnání učitelka

Politická strana Společně VM

Doplňující informace

Vážení čtenáři, rádi bychom s Vámi spo‑
lupracovali při tvoření Velkomeziříčska. 
Nenašli jste ve zpravodaji akci, která se již 
uskutečnila? Sledujete co se u vás děje? 

Pište nám o věcech, které Vám udě‑
laly radost. Pokud jste viděli nebo zažili 
něco neobvyklého, poučného, veselého, 

nenechávejte si to jen pro sebe. Podělte 
se s námi a ostatními čtenáři o Vaše ná‑
zory, úvahy, zamyšlení, příběhy. Rádi Vaše 
příspěvky a náměty zveřejníme.

Pište nám na e ‑mailovou adresu nebo 
se zastavte osobně.
velkomeziricsko@velkemezirici.cz

Otázky pro zastupitele budou pravidelnou 
rubrikou Velkomeziříčska. Zastupitelé 
jsou oslovování dle abecedního pořadí 
bez ohledu na politickou příslušnost. 
V každém čísle je vyhrazen prostor pro 
dva členy zastupitelstva. Jako první od‑
povídala Mgr. Ivana Bíbrová. MUDr. Libor 
Beneš své příležitosti nevyužil. V květno‑
vém čísle budou mít možnost se vyjádřit 
Ing. Tomáš Bílek a Mgr. Pavel Blažek. 

Číslo 5/2019 
Ing. Tomáš Bílek
Mgr. Pavel Blažek

Číslo 6/2019 
Ing. František Fňukal
Miroslav Jágrik

Číslo 7/2019 
MUDr. Petr Juda
Ing. Jiřina Jurdová

Číslo 8/2019 
Mgr. Pavla Kamanová
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

Číslo 9/2019 
MUDr. Jiří Kaše
Ing. František Komínek

Číslo 10/2019 
Josef Komínek
Stanislav Kratochvíl

Číslo 11/2019 
Ing. Radovan Necid
Mgr. Josef Prokop

Číslo 12/2019 
Mgr. Tomáš Rapušák
PhDr. Marie Ripperová

Číslo 1/2020
Ing. František Smažil
MVDr. Ivo Šulc 

Číslo 2/2020
Ing. Petr Velička
RNDr. Petr Vrána
Ing. Vincenc Záviška
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UKLIĎME VELKÉ MEZIŘÍČÍ
TEXT: starosta Josef Komínek

TEXT: Zuzana Najtová

TEXT: MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP

Zdravé město Velké Meziříčí se aktivně účastní akce Čistá Vysočina. 

Budeme rádi, pokud vás tato aktivita osloví a připojíte se k akci 
Ukliďme Velké Meziříčí. Pomoc každého je vítána.

Akce Ukliďme Velké Meziříčí je součástí již 11. ročníku Čisté Vysočiny, 
kterou vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu 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 ještě rádi zapojili, se mohou registrovat na odboru 
ŽP, Městského úřadu Velké Meziříčí, u Bc. Fialkové (566 781 083, 
fialkova@velkemezirici.cz, Nová budova 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.

JARNÍ ÚKLID MĚSTA SE BLÍŽÍ DO CÍLE

DERATIZACE MĚSTA V ROCE 2019

Technické služby podle harmonogramu zakončí letošní jarní úklid města Velkého Meziříčí v úterý 16. dubna 2019. V následující tabulce lze 
vidět přesný rozpis dní a lokalit. Blokové čištění probíhá pravidelně od šesté hodiny ranní do čtrnácté hodiny odpolední.

Děkujeme řidičům, kteří dodržují dopravní značení a neparkují svá vozidla v uvedená data na čištěných ulicích. Prosíme o respektování 
zákazu parkování i v budoucích dnech konání jarního úklidu města.

V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví se ve Velkém 
Meziříčí uskuteční od 25. 3. 2019 do 30. 4. 2019 pravidelná 
ochranná deratizace. Jde o opatření směřující k ochraně zdraví 
osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci 
a přenašeči infekčních onemocnění.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, zajistí 
provedení deratizace v objektech předškolních a školních zařízení 
v majetku města a na veřejných prostranstvích. Práce bude prová‑
dět specializovaná firma.

V souvislosti s potřebou aktualizace informací o rozšíření potkana 
žádáme občany, aby se s případnými poznatky o jeho výskytu 
na veřejných prostranstvích obraceli na odbor životního prostředí 
MěÚ Velké Meziříčí – tel.: 566 781 087, 566 781 080 nebo přímo 
na telefon odborné firmy – tel.: 739 754 821, která bude práce 
provádět.

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 Jestřábec, Fajťák, Loupežník

Pondělí 8. 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

odbor životního prostředí

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 12. 2. 2019 schválilo výzvu k předklá‑
dání projektů na rok 2019.

Cílem je podpořit zapojení veřejnosti 
do projektu Zdravé město a místní Agendu 
21 v tématech, které vyplynuly z výsledků 
ankety na veřejném projednání a z doku‑
mentů Zdravého města a MA21:

Projekty podpory zdraví ‑ Podpora zdraví, 
zdravého životního stylu a udržitel‑
ného rozvoje města ve smyslu projektu 
Zdravého města a MA21 – projekty pro 
zdraví a zdravý životní styl, prevence ne‑
mocí, podíl na celoměstských akcích, vý‑
chova a vzdělávání v oblasti zdravého ži‑
votního stylu, projekty pro cílovou skupinu 
dětí, mládeže a dospělých.

Ekologická výchova a vzdělávání ‑ 
Ekologická / environmentální výchova 
a vzdělávání ‑ projekty zaměřené na vý‑
chovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospě‑
lých, podpora rozvoje organizací a institucí 
působících v uvedené oblasti.
Rozvoj pohybové výchovy ‑ Projekty 
na podporu sportovních aktivit dětí a mlá‑
deže do 18 let.

Prevence sociálně ‑patologických jevů 
dětí a mládeže ‑ Projekty napomáhající 
řešení sociálních problémů ve městě, in‑
formační a vzdělávací akce upozorňující 
na problémy znevýhodněných sociálních 
skupin.

Sociální problematika ‑ Projekty na pod‑
poru rozvoje služeb sociální péče a služeb 
intervence, které směřují k zabezpečení 
komplexní prevence sociálně patologic‑
kých jevů a k řešení hmotné a sociální 
nouze občanů města Velké Meziříčí.
Aktivní stárnutí ‑ Projekty na podporu 
vzdělávací, zájmové, volnočasové a kul‑
turní aktivity starších lidí a seniorů.

Maximální výše podpory v jednotlivém 
případě je 8 000,– Kč. Požadovaná spolu‑
účast min. 40 %. V rámci jednoho kola může 
organizace podat pouze jeden projekt.

Předkladatelem projektu může být fy‑
zická osoba, právnická osoba nezisko‑
vého charakteru (např. spolek, občanské 
sdružení, nadace, obecně prospěšná spo‑
lečnost, příspěvková organizace, škola, 
nebo školské zařízení, církevní právnická 
osoba, či jiné organizace prokazatelně 

nekomerčního charakteru). Projekt mo‑
hou předložit fyzické osoby a organizace 
se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze vý‑
jimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí 
‑ v případě, že cílovou skupinou ve smy‑
slu předloženého projektu jsou obyvatelé 
města Velké Meziříčí.

O přidělení finančního prostředku bude 
rozhodovat rada a zastupitelstvo města. 
Žadatelé obdrží finanční prostředky 
až po provedení 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 – MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Výrobce mobilních buněk,
přijme do pracovního poměru

Eurowagon s.r.o., Průmyslová 2086, Velké Meziříčí, tel.: 564 408 080

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 733 188 226
nebo piště na e-mail: sedo@eurowagon.cz

pracoVníky do Výroby
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Město Velké Meziříčí, ve spolupráci s oba‑
lovou společností EKO ‑KOM, a.s., pod‑
poruje své občany v třídění odpadů v do‑
mácnostech. Pro občany města a místních 
částí jsme pořídili sady tří barevných tašek 
na třídění papíru, plastů a skla, které velmi 
usnadní a zpříjemní jejich třídění.

Jednotlivé tašky (ve větší a menší velikosti) 
jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos 
vytříděných odpadů do kontejnerů a su‑
chými zipy, kterými je lze spojit dohro‑
mady. Od 25. 3. 2019 si zájemci mohou 
tašky zdarma vyzvednout na Městském 
úřadě, odboru životního prostředí, v kan‑
celáři č. 3 na Nové budově radnice. 
Vydávat se bude vždy jedna sada tašek 
pro domácnost. Tyto tašky Vám budou 
vydány pouze v případě, že máte trvalé 

bydliště ve Velkém Meziříčí nebo místní 
části a platíte si poplatek za komunální 
odpad. V současné době je k dispozici opět 
pouze omezené množství těchto praktic‑
kých sad (1000 kusů velkých a 300 kusů 
malých sad), proto neváhejte a vyzvedněte 
si je co nejdříve. V případě většího zájmu 
se pokusíme zajistit další.

Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpří‑
jemní třídění všem, kteří tak již činí a dou‑
fáme, že k této činnosti přivedou také ty, 
kteří se třídění odpadů doposud vyhýbali.
Třiďte odpad, má to smysl!

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Upozorňujeme občany města Velkého Meziříčí, že ke dni 31. 3. 2019 skončila splatnost 
prvního pololetí místního poplatku za komunální odpad. Zároveň k tomuto datu skončila 
splatnost místního poplatku ze psů. Činí ‑li místní poplatek ze psů více než 500,– Kč ročně, 
skončila k tomuto datu splatnost prvního pololetí.

Tomu, kdo nesplní svoji poplatkovou povinnost, vyměří obecní úřad poplatek platebním 
výměrem a následně bude vymáhán. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Odbor finanční, MÚ Velké Meziříčí

V BŘEZNU SKONČILA SPLATNOST POPLATKŮ

Z RADY MĚSTA 13. 3. 2019

Z RADY MĚSTA 27. 3. 2019

Schváleny byly letní zahrádky dvou kavá‑
ren, vypůjčky sportovišť v místních čás‑
tech Hrbov i Lhotky a Dolní Radslavice. 
Na vlastní žádost nájemce byla ukončena 
nájemní smlouva na nebytové prostory 
umístněné ve 4. NP budovy „Obecníku“ 
dohodou.

Rada města také schválila předložený pro‑
jektový záměr „Informační a komunikační 
technologie 2019“ dle výzvy k předkládání 
projektu v Programu na podporu rozvoje 
ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji 
Vysočina. Odsouhlasen byl i záměr využít 
dotaci Ministerstva životního prostředí na 
podporu alternativních způsobů dopravy, 
na nákup nového vozu pro strážníky měst‑
ské policie.

Rada města neodsouhlasila zapo‑
jení města Velké Meziříčí do společné 

marketingové kampaně Vysočina Tourism 
pro letošní rok. 

Sportovnímu klubu neslyšících Brno byl 
poskytnut dar ve výši 5000 Kč, na náklady 
spojené s účastí na mezinárodním turnaji 
neslyšících ve volejbale v Japonsku.

Bod týkající se redakční rady 
Velkomeziříčska. 

Rada města odložila na příští jednání, kde 
proběhne hlasování o jednacím řádu re‑
dakční rady a případné jmenování jejích 
členů.

Schválen byl také provozní řád nového 
hřiště Kunšovec, který stanovuje provozní 
dobu denně od 6:00 do 22:00 hodin.

Na vědomí vzali radní výroční zprávu 

města Velké Meziříčí za rok 2018 o posky‑
tování informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Počet po‑
daných žádostí o informace byl v loňském 
roce 52.

V závěru jednání byl schválen nový 
Organizační řád Městského úřadu Velké 
Meziříčí s účinností ode dne 1. 4. 2019, 
který bude zveřejněn na webu města.

K vydání nového „Organizačního řádu 
Městského úřadu Velké Meziříčí“ do‑
chází zejména z důvodu zřízení nového 
tiskového úseku pod odborem školství 
a kultury, neboť od 1.4.2019 dojde k pře‑
vedení vydavatelství periodického tisku 
Velkomeziříčsko ze společnosti JUPITER 
club, s.r.o. pod Městský úřad Velké Meziříčí.  

odbor životního prostředí

Ve středu 13. 3. 2019 radní města projednali celkem 67 bodů, nejdéle rada rozhodovala tradičně 
o majetkoprávních převodech. 

Poslední březnovou středu se radní sešli k 10. zasedání, na programu měli k projednávání o po‑
lovinu méně bodů než minule.

V minulém čísle měsíčníku Velkomeziříčsko 
vyšel článek Odmítáme LIDL v areálu bý‑
valého Svitu, podepsaný klubem zastu‑
pitelů To pravé Meziříčí, ve kterém jsem 
se mimo jiné dočetla, že by město nemělo 
připustit, aby toto místo zaplnil supermar‑
ket a že „ve městě je dostatek vhodných 
pozemků, které může LIDL využít“.

Není to poprvé, co tato nebo podobná věta 
z různých stran zazněla. Bohužel jsem 
však od nikoho dosud neslyšela, které 
pozemky to jsou. Město ve svém vlast‑
nictví nemá žádný pozemek podobných 
rozměrů, který by mohl LIDLu nabídnout. 
Pokud se již na katastru města Velké 
Meziříčí takový pozemek nachází, patří 
soukromému majiteli.

Situace s pozemky v bývalém Svitu by byla 
již dávno vyřešená, kdyby je město v čele 
s bývalým starostou R. Necidem v roce 
2013, kdy LIDL tyto pozemky nabízel 
k prodeji, odkoupilo. Tehdy tak neučinilo, 
i když vědělo, že tam třeba jednou bude 
stát LIDL nebo je může koupit někdo, kdo 
tam postaví něco, co se nám bude líbit 
ještě méně.

Zda je město nekoupilo z důvodu nedo‑
statku financí nebo z nějakého jiného, 
už se dnes můžeme pouze dohadovat. 
LIDL si nakonec tento prodej rozmyslel 
a svoji nabídku stáhl s úmyslem prodejnu 
v našem městě postavit.

My bychom tak nyní měli udělat vše pro 
to, aby prostor v bývalém Svitu nezůstal 
v tomto neutěšeném stavu ještě spoustu 
dalších let. Pokud tedy vlastník podobně 
velkého a lukrativního pozemku je ochoten 
ho městu prodat (abychom mohli provést 
s firmou LIDL směnu), určitě se nebudeme 
dalšímu jednání bránit.

Jurdová Jiřina

V úvodu byla jmenována nová dozorčí rada společnosti Technické 
služby VM s.r.o. ve složení Jiří Bárta, Miroslav Jágrik a Blanka 
Přibylová.

Třináct bodů se tentokrát týkalo majetkoprávních převodů, nej‑
častěji jde o návrhy smluv o smlouvách budoucích a žádosti o vý‑
půjčky/prodeje/pronájmy pozemků.
Dále rada města schválila uzavření příkazní smlouvy na zajištění 
realizace programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny“ 
na rok 2019 s Krajem Vysočina.

Odsouhlaseno bylo i pořádání 1. ročníku akce „Tanec na ulici 
Rozkoš“ u příležitosti Mezinárodního dne tance, který se bude 
konat v sobotu 27. 4. 2019 na prostranství před kavárnou Café 
Panther.

Město převzalo záštitu nad Festivalem o těhotenství, porodu 
a rodičovství vzhledem k zajímavému a pro město přínosnému 
obsahu.

Z důvodu konání akce Čarodějnice radní odsouhlasili zvláštní uží‑
vání komunikace dne 30. dubna 2019 v době průvodu od 17 do 19 
hodin na trase Ostrůvek ‑Nábřeží‑Lipnice ‑Nad Gymnáziem ‑Fajtův 
kopec.

Důležitým bodem rady bylo jmenování konkurzní komise a schvá‑
lení textu vyhlášení konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitel/ky příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13. Ředitel/ka příspěvkové organizace bude 
jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 
do funkce 1. 8. 2019.

V závěru jednání se radní věnovali otázce redakční rady 
Velkomeziříčska. Redakční rada byla zřízena, schválen byl Jednací 
a organizační řád redakční rady „Velkomeziříčska“. Tento doku‑
ment řeší nejen vznik a složení redakční rady, ale upravuje i pří‑
pravu a průběh jejího jednání včetně jejich kompetencí a podobně. 
Jmenování členů redakční rady by mělo být na programu příštího 
zasedání rady města dne 10. dubna 2019.

POZEMKY PRO LIDL?
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Po deseti letech práce to vypadá na po‑
sun v územním řízení Obchvatu JV a vy‑
budování jeho druhé části. Velkou zásluhu 
na vytvoření potřebné dokumentace 
má vedoucí odboru výstavby a regionál‑
ního rozvoje Antonín Kozina a nejen on. 
Na konci března se sešli starosta Velkého 
Meziříčí a zástupci za Kraj Vysočina ná‑
městek hejtmana Martin Kukla a radní 
města Jihlavy Jan Hyliš na jednání, kde 
došlo k předání dokumentace.„ Jsem 
potěšen, že se jednání posunulo a re‑
alizaci jsme o krok blíž,“ říká starosta 
města Josef Komínek. Dalším krokem 
podstatným k posunu projektu je podpis 
smlouvy, ve které se Kraj Vysočina stane 
investorem.

Vedoucí odboru správy majetku a bytů 
Magdaléna Kašparová, která se také 

významně podílela na přípravě podkladů, 
informovala o současném stavu výkupu 
potřebných pozemků následovně: „V tuto 
chvíli je již vykoupeno 95 % pozemků, které 
jsou pro budování obchvatu nezbytné“.

Jihovýchodní obchvat bude v délce 2 375 
metrů. Napojení obchvatu povede ze sil‑
nice II/360 na nově vybudovanou (2016) 
okružní křižovatku na silnici II/602. Trasa 
má vést kolem betonárny k trati ČD (želez‑
ničnímu mostu), kolem městské ČOV, přes 
„Františkov“. Dojde k propojení jižní strany 
(od Třebíče) s východním nájezdem na D1 
exit 146 a naopak. Stavba bude obsahovat 
i protihlukovou stěnu.

Stavba má za cíl minimalizovat nega‑
tivní účinky dopravy na životní prostředí 
a krajinu, zvyšovat bezpečnost dopravy 

a zkracovat jízdní časy na úseku Oslavice – 
D1. Zásadním cílem je odvést zbytečnou 
dopravu z intravilánu do extravilánu, tedy 
mimo město. Dojde k vybudování nového 
mostního objektu nad řekou Oslavou a sil‑
nicí II/392 (Velké Meziříčí – Tasov).

Projekt by se měl realizovat ve třech eta‑
pách. V první etapě se provedou přeložky 
inženýrských sítí a výstavba mostu (přes 
Oslavu a silnici II/392). V druhé etapě bu‑
dou pokračovat zemní práce v celé délce 
obchvatu a provizorní napojení na silnici 
II/360. Třetí etapa již bude finalizovat 
vrstvu vozovky, dopravní značení, vege‑
tační úpravy.

‑Zuzana Najtová‑

Dne 29. 3. MUDr. Krejčí (chirurgie) – ordinace do 11.30 hod.
Dne 3. 4.  MUDr. Pařízek (ortopedie) – DOVOLENÁ
Od 5. 4.–14. 4.  MUDr. Ryšanová (gynekologie) – DOVOLENÁ
Dne 5. 4. a 12. 4.  MUDr. Bednářová (neurologie) – ŠKOLENÍ
Dne 8. 4.  MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace do 12:30 hod.
Dne 10. 4. a 12. 4.  dentální hygienistka Martina Kabrdová, DiS. – DOVOLENÁ
Dne 29. 4. a 30. 4.  MUDr. Fikrová (interna + endokrinologie) – DOVOLENÁ
Dne 29. 4.  MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ

Metrostav začal s modernizací dálnice D1 
od exitu141 Velké Meziříčí – západ po exit 
146 Velké Meziříčí – východ.

Tiskový mluvčí Metrostavu Vojtěch 
Kostiha informoval: “Odvolání na ÚOHS 
nedorazilo a dne 29. března se podepsaly 
smlouvy a ihned začaly práce.“ Snesení 
nadjezdu (mostu na Fajtův kopec) má pro‑
běhnout v noci ze soboty na neděli ze čtvr‑
tého na pátého května.

Objízdná trasa vedená přes Lhotky bude 
dočasně opravena během dubna. Finální 
oprava komunikace je naplánována 
na měsíc listopad 2019, kdy by měla být 
dokončena stavba nového nadjezdu, která 
je v tuto chvíli avizována na 25. 10. 2019.
Celý modernizovaný úsek je dlouhý 5 900 
metrů a realizace rekonstrukce dálnice 
bude probíhat v šesti etapách. Oprava 
nejvyššího mostu dálnice D1 začne v polo‑
vině června a potrvá 70 dní. Most Vysočina 
by měl být dokončen se závěrem prázdnin, 
tedy koncem srpna.

Úpravy spočívají v rozšíření vnější 
(u mostu vnitřní) strany dálnice o 0,75 
metru. Pro ŘSD je stěžejní most Vysočina, 
jehož hlavní modernizace spočívá v rozší‑
ření mostovky, aby světlá šířka na mostě 
byla 12 500 mm a zároveň v zesílení hlavní 
nosné konstrukce.

Komplikace pro Velké Meziříčí spojené 
s opravou dálnice řeší ŘSD. Nyní již exis‑
tuje řada opatření. Mezi základní opat‑
ření lze zahrnout úpravu organizace do‑
pravy na základě dopravní špičky (2 pruhy 
na Prahu a 1 pruh na Brno a naopak). 
K přestavbám pruhů bude docházet 2x 
týdně. Na dálnici budou s dostatečným 
předstihem osazeny automatické systémy 
varování před kolonou. Neopomenutelným 
opatřením je i zákaz sjezdu tranzitních vo‑
zidel (nad 12t) v modernizovaných úsecích.

Nejaktuálnější stav dopravních omezení 
naleznete zde  >>>

‑Zuzana Najtová‑

JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT VELKÉHO MEZIŘÍČÍ

Upozorňuji občany, rodiče a mládež 
Velkého Meziříčí na nebezpečí, které 
může vzniknout po dobu absence mostu 
na Fajtův kopec. Je zákonem stanoveno, 
že osoby na dálnice vstupovat nesmějí. 
Nehledě na zákonný zákaz je jasné, že toto 
jednání je velmi riskantní až hazardní. 
Prosím rodiče, aby své děti před nebezpe‑
čím varovali a zároveň žádám děti, aby při 
návštěvě restaurace McDonald´s nepouží‑
valy dálnici pro zkrácení cesty.

Starosta Josef Komínek 

UPOZORNĚNÍ 
OBČANŮM

ZAČALY PRÁCE NA MODERNIZACI 
DÁLNICE

NOVINKA: od 3. 4. ambulance ORL rozšiřuje ordinační hodiny každou středu 13:30 – 17:30 ordinuje MUDr. Urbánková Jana

Od 1. 4.–30. 6. MUDr. Blaha absolvuje předatestační pří-
pravu v nemocnici. Zastupovat bude MUDr. Matznerová 
každý den 7:30 – 12:00 v ordinaci MUDr. Urbánkové. 
První pátek v měsíci nebude ordinovat.

Zdroj: Odbor dopravy a silničního hospodářství, MÚ Velké Meziříčí

Zdroj: Odbor výstavby a regionálního rozvoje, MÚ Velké Meziříčí

Zdroj: starosta města Komínek s radním Kraje Vysočina 
pro oblast dopravy Janem Hylišem

Zdroj: ŘSD
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INFORMACE PRO OBČANY JINÝCH ČLEN‑
SKÝCH STÁTŮ EU O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ 
VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Občan jiného členského státu EU má právo 
hlasovat ve volbách do Evropského parla‑
mentu na území České republiky za předpo‑
kladu, že

• nejpozději druhý den voleb 
(25. května 2019) dosáhl věku 18 let,

• je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen 
k trvalému pobytu nebo přechodnému 
pobytu na území České republiky (tj. 
nejméně od 10. dubna 2019),

• nemá omezenou svéprávnost k výkonu 
volebního práva nebo nemá omezenou 
osobní svobodu z důvodu ochrany 
zdraví lidu

• je u obecního úřadu v místě svého 
pobytu zapsán v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu

Občan jiného členského státu EU, který 
má právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky, pro‑
jeví svou vůli hlasovat v těchto volbách 
na území České republiky tím, že podá 
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu 
je přihlášen k trvalému pobytu nebo k pře‑
chodnému pobytu na území České repub‑
liky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, 
tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 ho‑
din, žádost o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu; to neplatí 
v případě, že občan jiného členského státu 
EU požádal o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu na území 
České republiky již při minulých volbách 
do Evropského parlamentu a od té doby 
nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu 
a stále splňuje podmínky pro výkon práva 
volit ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky (těmto voličům 
se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili 
na příslušném obecním úřadě).

Občan jiného členského státu EU, který je ve‑
den v dodatku stálého seznamu voličů pro 
účely voleb do zastupitelstev obcí na území 
České republiky, podá u obecního úřadu, 

u kterého je v dodatku stálého seznamu vo‑
ličů veden, žádost o přenesení svých údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů do se‑
znamu voličů pro volby do Evropského par‑
lamentu; tuto žádost je třeba podat nejpoz‑
ději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 
14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Žádosti je nutné podávat osobně. Při podání 
žádosti se občan jiného členského státu 
EU prokáže platným průkazem totožnosti. 
Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
do 9. května 2019, informuje o tom, jak byla 
jeho žádost vyřízena.

K žádosti o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu a k žá‑
dosti o přenesení údajů z dodatku stálého 
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu musí být přilo‑
ženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel 
uvede:

1. svoji státní příslušnost,
2. místo pobytu,
3. adresu volebního obvodu, kde byl 

dosud pro volby do Evropského parla‑
mentu veden ve volební evidenci a

4. to, že bude hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu pouze 
na území České republiky.

Na  Městském  úřadu  Velké  Meziříčí  lze 
žádost  o  zápis  do  seznamu  voličů  po-
dat  do  14.  dubna  2019  (včetně  neděle 
14.  4.  v  době  od  13.00  do  16.00  hodin) 
u Bc. Kateřiny Komínkové, Náměstí 14/16 
(bývalá budova České spořitelny), 1. patro, 
dveře č. 104.

Tel.:  566 781 175
E ‑mail:  kominkova@velkemezirici.cz.

Správní odbor MěU 

Provozovatelka psího útulku paní 
Helena Krátká podala žádost na za‑
stupitelstvo Města Velké Meziříčí 
o finanční příspěvek na realizaci 
částečného zateplení budovy a ven‑
kovní fasády. Žádosti zastupitelé 
vyhověli částkou rovnající se polo‑
vině předpokládaných nákladů. Jedná 
se o částku 75 000 Kč. Příspěvek za‑
vazuje paní Krátkou přijímat po dobu 
dvaceti let opuštěné a toulavé psy.
Provozovatelka na druhou půlku 
nákladů vyhlásí pravděpodobně ve‑
řejnou sbírku a má v plánu stavební 
práce do dvou let dokončit.

V roce 2017 se Město Velké Meziříčí 
podílelo na výstavbě nového psího 
útulku, ve kterém chybí již jen dokon‑
čit venkovní fasáda. V nové budově 
je dvanáct kotců, sprchový kout, od‑
dělený prostor pro fenu se štěňaty 
i případně pro psy po zákroku.

Paní  Krátká  stručně  odpověděla 
na pár základních dotazů:

Jak byste specifikovala částečné za‑
teplení budovy?

„Chybí jedna strana budovy obložit 
polystyrénem.“

Jaká bude venkovní fasáda?

„Zvažuji zelenou nebo šedou, aby se ho-
dila k okolí.“

Kolik psů v současné chvíli v útulku 
máte?

„4.“
Mgr. Zuzana Najtová

ÚTULEK PRO PSY 
BUDE MÍT NOVOU 
FASÁDU

Město Velké Meziříčí pořádá ve středu 15. 5. 2019 
tradiční řemeslný trh. 
Náměstí bude celý den uzavřeno.

Zastupitelé schválili realizaci projektu s názvem „Přístavba a sta‑
vební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská“, na který z roz‑
počtu města na rok 2020 vyčlení 18 miliónů korun.

Žádost o dotaci na realizaci projektu, kterou město Velké Meziříčí 
podalo již v roce 2017, byla zařazena původně mezi náhradní. Nyní 
Integrovaný regionální operační program uvolnil finanční pro‑
středky ve výši 13 387 564,60 korun, což činí 100 % požadované 
dotace. Finanční podíl města činí 3,6 miliónů korun. Začátek re‑
alizace projektu obou budov základní školy je plánovaný na příští 
rok. Celkovým záměrem je zpřístupnit školu pro žáky s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

V budově na ulici Sokolovská je navržena přístavba výtahové šachty 
ve dvoře školy a namontování zvedací plošina včetně vyrovnávací 
rampy. Dále budou provedeny stavební úpravy stávajících toalet 
a odborných učeben chemie, fyziky i příslušných kabinetů a skladů 
pomůcek. U školy bude vymezeno odstavné parkovací stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a provedena 
úprava stávající funkční zeleně včetně oplocení.

Druhou budovy školy na ulici Komenského, čekají úpravy v menším 
rozsahu. V objektu se již nachází zrekonstruované wc. Plánována 
je také přístavba výtahové šachty i namontování zvedací plošiny 
k chlapeckým záchodům. Současné parkoviště bude rozšířeno 
o odstavné parkovací stání.

Projekt se zaměřuje na tři základní ob‑
lasti: tvorbu strategických dokumentů, 
optimalizaci interních procesů a vzdělá‑
vání. V oblasti tvorby strategických do‑
kumentů jsou vytyčeny tři základní cíle. 
Prvním z nich je nejenom příprava, ale 
i realizace Integrovaného plánu rozvoje 
města pro roky 2021–2028 („IPRM“), je‑
hož cílem je koordinace aktivit soustředí‑
cích se na řešení nejzávažnějších identifi‑
kovaných problémů na území města. Dále 
se jedná o vytvoření Komunitního plánu 
sociálních služeb pro roky 2021‑2023. Ten 
bude sloužit k podpoře sociálních služeb, 
tak aby byly schopné reagovat na sku‑
tečné potřeby občanů Velkého Meziříčí. 

Třetí část se věnuje kybernetické bezpeč‑
nosti, která reaguje na aktuální požadavky 
Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. Součástí je například audit bezpeč‑
nostních systémů nebo zpracování strate‑
gie bezpečnostní politiky.

Optimalizace interních procesů zahrnuje 
aktivity, které se podílejí na zefektivnění 
rozhodovacích procesů jednotlivých úřadů 
a také systematicky podporují práci na ne‑
ustálém zlepšování vztahu úřadu k obča‑
nům a dalším orgánům. Proveden bude 
také audit stávajícího kontrolního sys‑
tému. Počítá se s vytvořením centrálního 
Portálu dotačního řízení města Velkého 

Meziříčí, který nejen pomůže zlepšit infor‑
movanost všech žadatelů o dotace, ale zá‑
roveň přispěje k celkové transparentnosti 
dotačních řízení.

Třetí prioritou je vzdělávání, které se za‑
měřuje na rozšíření počtu vlastních akre‑
ditovaných kurzů v oblasti informačních 
a komunikačních dovedností. Zvláštní dů‑
raz je kladen na prohloubení znalostí za‑
městnanců v oblasti bezpečnosti a kyber‑
netického zákona.

ZÁKLADNÍ ŠKOLU SOKOLOVSKOU ČEKAJÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

RADNICE ZÍSKALA 5,6 MILIONŮ KORUN 
Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
Začátkem března byl na radnici zahájen projekt s názvem „Tvorba strategických dokumentů, 
zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“. Tento projekt je z 85 % 
hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost.
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UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKY ELEKTŘINY ULIC 
DRUŽSTEVNÍ, MÍROVÁ, OSLAVICKÁ, ZDENKY 
VORLOVÉ, TŘEBÍČSKÁ, KOMENSKÉHO, POD 
HRADBAMI
Společnost E.ON oznámila plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 9. – 17. 4. 2019.

Důvodem je pravidelná kontrola a údržba energetických zařízení. V době přerušení dodávky 
elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení zazařízení pod 
napětím.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny 
je nutné předem vždyprojednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

ULICE/OBLAST DATUM ODSTÁVKY ČAS ODSTÁVKY

ul. Družstevní (garáže) 9. 4. 2019 7:30 – 14:30

ul. Mírová
(1.strana mezi č.p.1828/2 a 1817/24)

ul. Oslavická
(1.strana mezi č.p.1982/10 a 1975/31)

ul. Zdeňky Vorlové

10. 4. 2019 7:30 – 14:30

ul. Třebíčská
(č.p.1297/52, 1299/56, 2198, 2263, 1145, 1265, IN‑LUSSO 
s.r.o.)

11. 4. 2019 7:30 – 15:30

Ul. Komenského
(mezi č.p. 1/22 až 9/4 mimo 5/12)

15.4. 2019 7:30 – 15:30

Obec Lhotky
(ZŠ a MŠ, RD podél silnice mezi 
č.p.15 až 17 (resp. 5) a č.p.31)

16. 4. 2019 7:30 – 15:30

Ul. Pod Hradbami
(mezi č.p.2003/3 až 2077/13)

17. 4. 2019 7:30 – 15:30

ZUBNÍ POHOTOVOST – DUBEN

6. 4. 2019 MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310
Na Městečku 310, Nové Veselí

566 667 236

7. 4. 2019 BLADENT s.r.o., Vratislavovo nám. 449, 
Nové Město na Moravě

566 616 904

13.–14. 4. 2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

19. 4. 2019 ORNIDES s.r.o., zdravotní středisko 
Křižanov

731 495 380
566 522 218 

20. 4. 2019 MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem

566 688 232

21. 4. 2019 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice 775 479 595

22. 4. 2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81 774 900 858

27. 4. 2019 MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem

566 688 234

28. 4. 2019 MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem

566 688 234

Ujel od dopravní nehody
Dne 9. 2. 2019 v ranních hodinách přijala 
hlídka MP telefonické oznámení o dopravní 
nehodě na ulici Čechova, při které mělo do‑
jit k poškození dvou zaparkovaných vozidel 
a plotu, přičemž řidič měl od nehody ujet. 
Za pomoci MKDS strážníci dohledali vozidlo, 
jehož řidič poškození způsobil. Po provedení 
nezbytných úkonů byly veškeré poznatky 
předány skupině DN PČR Žďár nad Sázavou, 
která si celou událost převzala k dořešení.

Poškození vozidla
Dne 7. 2. 2019 v noci při kontrolní činnosti 
na ulici Náměstí, byl hlídkou MP spatřen 
mladík, který ukopl venkovní zpětné zrcátko 
u zaparkovaného vozidla před jednou z vel‑
komeziříčských provozoven. Hlídka se do‑
stavila na místo, kde mladíka vyzvala, aby 
zanechal protiprávního jednání a prokázal 
svoji totožnost. Vzhledem k tomu, že mla‑
dík byl po vlivem alkoholických nápojů 
a nebyl schopen kontrolovat své chování, 
byl převezen do PZS Jihlava. Po provedení 
všech úkonů byl přestupek proti majetku 
oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Vlak jel bez strojvedoucího
Dne 19. 2. 2019 byla přijata telefonická 
žádost od OOPČR o součinnost při pro‑
věrce oznámení, že ve směru od Křižanova 
do Velkého Meziříčí jede vlak bez obsluhy. 
Hlídka MP se neprodleně dostavila na ná‑
draží, kde zaměstnanec ČD strážníkům 
uvedl, že vlak, který jel od Martinic bez stroj‑
vedoucího, byl nouzově zastaven na vlako‑
vém nádraží ve Velkém Meziříčí a že nedo‑
šlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku. 
Na místě byli jako svědci události ztotož‑
něni cestující uvedeného vlaku a veškeré 
informace byly předány PČR, která si celou 
věc převzala k dalšímu šetření.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
RADNICKÁ 29/1, 594 13 VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ, TEL.: 566 781 156

Požadavky:

• předpoklady pro výkon činnosti ředitele/lky školy a odborná 
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

• znalost školských předpisů
• občanská a morální bezúhonnost
• organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete:

• přihlášku (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní 
adresu, telefon, případně e ‑mail)

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom 
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické 
praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním 
zaměstnavatelem

• strukturovaný profesní životopis
• koncepci rozvoje a řízení příslušné příspěvkové organizace 

(max. 3 strany strojopisu A4)
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad 

o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti 

ředitele/lky‑(ne starší 3 měsíců)
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

tohoto konkurzního řízení v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob‑
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směr‑
nice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel/lka příspěvkové organizace bude jmenován/a na  dobu 
neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2019.

Ke konkurznímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené komplet‑
ními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje podepište).

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurz“ 
ZŠ Sokolovská ‑NEOTVÍRAT) podávejte v termínu do 20. 4. 2019 
na adresu:

Městský úřad Velké Meziříčí
Odbor školství a kultury
Radnická 29/1, Velké Meziříčí 594 13
Josef Komínek, starosta

Rada města Velké Meziříčí v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 
a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed‑
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon‑
kurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní  řízení 
na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele/lky  příspěvkové  organizace 
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13

SOUKROMÁ INZERCE

Prodám suché palivové dřevo, smrkové 590 Kč 
za rovnaný metr, délka v metrech, možnost dovozu

Ladislav Pelánek
Tel.: +420 731 457 371
E‑mail: lad.pel@seznam.cz

Nabízíme těžbu dřeva napadeného kůrovcem, 
zdarma za odvoz dřevní hmoty.   

Tel.: +420 731 457 371

Staré hračky: 

šlapací autíčka, pivní lahve s nápisem, plechovice od olejů, 
motocykly a součástky k nim

Tel. +420 732 400 672

Vojenskou výstroj např:

vysouvací nože, tropické klobouky, oblečení pískové
zelené, modrébarvy, kanady, boty okované‑plátěné,
maskáče, muniční bedny, bundy s kožichem, ruksaky
nabídněte cokoliv i poškozené!

Volejte či prozvoňte na tel.: +420 732 400 672

Prodám dámské boty

• Vyšší kožené dámské černé kozačky č. 39,
na nízkém podpatku za 200 Kč. 

• Letní boty na klínu, nenošené, vel. 39, 
krásné červené, za 300 Kč. 

• Růžové botasky nové, vel. 41 za 100 Kč. 

Tel.: +420 724 851 044

Studio permanentního make‑upu a kosmetiky

Vláskování obočí ‑ tedy Microblading, je moderní metoda 
aplikace barevného pigmentu přímo do pokožky. Slouží 
ke zvýraznění a podtržení obličejových linií a kontur. 
Obočí, očních linek a rtů. Je to varianta tetování, 
které je trvalé po dobu 2 až 5 let.

Akční cena vláskování  2000Kč.
Tronečková Marcela
Jabloňov 126, Velké Meziříčí

Tel: +420 773 903 959

Koupím garáž

Koupím garáž ve Velkém Meziříčí, na ulici Generála Jaroše. 
Platba hotově při podpisu smlouvy, rychlé jednání, formality 
zajistím, nevadí horší stav.

Tel.: +420 733 422 690

Koupím motocykl Jawa,

ČZ popř. Manet v jakémkoliv stavu, možno i zdánlivě nekom‑
pletní, neopravitelný, nepojízdný i bez TP. V případě, že moto‑
cykl bude mít platný TP, vyřízení přepisu samozřejmostí. Dále 
koupím náhradní díly z těchto motocyklů. Za nabídky děkuji.

Tel.: +420 737 139 475

Seznámení:

Žena 61 hledá kamaráda z VM a okolí. Ráda jezdím na 
kole, chodím na procházky, mám ráda výlety autem. Jsem 
řidička. 

Tel: +420 797 633 050

Setkání bývalých pracovníků Svit se koná čtvrtek 25. dubna 2019 
v 9:00 v klubovně fotbalového klubu na tržišti ve Velkém Meziříčí.
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ZÁPIS DĚTÍ do 1. TŘÍD ZŠ 
Oznamujeme  rodičům,  že  zápis  dětí  do  1.  tříd  pro  školní  rok 
2019/2020 se bude konat v základních školách ve městě v pá‑
tek 12. dubna 2019 v době od 14.00 –18.00 hodin a v základních 
školách  v Mostištích  a  ve  Lhotkách  12.  dubna  2019  od  13.00 
do 16.00 hodin.

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, 
popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku 
k 1. 9. 2018. Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. 
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, předejte 
při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a doporu‑
čení pediatra nebo odborného lékaře.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13:

Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově 
ZŠ Komenského a to ve školní družině v přízemí od úterý 
9. 4. do čtvrtka 11. 4. od 14.00 do 16.00 hodin. Dotazník 
bude také připraven ke stažení na webových stránkách školy  
www.zssokolovska.cz v sekci Formuláře a dokumenty. Spádový 
obvod školy je tvořen ulicemi:

Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, 
Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, 
Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U vody 
a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout 
na webových stránkách školy www.zs ‑oslavickavm.cz. Spádový 
obvod školy je tvořen ulicemi:

Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, 
Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, 
Krškova, Malá Stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad 
Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, 
Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

V pořadí páté zasedání zastupitelstva města proběhlo 26. 3. 2019 
v koncertním sále Jupiter clubu.

Z jednání, které se protáhlo na více než čtyři hodiny, se omluvil za‑
stupitel za TPM Ing. Radovan Necid.

Do programu byly, k původním 44 bodům, na začátku jednání za‑
řazeny ještě další dva. Většina z usnesení byla přijata podle před‑
ložených návrhů, pouze u dvou bodů došlo ke změně usnesení 
a jedno navržené usnesení nebylo přijato.

Rozpočtové opatření, týkající navýšení finančních prostředků 
na projektovou dokumentaci úprav Jupiter Clubu (koncertní a vý‑
stavní sál i loutková scéna), schváleno nebylo a návrh na doplnění 
územního plánu o podmínku pro rozhodování prověření změn 
a jejich využití pomocí územní studie v lokalitě bývalého Svitu 
byl odložen na příští jednání zastupitelstva. V rámci diskuze pro‑
běhlo hlasování, které navrhla zastupitelka Mgr. Ivana Bíbrová, 
o schválení návrhu usnesení ve znění, že zastupitelstvo města 
si vyhrazuje rozhodnutí o zřízení redakční rady Velkomeziříčska, 
jmenování jejích členů a vydání jednacího a organizačního řádu 
redakční rady Velkomeziříčska. Návrh přijat nebyl a toto rozho‑
dování i nadále zůstává v působnosti Rady města.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘIJATÁ USNESENÍ:

Finanční příspěvek na psí útulek – schváleno 75 000 Kč, což je 50 % 
nákladů na zateplení budovy a novou fasádu.

Dokončení hřiště Kunšovec – finanční příspěvek na výstavbu dět‑
ského hřiště ve výši 679 361 Kč, výstavbu altánu (zázemí hřiště) 
ve výši 260 420 Kč a osvětlení ve výši 250 000 Kč.

Dar panu Jaroslavu Mrňovi – ve výši 15 000 Kč byl poskytnut na ne‑
zbytné náklady spojené s konáním primiční mše svaté ve Velkém 
Meziříčí dne 29. června 2019 v kostele sv. Mikuláše.

Dar na festival Českého kmínu – poskytnutí 15 000 Kč příjemci 
Biogas Bohemia spol. s r.o., jako finanční příspěvek na pořádání 
Festivalu Českého kmínu dne 22. 6. 2019 ve Velkém Meziříčí.

Dar Michaele Davidové – ve výši 12 000 Kč jako finanční příspě‑
vek na pořádání 1. ročníku Festivalu o těhotenství, porodu a ro‑
dičovství ve Velkém Meziříčí v rámci globálního Světového týdne 
respektu k porodu konaného ve dnech 16.–19. 5. 2019 (na výdaje 
spojené s pronájmem prostor Malé scény JC).

Finanční prostředky ve výši 467 557 Kč na oprava tarasu a oplo‑
cení mezi tenisovými kurty a volejbalovým hřištěm a elektrických 
rozvodů v přízemí budovy v Areálu zdraví.

Bylo schváleno vydání obecně závazné vyhlášky 1/2019, kterou 
se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem 
Velké Meziříčí a části školských obvodů základních škol zřízených 
městem Velké Meziříčí. V letošním roce dojde ke změně spádové 
oblasti ulice Čechova z I. ZŠ Sokolovská na II. ZŠ Oslavická.

Jako jeden z posledních bodů zastupitelé schválili také reali‑
zaci projektu „Přístavba a stavební úpravy odborných učeben 
ZŠ Sokolovská“ – včetně záměru vyčlenit na tuto akci částku 
18 000 000 Kč na realizaci projektu do rozpočtu města na rok 
2020. Na tuto akci město obdrželo dotaci 14 175 tis. Kč, o kterou 
zažádalo v roce 2017. Částka musí být vyčleněna v celkové výši 
z důvodu předfinancování celého projektu.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout 
na webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Naše 
škola ‑Zápisy do 1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:

Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, Fr. Stránecké, gen. Jaroše, 
Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, 
Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, 
Krátká, Křenice ‑samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník ‑samota, 
Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, 
Na Spravedlosti, Nesměř ‑samota, Nová, Nová Říše, Obůrka, 
Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, 
Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, 
Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, 
U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, 
V Potokách, Vrchovecká, Za horou, Zámecká, Zámecké schody, 
Záviškova a Zelená.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Je možné ho také stáhnout 
na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz.
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky:

Při zápisu odevzdají rodiče vyplněný dotazník, který jim bude 
předem zaslán.

Spádové obvody odpovídají Obecně závazné vyhlášce 1/2019, kterou 
zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26. března 2019. 
Současně rada města na svém zasedání dne 13. března doporučila 
ředitelům škol ve městě otevřít celkem pět prvních tříd, z toho jednu 
v ZŠ Sokolovská a po dvou v ZŠ Oslavická a ZŠ Školní.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 
ČECHOVA 1523/10, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ  
ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání od školního roku 2019/2020.

MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvedených adresách:

1. MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umístění do MŠ Oslavická), 
              Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 483

2. MŠ Čechova, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 834
3. MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 833
4. MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 362
5. MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 832

TERMÍN A DOBA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do mateřské školy v úterý 14.5. 2019 nebo ve středu 15. května 2019 v době od 12.00 
hodin do 17.00 hodin. 

Ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin proběhne na všech odloučených pracovištích Den otevřených dveří, kde 
si rodiče mohou vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijeti k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlá‑
šení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v 
sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

Mgr. Zdenka Požárová

K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MUSÍ BÝT 
SKUTEČNÝ DŮVOD, JINAK NEMÁ VÝZNAM

Ředitelství  Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje 
rodičům, že zápis do prvního ročníku na školní rok 2019/20 
proběhne dne 12. dubna 2019 v budově školy na ulici Poštovní 
1663/3 v době od 9 do 12 hodin. V případě, že se nemůžete 
v určeném dnu dostavit, kontaktujte prosím ředitelství školy 
a bude stanoven náhradní termín.

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského 
poradenského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být 
součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné 
školní docházky (bylo ‑li vydáno na jiné škole). Dotazník bude 
vyplněn při zápisu. Budete ‑li žádat o odklad povinné školní 
docházky, je nutné doložit doporučení školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdě‑
lávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského 
zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.

Kontaktní údaje:  Tel.: 566 522 828, 605 086 068
  E‑mail: info@zsspecialnivm.cz
  www.zsspecialnivm.cz

Škola poskytuje základní a střední stupeň vzdělávání žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami, mimo jiné i žákům s autis‑
mem. Při výuce plně respektujeme fyzické a psychické možnosti 
a předpoklady dětí. Žákům nabízíme tyto vzdělávací programy:

• HARMONIE – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
• MOZAIKA – školní vzdělávací program pro základní školu speciální
• SPEKTRUM – školní vzdělávací program pro obor vzdělání prak‑

tická škola jednoletá

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY VM
Školní vzdělávací programy vypracované ve spolupráci se zákon‑
nými zástupci a školskými poradenskými zařízeními umožní při 
vzdělávání žáků zohlednit individuality jednotlivých dětí, a tím 
úspěšné zvládnutí požadavků základního vzdělávání.

Vzdělávání žáků zajišťuje erudovaný pedagogický sbor 
s mnohaletými zkušenostmi s péčí o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Odpovídající je rovněž prostorové 
a materiálně technické vybavení školy. Žáci využívají kmenové 
učebny s interaktivními tabulemi, PC s připojením k internetu 
a relaxačními koutky, dále odborné pracovny (počítačová učebna, 
cvičná kuchyň, školní dílna, knihovna).

Škola v rámci zapojení do projektů získala finanční prostředky, 
za které bylo zakoupeno například nové ICT vybavení (dotykové 
notebooky a tablety) a doplněno vybavení školní dílny.

K relaxaci a poskytování speciálních terapií slouží žákům psychore‑
laxační místnost snoezelen. Škola je vybavena speciálními výuko‑
vými, kompenzačními, rehabilitačními a relaxačními pomůckami, 
dále pomůckami pro nácvik praktických dovedností. Prostory školy 
si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce umístěné na webo‑
vých stránkách školy.

Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a pro‑
hlídce školy.

Mgr. Josef Prokop,
ředitel Základní školy a Praktické školy,

Velké Meziříčí

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU JEDNOMĚSTO.
Jsme nově vznikající spolek Jednoměsto. 
a rádi bychom přispěli k utváření pospo‑
lité místní společnosti, která se aktivně 
podílí na řešení aktuálních výzev. Naši čin‑
nost charakterizují zkratky prostor, kultura 
a komunita.

Již jsme samostatně uspořádali 4 akce. 
Na Snow film festu v prosinci a Expediční 
kameře v březnu, jsme promítali série 
dobrodružných filmů v kině, ze kterých by‑
chom v našem městě rádi udělali tradici. 
Na workshopu ve Lhotkách na začátku 
března jsme si spolu s 20 zájemci uká‑
zali, jak pečovat o ovocné stromy v krajině 
od výsadby po citlivé zásahy v dospělosti. 
Na podzim bychom rádi zapojili veřejnost 
do výsadby ovocných stromů do krajiny.

Zatím poslední akcí byla ve čtvrtek 
21. března přednáška s diskusí na téma Jak 

zachránit naše lesy. Docent Radek Pokorný 
z Brněnské Mendelovy univerzity předal 
více než 150 návštěvníkům cenné infor‑
mace ohledně očekávaného vývoje počasí 
a srážek v naší oblasti v nejbližších letech 
a na to navazujících principů hospodaření 
s lesy. Jako hlavní závěry lze shrnout akutní 
potřebu výsadby „čehokoliv“ (i smrku) 
na vznikající holiny, na kterých je třeba 
chránit půdu před přímým slunečním svi‑
tem, a do budoucna pak pěstování druhově 
i věkově rozmanitých lesních porostů, které 
vykazují vyšší odolnost proti nepříznivým 
klimatickým vlivům i škůdcům.

Členové našeho spolku za pomoci míst‑
ních studentů a skautů stojí i za organizací 
festivalu Bezmez(d), který se pravidelně 
koná v listopadu. Jeho obsahem je přiblí‑
žení umělecké tvorby mladých lidí z okolí 
nejen místním a promítání tematických 

dokumentárních filmů o lidských právech 
včetně následných debat s hosty.

Nyní je nás sedm členů a jako budoucí spo‑
lek jsme otevřeni novým tvářím a nápadům. 
Zatím nás lze sledovat pouze na Facebooku 
pod profilem Jednoměsto. (@Jednomesto.
spolek), ale spojit se s námi lze také 
na emailu jednomesto.spolek@gmail.com. 
Těšíme se na společné obohacení našeho 
města a jeho okolí!

Spolek Jedno město.

Kdy s dětmi navštívit pedagogicko ‑psychologickou poradnu? Jaké jsou nejčastější důvody od‑
kladu školní docházky? Co znamená vyšetření školní zralosti? Na otázky, které rodiče často řeší 
před zápisem dětí do první třídy, odpověděla Jana Lišková z detašovaného pracoviště žďárské 
pedagogicko ‑psychologické poradny ve Velkém Meziříčí.

Rozhovor naleznete na www.velkomeziricsko.cz/rozhovory
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HLAVNÍM ŠKŮDCEM LESŮ NENÍ 
KŮROVEC, ALE ZMĚNA KLIMATU
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Je evidentní, že boj s kůrovcem zatím nekončí. Drobní majitelé lesů 
na Vysočině nemají ani prostředky bojovat. Je současný stav lesů 
důsledkem klimatických změn? Jak bojovat s kalamitou? Jaká je si‑
tuace na trhu se dřevem?

Na tyto otázky odpověděl doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. vedoucí 
Ústavu zakládání a pěstění lesů Mendelovy univerzity v Brně.

Je  zřejmé,  že  díky  současným  klimatickým  změnám  dochází 
v přírodním prostředí k rozsáhlým zvratům, které lesníci v minu‑
losti nikdy nezažili. Můžete popsat, jaký mají vliv výkyvy počasí 
na lesní porosty?

Ke klimatickým zvratům v dobách minulých docházelo, avšak 
mnohem pozvolněji. Vždyť ještě tepleji než dnes v průměru 
o 2 °C bylo už ca 5 tis. let př.n.l. Výkyvy, extrémy počasí mají vliv 
nejen na lesní dřeviny, ale na rostliny a živé organismy obecně 
obdobný, působí jako stres. Reakce na stres je v podstatě dvojí, 
a to vyhnutí se stresu nebo přizpůsobení se, tedy změnu „stavu“ 
rostliny, společenstva, lesa. Je nutné vzít v úvahu současnou odol‑
nost jednotlivých druhů dřevin a celého lesa danou jeho struktu‑
rou. Vyhnutí se stresu však u rostlin s omezenou možností šíření 
či migrace, znamená většinou až odumření.

Která dřevina je na změny nejnáchylnější? Z jakého důvodu?

Při velkých extrémech, intenzitách téměř jakéhokoli druhu stresu, 
jako je například v posledních letech narůstající intenzita (vysoké 
teploty vzduchu a nízká vlhkost vzduchu), délka trvání a četnost 
výskytu sucha (déle než 10 dní, několikrát za sebou bez možnosti 
regenerace rostlin) jsou ohroženy již téměř všechny druhy dřevin. 
Je logické, že v případě sucha jsou nejvíce ohroženy dřeviny s vět‑
šími nároky na půdní a vzdušnou vlhkost s mělkým kořenovým sys‑
témem, neboť nejčastěji vysychají nejdříve svrchní horizonty půdy. 
Z tohoto důvodu je ohrožen třeba právě smrk. Ohrožena je ale v sou‑
časných extrémech i na vodu a živiny nenáročná borovice, která není 
schopna jako většina dřevin zareagovat přírůstem kořenů.

Ohrožení lesních dřevin je však třeba očekávat se změnou pod‑
mínek prostředí poté i ze strany dalších organizmů, kterým tyto 
extrémní změny prostředí naopak vyhovují a také je využijí. 
Například jasany trpí výskytem zavlečeného houbového patogena 
Hymenoscyphus fraxineus (zlidovělo pod názvem Chalara), velmi 
rozšířenou houbou na smrku jsou václavky (Armillariaspp.). Velkým 
nebezpečím naopak při výskytu vlhkých let může být rychlé rozší‑
ření Phytophthory na buku apod.

Jaký dopad měly srážkově podprůměrné roky 2015 a 2017?

Suché roky 2015 a 2017 měly za důsledek oslabení lesních dřevin 
a lesních porostů, jejich vyčerpání zásob na možnou regeneraci. 
Oslabení suchem se následně projevilo v r. 2018 atakem a gradací 
lýkožrouta smrkového. Ten pak dílo zkázy dokonal a především 
smrkové porosty začaly zcela odumírat na rozsáhlých plochách.
Vznik rozsáhlých holin bude pak mít tzv. negativní zpětný dopad 
na vodní bilanci krajiny v daném regionu tím, že zřejmě prohloubí 
ještě více působení sucha.

Je  situace na Vysočině  specifická v porovnání  se  zbytkem ČR? 
Jaké škody kůrovec způsobil na jehličnatých porostech?

Vysočina je specifická ze dvou pohledů. Za prvé z hlediska přírodních 
podmínek, kdy Vysočina tvoří rozhraní mezi Hercynskou – oceánic‑
kou a Karpatskou – kontinentální klimatickou oblastí. Oceánické 
klima je možné charakterizovat jako vlhčí a teplotně vyrovna‑
nější, zatímco kontinentální klima je sušší a teplotně extrémnější. 
Samozřejmě nejproblematičtější pak mohou být oblasti právě 
na přechodu, kde mohou mít změny největší variabilitu. Za druhé 
to je z hlediska hospodaření v lesích, kdy Vysočina je oblast s vyso‑
kým výskytem menších vlastníků lesa, což je vždy horší z hlediska 
odborné správy a řízení, vzájemné informovanosti a spolupráce, 
ovlivnění stavu lesa souseda apod. Jinak ani tato oblast není výji‑
mečná z pohledu ještě poměrně dobrých možností přirozené ob‑
novy na jedné straně a na druhé vysokými stavy zvěře.

Kůrovcová kalamita a sucho podstatně mění české lesy. Lesy se potýkají s největší kalami‑
tou v dějinách. Hrozí, že třetina lesů v republice zanikne. Škody v lesích strmě stoupají, letos 
dosáhnou 30 miliard korun.

Z hlediska výskytu kůrovce, který začal pustošit na Šumavě pak 
Jeseníkách a teď nejintenzivněji právě na Vysočině, je Vysočina 
nyní nejzasaženější oblastí. Je to samozřejmě také díky vysokému 
zastoupení smrku v porostech.

Jaké metody na vyhubení kůrovce jsou podle Vás nejúčinnější? 
Např.  v  létě  loňského  roku  vyzkoušely  Lesy  ČR  tzv.  fumigaci? 
Je účinná, popř. můžete nám tuto metodu přiblížit?

Nejúčinnější by bylo se navrátit zpět k modelu lesnictví devade‑
sátých let minulého století, před jeho transformaci, kdy nebyla 
pěstební a těžební činnost rozdělena, kdy bylo o několik tisíc děl‑
níků a odborných lesních pracovníků v lese více, kdy jeden hajný 
stíhal udržovat hygienu lesa a napadené kůrovcové dříví včas 
asanovat a odvážet, kdy bylo dříví zpracováno v regionu. Zkusili 
jsme to v padesátých letech, zjistili, že to nefunguje a teď jsme 
se snad poučili naposled. Výběrová řízení na těžbu a zpracovatele 
dříví, která trvají několik týdnů, jsou zcela nefunkční. Za tu dobu 
je kůrovec o několik set metrů dál. (Tento způsob lze tolerovat jen 
při výskytu rozsáhlých přírodních katastrof, především větrných.) 
Ale zpátky ke kůrovci. V předmětu ochrana lesa je už na středních 
a poté i vysokých lesnických školách vyučováno, jak s kůrovcem 
účinně bojovat. Není to nic nového. Snad jen rozsahem, finanční 
náročností na chemické přípravky právě pro fumigaci – postřik na‑
padeného dříví kontaktními jedy. Jednu z účinných metod je asa‑
nace skládek kůrovcového dříví technologií Mercata (fumigace pod 
plachtami), vhodnou právě pro menší skládky.

Máte představu, jak velký byl v loňském roce objem vytěženého 
dřeva? Jaké jsou předpoklady pro tento rok?

Od r. 2003 do r. 2015 bylo vytěženo asi 14 mil m3 kůrovcového 
dříví. V loňském roce se vytěžilo odhadem 15 ‑19 mil. m3 kůrovco‑
vého dříví (tedy víc než za předchozích 12 let a víc činí roční etát) 
a v letošním jdou odhady až na dvojnásobek roku 2018.

Podle odhadů, vyjde  likvidace kůrovcové kalamity na Vysočině 
na více než pět miliard korun, nehrozí rozpad lesního hospodář‑
ství? Našla vláda rezervy, ze kterých bude moci vlastníkům lesů 
hradit náklady nejen na odtěžení, ale i na novou výsadbu a péči 
o les?

K rozpadu lesního hospodářství dochází právě s narůstajícími 
extrémy, kalamitami a hroutícím se trhem se dřívím. Tím, že byli 
zlikvidováni malí a střední podnikatelé v dřevozpracujícím průmy‑
slu, zpočátku cenově přebiti a následně nahrazeni několika málo 
velko ‑zpracovateli, jsme se stali na velko ‑zpracovatelích závis‑
lými. Říká se mi to těžce, ale jsme největšími hlupáky v Evropě, 
kteří nedokáží zpracovat tak unikátní přírodní nano ‑materiál a vy‑
vážíme surové dříví v obrovských objemech do zahraničí. Pokud 
nezasáhne stát, nebudou finanční prostředky na obnovu lesa. 
Vláda musí najít rezervy a musí změnit svoji dotační politiku. Stát 
se v tomto ovšem dosud choval a bohužel chová k lesům více než 
macešsky. Nebo je za tím něco jiného? Další nepovedená či zmani‑
pulovaná privatizace? Nedovedu to pochopit. Takto si s přírodním 
bohatstvím a nejvýznamnější složkou krajiny, z pohledu stabili‑
zace klimatu a vodní bilance, nemůžeme dovolit hazardovat.

Státní podnik LČR odváděl celou řadu let, i těch posledních ex‑
trémních, do státní kasy ročně několik miliard Kč zisku. Alespoň 
částečně se choval s praxí dobrého hospodáře a vytvořil si rezervu 

na horší časy, tuto mu však stát také loni vzal. Teď stát navenek 
ukazuje, jak chce pomoci a vymýšlí se plošná dotace na hektar, 
garantovaný výkup dříví apod. Jsou to však krátkozraké, krátce 
trvající návrhy a v případě garantovaného výkupu z mého pohledu 
i nespravedlivé kroky. Společnost očekává od lesa spoustu služeb, 
funkcí aj., ale často není ochotna za ně platit. Nechává les žít jen 
ze zdroje za prodej dříví, ale bez lesa a udržení vyrovnané vodní 
bilance krajiny nebude možná ani zemědělská produkce. Zvyšují 
se dotace do zemědělství (poměr dotací zemědělství: lesnictví 
je v procentech asi 97 ku 3), například v důsledku sucha. Z mého 
pohledu je to nepochopení fungování krajiny, přitom důsledky jsou 
logické: ubývání či rozvracení lesa – ubývání vody v krajině – nižší 
výnos zemědělských plodin. A namísto lepšího uspořádání lesních 
porostů v krajině, rozšířené tvorbě remízků, zasakovacích pásů, 
větrolamů, rozšíření sítě biokoridorů apod. je formou dotace doto‑
ván špatný hospodář, který opět v rychlé a snadné vidině finanč‑
ního zisku eliminuje výdaje na spotřebu paliva, pořizování většího 
počtu lehčích strojů, nehnojí organickou hmotou, používá těžkou 
techniku na obrovských lánech polí. Pole pak nemají skoro žádnou 
zádržnou kapacitu pro vodu.

Můžete  soukromým  vlastníkům  napadeného  lesa  poradit,  jak 
efektivně bojovat s kalamitou? Není už trh se dřevem zahlcen?

Jak bojovat s kalamitou? Dosud platný lesní zákon nám ukládá, 
co musíme. Kůrovcem napadené dříví je vlastník povinen zpra‑
covat nebo odvézt z lesa ke zpracování nebo jinak účinně asa‑
novat nejpozději do 31. března; v lesních porostech, které 
alespoň částečně zasahují do polohy nad 800 m nadmořské výšky, 
do 30. dubna běžného roku. Trh s dřívím zahlcen je a je na státu, 
aby toto napravil. Soukromého vlastníka bych odkázal pro nalezení 
nejefektivnější cesty s ohledem na místní podmínky na místního 
revírníka, odborného lesního hospodáře nebo na Sdružení vlast‑
níků obecních a soukromých lesů v ČR. Efektivní zpeněžení je nyní 
prostě problematičtější, proto je třeba hledat i cestu ve sdružování 
do lesních družstev, v nákupu menších katrů (cena řádově 200 tis. 
Kč) tak, aby si soukromníci mohli zpracovat, dlouhodoběji sklado‑
vat a následně použít pro vlastní potřebu nebo lépe zpeněžit dříví 
na trhu.

Nikdo neví, jaká bude situace za pár měsíců. Jak by mohla vypa‑
dat nejhorší varianta a lze se na ní připravit?

Pozvolnou změnu struktury porostu na stabilnější, jak mechanicky 
i ekologicky, jsme už asi na velké části pozemků určených k plnění 
funkcí lesa prošvihli. Lesnická praxe ani politici bohužel neposlou‑
chali varování vycházející z výzkumu a simulací pravděpodobného 
vývoje.

Co se nyní děje bylo předvídáno a bylo doporučováno co a jak 
měnit, ale dokonce z řad vysoce postavených lesníků jsem sám 
slyšel: „když to šlo 200 let, proč by to nešlo zas“. Máme varianty, 
máme předpovědi vývoje klimatu, máme identifikována rizika, 
máme dokonce navržená adaptační opatření, a to až do kon‑
krétních rámcových směrnic hospodaření a modelových lesních 
hospodářských plánů tak, abychom to ukazovali a učili nejen stu‑
denty, ale i ostatní. Možná záměrné nerespektování již dřívějších 
varování je za námi. Možná dostatečné informování politické 
a širší veřejnosti začalo. Nehledejme kdo a kde udělal chybu, ale 
napravme současnou situaci a hledejme nejlepší východisko. 
Teoreticky připraveni jsme.
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Klub železničních modelářů již po jedenácté umožnil návštěvní‑
kům spatřit historii na železnici. Celkem se výstavy během devíti 
dnů zúčastnilo 1 082 lidí.

Kolejiště znázorňuje období 70. let minulého století. Délka kolejiště 
je již úctyhodných 19 metrů, a proto se řadí mezi jedny z největ‑
ších svého druhu v České republice. Modelové kolejiště obsahuje 
145 metrů kolejí a celkem 94 výhybek. Modely jsou zpracovány 
v měřítku 1:120. Mimo vláčky zde bylo možné spatřit i mnoho 
dalších zajímavých modelů automobilů, autobusů, nákladních aut, 
aj. Mezi nejznámějšími například „embéčko“, Škodu 100, Octávii, 
Tatru 111, Pragu VS3… Lze objevit i naprosto autentické modely 
z různých filmů jako je tříkolka Velorex z filmu Vrchní prchni, Škoda 
Felicia z filmu Jen ho nechte, ať se bojí nebo populární rikšu z filmu 
Slavnosti sněženek. Jelikož na trhu není mnoho modelů vlaků, mo‑
deláři některé vyrábějí úplně od začátku, a proto jsou vláčky na‑
prosto ojedinělé.

Zuzana Najtová

MODELOVÁ ŽELEZNICE 
SKLIDILA ÚSPĚCH

PLÁN PŘEDNÁŠEK 
NA 1. POLOLETÍ ROK 2019

Po loňské ošklivé havárii na Morocco Desert Challenge 
se svým Fordem Ranger změnil Ouředníček i motto z „ni‑
kdy to nevzdám“ na „co tě nezabije, to tě posílí“. Při vysoké 
rychlosti narazil, vůz byl vymrštěn a devět krát se přetočil 
ve vzduchu, než dopadl na levý bok. Při nárazu byla po‑
sádka vystavena přetížení 7G. Nehodu Ouředníček oko‑
mentoval: „Do Maroka jsme přijeli obhajovat vítězství, ale 
v plné rychlosti jsme těsně před cílem rychlostní zkoušky 
vletěli do neoznačené díry a bylo nejen po závodě, ale 
vlastně i po celé sezoně“.

Automobil Ford Ranger v době konání dakarské rallye 
2019 nebyl ještě v pořádku, proto došlo k propojení týmu 
s Martinem Prokopem, který zapůjčil svůj Ford Raptor 
přezdívaný „Shrek“. Jak říká Ouředníček jednalo se o sňa‑
tek z rozumu, kdy my neměli auto a Martin Prokop neměl 
parťáky. Tým Martina Prokopa byl profesionální a dobře 
organizovaný. Na letošním Dakaru s sebou měli pračku, 
sušičku i vlastního kuchaře, který jim uprostřed pouště 
uvařil svíčkovou. Na jaře už se Tomáš s Davidem chystají 
se svým opraveným Fordem Ranger opět na extrémní ra‑
llye Morocco Desert Challenge, která bude probíhat od 12. 
do 20. dubna 2019. „Budeme se snažit, abychom mohli 
v dubnu absolvovat opět závod v Maroku,“ říká velkome‑
ziříčský pilot Fordu.

Zpět k Rallye Dakar 2019, kde proběhlo 10 etap se startem 
i cílem v peruánské Limě. Ačkoliv si posádka #332 po ce‑
lou dobu závodu libovala v dokonalosti týmu i po tech‑
nické stránce auta, přesto nastalo pár komplikací. Hned 
první den závodníci vařili benzín a v druhé etapě přišli 
o šestý rychlostní stupeň. Ve čtvrté etapě při předjížděcím 
manévru přehlédlo předjížděné Mitsubishi Forda a sjelo 

mu do cesty. Ford při snaze zabránit střetu, narazil a tím 
si poškodil přední ližinu a plynový pedál. V tuto chvíli po‑
mohli i diváci, když po vyfocení selfie fotografií (podmínka 
pomoci), půjčili závodníkům kladivo. Čtvrtou a pátou tak‑
zvaně maratónskou etapu posádka dokončila bez větších 
problémů. Maratónská etapa je jeden den tam a druhý 
zpět, kdy Vás v cíli nečeká servis, ale musíte si vše opravo‑
vat svépomocí. David Křípal okomentoval jejich vypůjčený 
automobil slovy: „Shrek je tank“. Po maratónské etapě 
následoval den volna. V šesté etapě se jezdci obávali tmy, 
ačkoli s sebou měli halogen, chyběl jim potřebný materiál 
na jeho připevnění. Na šestém úseku získali hodinovou pe‑
nalizaci, která byla bezpečnější než ‑li se pohybovat v du‑
nách s chabým osvětlením. Sedmá a osmá etapa proběhly 
bez neočekávaných překvapení. V deváté etapě zajela 
posádka #332 svůj životní výsledek (15. nejrychlejší čas). 
Do cíle tým trápil už jen feshfesh (jemný písek až prach), 
ve kterém při průjezdu kaňonem zapadli. Vyproštění pro‑
běhlo bez potíží. Výsledné místo bylo pro oba muže z po‑
sádky tím doposud nejlepším v kariéře. Závodníci i jejich 
fanoušci jsou hrdí na umístění v TOP 20.

Kolegové Prokop – Tománek #305 se umístili na šes‑
tém místě. Všem závodníkům, kteří dokázali podle slov 
Ouředníčka v nejnebezpečnějším Dakaru dojet do cíle, 
gratulujeme. Speciálně blahopřejeme Tomáši Ouředníčkovi 
a Davidu Křípalovi, že se dokázali po tak těžké havárii vrá‑
tit zpět a rovnou s úspěšným 17. umístěním. Příštích 5 
let se pojede Dakar na Arabském poloostrově převážně 
v Saudské Arábii. Pro naše závodníky bude přínosem pod‑
statně kratší let a my se těšíme na jejich výkony.

Zuzana Najtová

RALLYE DAKAR 2019
Rallye Dakar 2019 se jela od 6. ledna do 17. ledna výhradně v Peru. Závěrečný den 
měl pro Tomáše Ouředníčka speciální význam, protože jeho dcera slavila dvanácté 
narozeniny a tátu postavila výzvě v podobě umístění na prvním nebo sedmnáctém 
místě. Výzva byla splněna. Posádka ve složení Tomáš Ouředníček a David Křípal #332 
s Fordem Raptor získali v kategorii automobilů celkové 17. místo.

Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková 
si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si do Jupiter 
clubu poslechnout v úterý 16. dubna v 16 hodin, co ji přivedlo 
do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afric‑
kého prostředí. Její poutavé vyprávění o Keni je doplněné fotogra‑
fiemi a videem. Součástí besedy je i prodej originálních afrických 
šperků, které vyráběly ženy z nairobských chudinských čtvrtí.

DEN: úterý v 16 hod. 
MÍSTO: Jupiter club Velké Meziříčí, koncertní sál

MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH 
– POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Členové Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu 
uspořádali slavností odpoledne, které věnovali Liboru Smejkalovi, 
při příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Celým programem 
provázela předsedkyně společnosti dr. Helena Švecová, která za‑
plněný kinosál provedla životem pana režiséra.

Pozvání přijali zástupce kraje Vysočina Petr Holý, místosta‑
rostka města Jiřina Jurdová a vedoucí odboru školství a kultury 
Pavel Stupka. Mezi gratulanty nechyběl ani dlouholetý kamarád 
a kolega pana Smejkala Jiří Michlíček. Součástí oslavy byla také 
projekce jeho starších filmů, po které byli všichni hosté pozváni 
na slavnostní pohoštění.

FILMAŘ A FOTOGRAF LIBOR 
SMEJKAL OSLAVIL 80. NAR.

Datum P/B/Z Předmět přednášky 
– besedy

Kdo přednáší

9. 4. přednáška Prvorepubliková tvář Velké 
Meziříčí

Mgr. Martin 
Štindl, Ph. D.

16. 4. přednáška Můj africký příběh Hana 
Hindráková

30. 4. přednáška Moje dětské vzpomínky 
na konec 2. sv. války

Lidmila 
Dohnalová

14. 5. vycházka Proměny Velkého Meziříčí 
za 1. republiky

Mgr. Martin 
Štindl, Ph. D.

21. 5. a b s o l . 
filmy

Profesor Adler a jeho žáči Prof. Rudolf 
Adler

4. 6. přednáška Pád amerického bombar‑
déru u Polné 1944

Jan Prchal
Milan Skořepa

11. 6. přednáška Arménie a Gruzie Mgr. Hana 
Kátrová

18. 6. přednáška Francouzské Alpy Mgr. Tomáš 
Fiala
Roman Hnízdil

FOTO: Eva Vodičková (Tišnov), Promítání filmu o Jakubu Demlovy v Tišnově 
ve Společnosti Anny Pammrové, 5. 3. 2019
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Letos v květnu můžete ve Velkém Meziříčí 
poprvé podpořit celosvětově rozšířenou 
událost Světový týden respektu k porodu 
(STRP). Díky podpoře města Velké Meziříčí, 
jež na pronájem prostor poskytlo dar 
ve výši 12 000 Kč, proběhne u příležitosti 
STRP od 15. do 19. května na Malé scéně 
Jupiteru Clubu premiérový ročník festivalu 
o těhotenství, porodu, rodičovství, vý‑
chově a ekologii.

První český festival s tematikou porod‑
nictví proběhl v Praze před 14 lety, kdy 
se ke STRP přidalo Hnutí za aktivní mateř‑
ství. Společným cílem STRP je propagace 
normálního porodu (pozn. normální porod 
je odborný termín, který Světová zdravot‑
nická organizace WHO používá pro ozna‑
čení přirozeného, spontánně vyvolaného, 
svým tempem běžícího porodu, do nějž 
není zbytečně zasahováno). Tradice se po‑
stupně rozšířila do více než padesáti čes‑
kých měst. „Velmi nás těší, že se infor‑
mace o normálním, přirozeném porodu, 
kojení, péči porodních asistentek a dalších 
souvisejících tématech takto šíří do dal‑
ších regionů“, říká k tomu Petra Sovová, 
předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství. 

Velkomeziříčský první ročník nabídne pes‑
trý soubor tematických besed, přednášek 
a seminářů i doprovodný program v po‑
době tematického obchůdku a dobročin‑
ného bazaru. Svým záběrem festival osloví 
kromě široké veřejnosti i žáky a žákyně ZŠ, 
pro které je připraven speciální program 
v rámci vzdělávacího projektu Zdravé 
dospívání.

Festival se koná pod záštitou města Velké 
Meziříčí a za podpory Hnutí za aktivní 
mateřství.

V rámci příprav festivalu si Vás do‑
volujeme oslovit s možností dobro‑
volnictví. Pokud byste se rádi podí‑
leli na realizaci festivalu, napište nám 
na respekt.velmez@seznam.cz. 

Více o festivalu se dozvíte na webových 
www.respektvelmez.wixsite.com/2019 
či facebookových stránkách 
www.facebook.com/respekt.velmez.

Petra Sovová
Hnutí za aktivní mateřství

Michaela Davidová, za pořadatele

DO VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 
MÍŘÍ ZNÁMÝ FESTIVAL

Komise Zdravé město tímto 
zve všechny, kteří chtějí osla‑
vit Mezinárodní den tance dne 

27.4.2019 na prostranství kavárny 
Café Panther, 

ul. Rozkoš 2 od 15 hodin. 
Vstupné zdarma

Tanec přináší radost, posiluje ducha a zvy‑
šuje pocit sebevědomí.

Podporuje správné držení těla, uvolňuje 
svaly a šlachy, ulevuje od stresu, podpo‑
ruje trávení.

Je vhodný pro všechny věkové kate‑
gorie, u lidí starších je tanec již formou 
léku. Podporuje totiž koncentraci mozku 
a správnou koordinaci pohybů. 

Je dokázáno, že trénuje i krátkodobou 
paměť, reakční rychlost a snižuje riziko 
demence.

Prokázalo se, že zvláště vhodný je tanec 
pro seniory, neboť omlazuje mozek i tělo 
a je nejúčinnější prevencí proti poklesu du‑
ševní i tělesné zdatnosti.

Dokonce zmírňuje i riziko Alzheimerovy 
choroby či jiných neurodegenerativních 
onemocnění.

Libuše Kotoučková

Jsou chvíle, kdy je potřeba se na chvíli tro‑
šičku pozastavit a uvědomit si, jak ten čas 
nezadržitelně, ale spravedlivě běží. Ve čtvr‑
tek 7. března si podal ruku s Abrahámem 
pan Martin DAVID, který začínal s kopa‑
nou na plácku v ulici Radniční v Havířově. 
K jeho „druhé“ životní lásce – kopané – jej 
přivedl pan Josef Kolečko (legenda Baník 
u Ostrava nejen jako hráč, ale i trenér), 
který kluky sledoval a Martina spolu s ka‑
marádem oslovil ve 3. třídě. V Havířově 
potom prošel žáky C a B. V červnu roku 
1980 se s rodiči přestěhoval do Velkého 
Meziříčí. Jako první si všiml jeho talentu 
a zápalu, také soused  nejen úspěšný trenér 
mládeže ‑pan Zdeněk Pařil. A tak se jeho 
prvními trenéry ve VELMEZU stávají Josef 
Voda a Karel Kružík. Prošel st. žáky, doros‑
tem (tr. L. Minařík st. a A. Svoboda). Ještě 
než odešel na VZS (vojnu) 1. 4. 1988 již 
hrál na ZT (zimním turnaji) ve Velké Bíteši 
a na začátku jara za „A“ tým Velmezu, 
jehož byl nedílnou součástí až do roku 
2003. Přesto si nakonec s chutí zahrál 
i za „C“‑éčko na podzim roku 2016 v Křoví. 
Nelze také zapomenout na jeho hosto‑
vání ve Velké Bíteši v sezoně 1992‑3 pod 
trenérem Mojmírem Rovenským. K tomu 
se také váže asi jeho nejsilnější fotba‑
lový zážitek hráčské kariéry a to přátel‑
ské utkání s interem Bratislava v sestavě 
s Lubomírem Luhovým. Hodně si váží 
úspěchu v dorostu, kdy hrál tým o postup 
do II. ligy a také nového zázemí na Tržišti 
a je smutný z osudu kamarádů, kteří již 
mezi námi nejsou.

Na kariéru hráče navázal opět úspěšně 
i jako funkcionář. Po Karlu Kružíkovi pře‑
vzal nelehkou roli hlavního pořadatele 
a významnou měrou přispívá ke zdárnému 
průběhu mistrovských utkání VELMEZU, 
nejen v divizi a v MSFL a také naší Benfiky 
v KP. Ale to není vše. Již dva roky je členem 
výboru FC Velké Meziříčí. To vše by ov‑
šem nešlo bez podpory jeho manželky 
Ilonky a dcer Michaely a Nikol. Ty mu již 
několik roků pomáhají, nejen při organizaci 

OSLAVME SPOLEČNĚ 
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ
KE SVATBĚ

PODĚKOVÁNÍ

Dne 19. dubna 2019 oslaví manželé Anna 
& Václav Šilpochovi z Velkého Meziříčí 50 
let společného života. K výročí hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti do dalších let přejí 
synové Petr a Pavel a vnoučata Denisa, 
Adam, Dominik, Matyáš, Filip a Sofie.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 11. 3. 2019 
s  panem  Jaroslavem Markem ze Lhotek. 
Zarmoucená rodina

Vaše společenská oznámení objednávejte v re‑
dakci Velkomeziříčska vždy v pondělí od 13:00 
do 17:00, ve středu od 10:00 do 12:00 nebo 
v pátek od 8:00 do 12:00.

Po telefonické dohodě je redakce otevřena denně.
Uzávěrka dalšího vydání je 18. 4. 2019.

Dne 6. 4. 2019 by se dožil 
náš tatínek Antonín Ryšavý 
významného životního
jubilea 70. let.

S úctou a láskou stále 
vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 2. dubna tomu bude 
13 let, kdy nás navždy 
opustila paní Jarmila 
Schrollerová z Velkého 
Meziříčí. Dne 26. března 
by oslavila 79. narozeniny.

S láskou vzpomínají a za ti‑
chou vzpomínku děkují 
manžel a dcery s rodinami.

„Vše zmizí, jen stopy tvé 
práce zůstanou.“

Dne 3. 4. 2019 by se dožil 
95 let náš milovaný man‑
žel, tatínek a dědeček pan 
Vilém Jahoda, pokrývač 
z Velkého Meziříčí.Dne 
23. 5. 2019 uplyne 
23. výročí jeho smrti.

* 31. 1. 1934
† 27. 4. 1999

Dne 27. 4. 2019 tomu 
bude již 20 let, kdy napo‑
sledy utichlo srdce našeho 
pracovitého tatínka, 
lavičského rodáka, pana 
Jidřicha Blahy, z Velkého 
Meziříčí.

Dne 6. 4. 2019 by se dožil 
náš tatínek Antonín Ryšavý 

VZPOMÍNÁME

MARTIN DAVID – 50

Alice Nováková
Ema Svatoňová
Isabella Feigler
Mia Prudíková
Mia Štěrbová
Natálie Veselá

Adam Koudela
Bořivoj Sýkora
Jakub Rajm
Jakub Kaňkovský
Jan Trojan
Marek Hubáček
Matěj Moroň
Matyáš Pařízek

Marián Nováček
Michal Hladký
Michal Mikulášek
Michael Pavlíček
Milan Juda
Přemysl Hort
Richard Silnica
Václav Kozel

BŘEZNOVÉ 
VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ

společenská kronika

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Ing. Jan Špárník
Křižanov, 82 let
5. 3. 2019

Jaroslav Marek
Lhotky, nedožitých 85 let
5. 3. 2019

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

průběhu Memoriálu Václava Špačka, Petra 
Muchy a Renka Krátkého ale i dalších fot‑
balových akcí klubu.

Takže Martine k Tvému krásnému život‑
nímu jubileu a do dalších let Ti přejeme 
hlavně pevné zdraví (ať Tě přestanou zlo‑
bit kolena a můžeš jít opět hrát i za staré 
pány), spokojenost v rodinném životě a po‑
hodu, radost nejen z výsledků všech týmů 
Velmezu, ale i „milovaného“ BANÍČKU“, 
který máš v srdci již od roku 1978, stejně 
tak jako „Staré Bazaly“ a v rámci svých 
možností jej jezdíš stále sledovat. A také 
hodně radosti a krásných zážitků, ne‑
jen ze všech tří žen Tvého života, ale také 
z vnuka Frederika. To Ti přejí bývalí spolu‑
hráči, kamarádi a přátelé, nejen z Velmezu, 
výbor FC VM a samozřejmě i já.
 

FC Velké Meziříčí ‑Otto Doležal
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Dne 27. 3. 2019 proběhlo na naší ZUŠ krajské kolo soutěže zá‑
kladních uměleckých škol ve hře na akordeon. V tomto nároč‑
ném dni od 8.00 do 21.00 hodin zaznělo 196 soutěžních skladeb 
v podání rekordního počtu 139 soutěžících žáků ze 14 ZUŠ kraje 
Vysočina. Pro šestičlennou porotu v jejímž čele stál jako předseda 
pan MgA. Jiří Lukeš (profesor pražské konzervatoře), bylo rozhodo‑
vání o umístěních a postupech do celostátního kola velmi náročné. 
Jsme rádi, že si všichni soutěžící tento den náležitě užili a odjížděli 
spokojeni ke svým domovům. Tato krajská soutěž se konala za fi‑
nanční podpory MŠMT a Kraje Vysočina. Chtěl bych také poděkovat 
svým kolegům za nasazení při organizačním zajištění této soutěže 
a všem, kteří přispěli krásnými cenami pro soutěžící, konkrétně fa. 
POEX Velké Meziříčí, a.s., MusicData s.r.o. a především infocentru 
města Velké Meziříčí.

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

Tři skupiny děvčat z kroužku Pompony pod vedením Marie Bajerové 
reprezentovaly 17. 3. 2019 Dózu – středisko volného času Velké 
Meziříčí na taneční soutěži „Světlá tančí 2019“. Děvčata nacvičují svá 
taneční vystoupení na základní škole Osová Bítýška. „Sluníčka“, děv‑
čata nejmladší kategorie se umístila na druhém místě v kategorii „děti 
mladší“. „Berušky“ soutěžily v kategorii „starší děti“ a „Pomněnky“ 
v kategorii „junior“. Berušky a Pomněnky se umístily na krásných prv‑
ních místech. Blahopřejeme k vítězství a těšíme se na další úspěchy.

V sobotu 23. března Rock Depo Velké Meziříčí přivítalo velmi ne‑
všední vystupující.

Hudební večer odstartoval François Svalis se svým elektronickou 
one man show. Pomocí analogových krabiček a širokým rejstříkem 
zvuků od prvních minut vtáhnul publikum do svého šamanského 
představení.

1flfsoap rozjeli svůj set kolem jedenácté hodiny a prostoupili klub 
kombinací živých nástrojů (kytara, bicí) i elektronických vychytá‑
vek. Dvojice Michal Janík a Lukáš Palán na druhou polovinu svého 
setu přizvali François Svalise a svou show vygradovali do epického 
vrcholu. Muzikanti nechali na pódiu vše a když si bez jediné pře‑
stávky mezi songy získali místní publikum na svou stranu svou 
živelnou energií, nemohlo následovat nic jiného než nekonečný 
upřímný aplaus.

O afteparty se postarali místní matadoři DJ Sláva a Leoš Namtrack 
Komínek, kteří dostali z vytrvalých tanečníků zbytky sil.
Za fotky moc děkujeme Žanetě Havelkové a za zvuk Honzovi 
Chatrnému.

Honza Bílek

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ 
VE HŘE NA AKORDEON.

TANEČNICE ZÁŘILY VE SVĚTLÉ 
NAD SÁZAVOU

V SOBOTU 23. BŘEZNA ROCK 
DEPO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
PŘIVÍTALO VELMI NEVŠEDNÍ 
VYSTUPUJÍCÍ.

NOVINKY Z HISTORIE
Zdánlivý protimluv se již po dvaadvacáté 
podařilo vyvrátit vlastivědné revue Západní 
Morava. Ta ve svém nedávno vydaném 
svazku přináší opět několik zajímavých po‑
hledů do starší či nedávné minulosti blízkého 
okolí. A jak již patří k tradici tohoto časopisu, 
nabízí pohledy nové a historickému pově‑
domí dosud neznámé.

Hned úvodní příspěvek Martina Juřičky za‑
měřuje pozornost na středověké majitele 
zaniklého hradu v Mostištích. Juřička pány 
z Mostišť sleduje po dobu 14.‑15. století 
a v rozmezí tří generací. Spolu se vzájem‑
nými příbuzenskými vztahy mapuje také 
rodové državy a objasňuje příčiny jejich his‑
torického úpadku.

Podobně Leona Králíková otevírá jednu 
z nejstarších vln čarodějnických procesů, 
která kolem roku 1571 zasáhla také blíz‑
kou Vysočinu. Objevným srovnáním případů 
ze Žďáru, Bobrové i z okolí Velké Bíteše a je‑
jich zasazením do širších souvislostí autorka 
dospívá k objasnění společenských i klima‑
tických příčin tohoto nešťastného jevu.

Dva z otištěných příspěvků se věnují přímo 
historii Velkého Meziříčí. V prvním Kateřina 
Skalníková popisuje jubilejní návštěvu T. G. 
Masaryka ve městě dne 17. června 1928, 
kdy celá Vysočina stála na nohou, aby uvítala 

prezidenta Osvoboditele. Autorka s pomocí 
citátů, dobových fotografií a kronikářských 
zpráv zdařile přibližuje slavnostní atmosféru, 
která panovala ve městě i v jeho širším okolí 
(Žďár nad Sázavou, Křižanov, Velká Bíteš).

Druhý příspěvek zavádí čtenáře do ulice 
Na Spravedlnosti, aby tam pátral po po‑
zůstatcích někdejšího popraviště. Kolektiv 
odborníků jeho prostřednictvím představuje 
výsledky povedeného archeologického, mu‑
zejního i archivního průzkumu, na jehož zá‑
kladě se podařilo soustředit řadu zajímavých 
dokladů nejen k existenci zaniklé památky, 
ale i o meziříčské praxi hrdelního práva.

Západní Morava na svých stránkách pra‑
videlně publikuje také zprávy o činnosti re‑
gionálních archivů a muzeí či o novinkách 
z vlastivědné literatury. Ani letos proto 
v rubrice „Recenze“ nechybí hodnocení např. 
nedávno vydané knihy „Historie sedmi sto‑
letí“ o dějinách velkomeziříčského kostela 
nebo četných publikací z minulosti okolních 
obcí (Martinice, Rohy, Stránecká Zhoř).

Historických novinek XXII. svazek tedy nabízí 
víc než dost. Lze se proto těšit, že v době, 
kdy západomoravský region pro svou vlastní 
minulost nachází opakovaně pilné badatele, 
najde jeho vlastivědná revue také své zví‑
davé čtenáře!

Redakce ZM

MUDr. ARNOLD PICK
Již 95 let uplynulo od smrti světově uznáva‑
ného neuropsychiatra MUDr. Arnolda Picka. 
Zemřel v Praze dne 4. dubna 1924 ve věku 
73 let a byl pochován na novém židovském 
hřbitově.

Narodil se 20. července 1851 ve Velkém 
Meziříčí v německy mluvící židovské rodině. 
Jeho rodiče v té době bydleli v domě čp. 
402 na rohu ulic Zámecká a Hornoměstská. 
Gymnázium navštěvoval v Jihlavě, medicínu 
vystudoval ve Vídni, krátce působil v Berlíně, 
ale natrvalo se usadil v Praze. Roku 1878 byl 
ustanoven docentem psychiatrie a neuro‑
logie, v roce 1886 se stal profesorem psy‑
chiatrie a přednostou psychiatrické kliniky 
na německé univerzitě v Praze. Současně byl 
v letech 1880 – 86 ředitelem nového zem‑
ského ústavu pro choromyslné v Dobřanech.
Seznam jeho odborných článků a knih by byl 

velmi rozsáhlý. Ve svém výzkumu se zabýval 
především demencí a popsal některá one‑
mocnění. Jako první popsal degenerativní 
onemocnění mozku, jež je po něm pojmeno‑
váno „Morbus Pick“ (Pickova nemoc).

Doktor Pick měl pověst skromného, zá‑
sadového člověka, byl inteligentní a velmi 
vzdělaný. Dopisoval si s mnoha významnými 
osobnostmi své doby. Mezi jeho přátele 
patřili nejen lékaři, ale i filozofové, filolo‑
gové, právníci či fyzikové. Vlastnil rozsáhlou 
knihovnu. Byl také velkým milovníkem hudby 
a díla J. W. Goetha.

Arnold Pick je uznáván jako nejvýznamnější 
neurolog původem z území Česka. Na jeho 
počest je od roku 2004 udělována cena 
Arnolda Picka za nejlepší práci uveřejněnou 
v daném roce v časopise Neurologie pro 
praxi, kterou vyberou členové redakční rady.

Ripp

5. 4. 2019 20:00 Houpací koně

12. 4. 2019 19:00 Core Belief, Shallov., Absolutně 
Černé Těleso, Manollo

12. 4. 2019 19:00 FAJTFEST rumela PARTY 
vol.16

20. 4. 2019 20:15 Vzhůru a níž  •  Zelenina  •  
Základní Vzdělání

ROCK DEPO  VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Tým Dóza   |   FOTO: A. Krepetát

Vás srdečně zve na
pietní  vzpomínku  obětí  II.  světové 
války a Velkomeziříčské tragédie.

Dne 3.  května  2019 na hřbitově 
Karlov ve Velkém Meziříčí u památníku 
padlých.
Začátek v 17 hodin.

Odjezd autobusu v 16.30 hodin 
od Jupiter clubu se zastávkou „U Kozů“.

Organizováno ve spolupráci s Českým 
svazem bojovníků za svobodu.

Josef Komínek, starosta Velkého 
Meziříčí
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Nejlepšími sportovci města Velké Meziříčí 
za rok 2018 jsou v jednotlivcích snow‑
boardcrossařka Sára Strnadová a fotba‑
lista Pavel Mezlík. Mezi družstvy ocenění 
převzali volejbaloví junioři a fotbalový tým 
mužů A.

V pátek 22. března 2019 proběhlo slav‑
nostní vyhlášení výsledků 20. ročníku an‑
kety o nejlepšího sportovce města v pro‑
storách Jupiter Clubu.

Vítězům kategorií, které vybírala sportovní 
komise, předali ceny zástupci města a dvě 
sportovní legendy. Pozvání přijali olym‑
pijský vítěz z Nagana Martin Procházka 
a vůdčí osobnost československé a české 

basketbalové reprezentace Jiří Okáč. 
Zvláštní poděkování patřilo v úvodu večera 
Zuzaně Villertové a Zuzaně Herodesové, 
které se o organizaci ankety starají od je‑
jího počátku.

Celkem oddíly nominovaly 31 jednotlivců 
a 23 družstev, ze kterých vybírala spor‑
tovní komise ty nejúspěšnější. Kategorie 
jednotlivců a družstev do 12 a 15 let byly 
vyhlášeny tradičně bez pořadí, u katego‑
rií do 19 a nad 19 let komise vybrala tři 
nejlepší.

Nejlepšími trenéry jsou Jan Havliš (atle‑
tika), Ilona Závišková (házená), Pavol Živčic 
(házená), Ondřej Žaba (volejbal), Robin 

Úspěšné zakončení zimní sezóny 
má za sebou patnáctiletý snowboardi‑
sta TOMÁŠ TŮMA, odchovanec Ski klubu 
Velké Meziříčí.

Závodník startoval stejně jako v loňském 
roce v týmu SnowRockets pod vedením 
trenéra Petra Bohůnka z Klatov.

Letošní sezónu zahájil Tomáš FIS 
závody na Dolní Moravě v paralelním 
obřím slalomu, kde se po nejlepším 
čase z kvalifikace umístil na 2. místě, 
pokořil ho jen závodník z Ukrajiny. Druhý 
den stříbrnou příčku obhájil. Začátkem 
února odjel Tom na snowboardcrossové 
závody do německého Grasgehrenu, 
kde se ve velké konkurenci zahraničních 
soupeřů jako jediný z Čechů dostal 
do finále a vybojoval pro ČR 6. místo. Další 
víkend 9.–10. 2. ho čekaly SBX závody 
opět na Dolní Moravě, kde se v sobotu 

konalo Mistrovství České republiky. 
Na obtížné snowboardcrossové trati, 
na které se jel i závod Evropského poháru, 
vybojoval stříbro a stal se vícemistrem ČR. 
V neděli na stejné trati bral bronz v dalším 
FIS závodě ČP. Dvou zlatých medailí z SBX 
závodů Českého poháru se konečně dočkal 
koncem února na Božím Daru v Krušných 
horách. 14.–17. 3. se po výkonově 
vyrovnané sezóně stal na Dolní Moravě 
celkovým vítězem Českého poháru 
ve snowboardcrossu v kategorii 12‑15 let.

Z posledního letošního závodu 
v Grasgehrenu se vrátil v neděli se čtvrtým 
místem, které vybojoval v konkurenci tři‑
ceti domácích i zahraničních závodníků.

Přejeme Tomášovi hodně úspěchů i v příš‑
tím roce v řadách juniorů.

‑MV‑

Dne 23.3 se v hale házené „Za Světlou“ 
uskutečnil již 9. ročník fotbalového me‑
zinárodního turnaje pro hráče nad 50 
let. Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, 
do poslední chvíle nebylo jasné, kdo po‑
stoupí ze skupiny. Za největším favoritem 
byl považován polský tým Lech Poznaň, 
který si přivezl i bývalého polského re‑
prezentanta. Ve finále se utkal tým Lech 
Poznaň s týmem Martinice, což bylo 
největším překvapení turnaje. Po bo‑
jovném fotbale zvítězili Martinice 2:0. 
Cenu za nejlepšího hráče si odnesl pan 
Vondráček z týmu Martinice. Cenu za nej‑
lepšího brankáře získal pan Tobiszowski 
z týmu Lech Poznaň a nejlepším střel‑
cem byl s 5 brankami vyhlášen pan Fiala 
z týmu Kodak Třebíč. Na závěr bych chtěl 
poděkovat jmenovitě všem sponzorům: 
Město Velké Meziříčí, Agados, výtahy VM, 
Poex, Alpa, Falco, řeznictví Malec, optika 
Němec, elektroopravna Raus, kavárna 
Orchidea.

1. Martinec
2. Lech poznaň
3. Třebíč
4. Řečkovice
5. Žďár nad Sázavou
6. Lesáci Velké Meziříčí
7. Jihlava
8. Rudíkov
9. Velká Bíteš

Vítězný tým Martinic

Kašpar ml. (fotbal) a Ivo Dostál 
(hokej).

Zvláštní ocenění v kategorii aktiv‑
ních sportovců převzal Jakub Hejl 
(Freestyle mountain bike) a druž‑
stvo curlerů. Mezi neaktivními spor‑
tovci ocenění obdrželi Stanislav 
Tvarůžek (házená), Miroslav Buchta 
(házená), Jiří Pálka (lyžování), Petr 
Juda (volejbal), Zdeněk Parkan (fot‑
bal), Jaroslav Hamr (hokej), Stanislav 
Hammer (hokej), Jaroslav Vodička 
(hokej).

Překvapením večera bylo exhibiční 
fotbalové vystoupení současné 
špičky světového freestyle fot‑
balu v podání Lucie Kevické a Petra 
Karáska.

Starosta Josef Komínek v úvodu 
poděkoval všem rodičům, trenérům 
a sportovcům, kterým popřál hodně 
úspěchů do další sezóny.

„I v loňském roce město sportovcům 
přispělo částkou přes pět miliónů 
korun. Stále se snažíme zlepšovat 
sportovní zázemí. Letos chystáme 
projekt na rekonstrukci zimního 
stadionu a nákup nové rolby na sta‑
dion. Tam máme velký dluh,“ dodal 
starosta. Připomenul i rekonstrukci 
kabin na fotbalovém stadionu a rea‑
lizaci sportovního areálu za Základní 
školou Školní.

Slavnostním večer provázel velko‑
meziříčský rodák Jiří Doležal, mode‑
rátor Hitrádia Vysočina.

MĚSTO PO DVACÁTÉ 
OCENILO SVÉ NEJLEPŠÍ 
SPORTOVCE

TALENTOVANÝ VELKOMEZIŘÍČSKÝ
SNOWBOARDISTA ZÍSKAL ZLATO

ABRAHAM CUP 
OVLÁDL TÝM 
Z MARTINIC

Jednotlivci do 19 let

1. Sára Strnadová – snowboardsross
2. Jakub Němec – volejbal
3. Mike Aminu Abu – atletika

Jednotlivci nad 19 let

1. Pavel Mezlík (fotbal)
2. Martin Maštera (stolní tenis)
3. Marek Slavík (volejbal)

Družstva do 19 let

1. TJ Spartak Velké Meziříčí, junioři – volejbal 
2. HHK Velké Meziříčí, starší dorost – hokej
3. TJ Sokol Velké Meziříčí, starší dorostenky – házená 

FOTOGRAFIE
VÍTĚZŮ

Družstva do 19 let

1. FC Velké Meziříčí, muži „A“‑ fotbal
2. TJ Sokol Velké Meziříčí, muži – atletika
3. TJ Spartak Velké Meziříčí, muži – volejbal
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PONDĚLÍ 1. 4.–STŘEDA 3. 4., VELKÝ SÁL 
JC, 9 – 17 hodin

Svaz žen a Jupiter club zve na
JARNÍ VÝSTAVU S VŮNÍ BYLINEK.
Malované i drátované kraslice, perníčky, 
háčkování, patchwork, paličkování, 
šperky, keramika, dřevěné výrobky, 
sušená vazba, pomlázky…
Vstupné dobrovolné

PÁTEK 5. 4., VELKÝ SÁL, 17 hodin
MUSER TOUR 2019

Nejúspěšnější museři Česka spolu 
na jednom pódiu! Mína*Adam Kajumi* 
Natya další speciální hosté + moderátor 
PJAY! Součástí každé akce je velká auto‑
gramiáda všech muserů!

SOBOTA 6. 4., VELKÝ SÁL, 15 hodin
Divadelní společnost J. Jurištové uvede 
pohádku pro děti
PYŠNÁ PRINCEZNA

ÚTERÝ 9. 4., KONCERTNÍ SÁL, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
PRVOREPUBLIKOVÁ TVÁŘ VELKÉHO 
MEZIŘÍČÍ
Přednáší Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

STŘEDA 10. 4., KONCERTNÍ SÁL, 
19 hodin

CELLOMÁNIE & Slavné filmy
Pavla Jahodová ‑ violoncello
Vstupné: 150 Kč/120 Kč 
(děti, studenti, senioři)

PÁTEK 12. 4., VELKÝ SÁL, 19.30 hodin
PÁTÁ DOHODA Jaroslav Dušek
Vyprodáno!

NEDĚLE 14. 4., VELKÝ SÁL, 15 hodin
Divadelní agentura Praha uvede 
pohádku ČERT A KÁČA

ÚTERÝ 16. 4., KONCERTNÍ SÁL,
16 hodin

Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH
Přednáší Mgr. Hana Hindráková

PÁTEK 26. 4., VELKÝ SÁL, 17 hodin
Písničkové představení pro děti
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
„Jedeme na výlet!“

NEDĚLE 28. 4., VELKÝ SÁL, 19.30 hodin
Studio DVA Praha uvede divadelní 
představení
4 SESTRY
Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stryková, 
B. Kohoutová, R. Štabrňák

ÚTERÝ 30. 4., KONCERTNÍ SÁL, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá přednášku
MOJE DĚTSKÉ VZPOMÍNKY NA KONEC 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáší Lidmila Dohnalová

PROGRAM KINA NA DUBEN

STŘEDA 3. 4. V 17.30 HODIN, NEDĚLE 
14. 4. v 18.30 hodin

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí 
vyběhnout štěstí naproti! 
Komedie Česko 2019.
Vstupné: 130 Kč, 93 minut
mládeži přístupný.

ČTVRTEK 4. 4. v 19.30 hodin
NA STŘEŠE
Režie a scénář J. Mádl. Komediální 
drama Česko, 2019.
Vstupné: 100 Kč, 100 minut
mládeži přístupný od 12 let.

PÁTEK 5. 4. v 19.30 hodin
MY
Dávejte si na sebe pozor.
Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž 
prázdninovou pohodu naruší čtveřice 
vetřelců. Tradiční hororový koncept? Ani 
omylem. Horor USA 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 121 minut
mládeži přístupný od 15 let

SOBOTA 6. 4. v 19.30 hodin
NEDĚLE 7. 4. v 18.30 hodin 
STŘEDA 17. 4. v 17.30 hodin
SOBOTA 20. 4. v 19.30 hodin

TERORISTKA
Nový film od tvůrců Teorie tygra.
Hrají I. Janžurová, P. Liška, T. Vilhelmová, 
M. Hofmann, E. Holubová, T. Pauhofová. 
Česko 2019.
Vstupné: 130 Kč, 95 minut
mládeži přístupný od 12 let

NEDĚLE 7. 4. v 16 hodin
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Český, rodinný animovaný film.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
75 minut, mládeži přístupný.

ČTVRTEK 11. 4. v 19.30 hodin

STŘEDA 17. 4. v 19.30 hodin
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Velká cesta kolem světa končí! Film 
Trabantem tam a zase zpátky definitivně 
dokazuje, že není třeba drahých terénních 
vozů, aby člověk projel celý svět a zažil 
jeden z nejdojemnějších návratů.
Dokument Česko 2019.
Vstupné: 100 Kč, 90 minut
mládeži přístupný od 12 let

SOBOTA 13. 4. v 19.30 hodin
ŘBITOV ZVIŘÁTEK
Když si hrajete se smrtí, můžete se spá‑
lit. Někdy je prostě lepší, když mrtví 
zůstanou mrtvými. Podle děsivého 
románu Stephena Kinga.
Hrají J. Clarke, A. Seimetz, J. Lithgow.
Horor USA 2019, české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 100 minut, 
mládeži přístupný od 15 let.

ČTVRTEK 18. 4. v 17 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Rodinný animovaný film USA 2019, 
český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
104 minut, mládeži přístupný.

PÁTEK 19. 4. v 17 hodin
MRŇOUSKOVÉ 2 : DALEKO 
OD DOMOVA
Francie 2018, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, 
mládeži přístupný.

PÁTEK 19. 4. v 19.30 hodin
AFTER: POLIBEK
Po vašem poprvé už nebude život jako dřív.
Romantické drama USA 2019, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 106 minut
mládeži přístupný od 12 let

STŘEDA 24. 4. v 19.30 hodin
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
Chce Vaše děti. Od tvůrců filmu 
V zajetí démonů.
Horor USA 2019, české titulky.
Vstupné: 130 Kč, 93 minut
mládeži přístupný od 15 let.

ČTVRTEK 25. 4. v 19.30 hodin
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE

Akční thriller Islandu, Francie, Ukrajiny 
2018, české titulky.
Vstupné: 90 Kč, 101 minut
mládeži přístupný od 15 let.

PÁTEK 26. 4. v 19.30 hodin
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK

Příběh jeho hrdinů je inspirován skuteč‑
nými událostmi i osobami a překlenuje 
tři éry německé historie.
Hrají T. Schilling, P. Beer, S. Koch. 
Historické drama Itálie, Německa 2018, 
české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 188 minut
mládeži přístupný od 15 let.

SOBOTA 27. 4. v 18.30 hodin
ÚTERÝ 7. 5. v 18.30 hodin

AVENGERS: ENDGAME
Akční, dobrodružný, fantasy film USA, 
2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč
mládeži přístupný od 12 let

Změna programu vyhrazena!!!

PŘIPRAVUJEME

SOBOTA 4. 5. , VELKÝ SÁL, v 19 hodin
NEDĚLE 5. 5. , VELKÝ SÁL, v 18 hodin
Divadlo Ikaros uvede představení
DIVÁ BÁRA
Milan Uhde a Miloš Štědroň zvolili, spo‑
lečně s dalším hudebním skladatelem 
Leošem Kubou, námět pro své dílo z české 
literatury – Divou Báru Boženy Němcové. 
Libretista Milan Uhde se mimo jiné inspi‑
roval i tragickými osudy samotné autorky, 
kterou celoživotně provázela netolerance, 
strach a nepochopení. Výsledkem je velké 
drama, ve kterém Bára bojuje za právo na 
svobodnou existenci a na štěstí, i za právo 
své kamarádky Elišky, nucené do sňatku 
s nemilovaným mužem, s nedůvěrou a ne‑
přátelstvím celé vesnice. Bohatý příběh ko‑
runuje i nenápadný, ale o to silnější milostný 
motiv vztahu Báry k myslivci.

DALŠÍ AKCE

VÝSTAVY

VÝSTAVA SVĚT PANENEK
Do 26. května 2019 (denně kromě pondělí 
9.00 ‑ 12.00, 13.00 ‑ 16.00)
V měsících březen až květen bude výstavní 
sál velkomeziříčského muzea plný pane‑
nek, kočárků a plyšových hraček.
Muzeum, Zámecké schody, Velké Meziříčí

DOBROU NOC…
(výstava prací žáků ZUŠ Velké Meziříčí)
Od 1. dubna do 30. dubna 2019 
(výstavní sál – po, stř, pá 7.30 – 18.00, 
čtvrtek 7.30 – 12.30)
Vernisáž se koná 1. dubna v 16:00.
Městská knihovna, Poštovní 1392/22, 
Velké Meziříčí

JARNÍ VÝSTAVA ŽÁKŮ Z KOCIÁNKY
Od 12. dubna do 17. dubna 2019 (pro‑
story školy, ve všední dny od 8:00 do 
16:00)
Základní škola a Střední škola Březejc si 
Vás dovoluje pozvat na jarní výstavu prací 
žáků školy.
Centrum Kociánka, pracoviště Březejc

RŮZNÉ

MINIŠKOLIČKA OSLAVICKÁ
Středa 3. 4. 2019 od 15:00 do 16:30
Zveme všechny budoucí prvňáčky, kteří se 
chystají do naší školy na tradiční miniš‑
količku. Seznámíte se s prostředím školy 
a zahrajete si na malé školáky.
ZŠ Oslavická

MULČOVÁNÍ ZÁHONŮ V PŘÍRODNÍ 
ZAHRADĚ
Pátek 5. dubna od 15:35 ‑ 17:30
Poznejte s námi principy přírodních za‑
hrad! Přírodní zahrada funguje v souladu 
s přírodou a přitom je i k našemu užitku.
Přímo v zahradě se podíváme na různé 
druhy mulčů a jejich využití. Workshopem 
nás provede Tomáš Svoboda, specialista 
na přírodní zahrady.
Chaloupky Velké Meziříčí, Ostrůvek 2

OTVÍRÁNÍ SILNIC – ZAHÁJENÍ MOTOR‑
KÁŘSKÉ SEZÓNY
Sobota 6. 4. 2019, od 13:00
Náměstí Velké Meziříčí

JAK SE SPRÁVNĚ RECYKLUJE
– ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRO DĚTI
Čtvrtek 11. 4. 2019 od 10.00
Děti si vyzkoušejí, jak se správně re‑
cykluje. Dozvědí se, jaký je rozdíl mezi 
barvami kontejnerů a co do kterého patří. 
Připravena bude také tvůrčí dílna a drobné 
odměny pro děti. Kopretina – centrum pro 
rodiče s dětmi, Ostrůvek

DEN ZEMĚ ANEB UKLIĎME SI PRO‑
STŘEDÍ KOLEM NÁS – ZÁŽITKOVÝ 
PROGRAM PRO DĚTI
Čtvrtek 25. 4. 2019 od 14.30 hod
Pojďte s námi oslavit Den Země a připome‑
nout si, že ochrana životního prostředí je 
důležitá. Společně uklidíme okolí Kopretiny 
a blízkého parku, za tutopráci se odměníme 
opékáním špekáčku na ohni. Pro děti bude 
připravena sladká odměna. Akce je určena 
široké veřejnosti. Špekáčky vlastní.
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, 
Ostrůvek

TRADIČNÍ KOŠT PÁLENEK
Sobota 27. dubna 2019
Bude to již patnáctý, „polokulatý“ roč‑
ník, a ten si přece nemůžeme nechat ujít. 
Letošní úroda ovoce slibuje, že by mohlo 
být vystavováno mnoho kvalitních desti‑
látů. Urodily se meruňky, třešně, dozrávají 
hrušky, švestky i jablka.
Hasička, Nad Gymnáziem 17

ČARODĚJNICE 2019
Úterý 30. dubna 2019
Pěší průvod s čarodějnicemi vychází v 17 
hodin od katovny. Nejen děti a jejich ro‑
diče zvou město Velké Meziříčí, Divadelní 
a šermířský spolek Tas, Dóza – středisko 
volného času, hudební skupina Stetson, JS 
Krokočín, Jupiter club, Městská knihovna, 
Sbor dobrovolných hasičů, SKI KLUB Velké 
Meziříčí a Novus Origo.
Trasa Ostrůvek – Nábřeží – Lipnice – Nad 
Gymnáziem – Fajtův kopec

SPORT

HÁZENÁ (SPORTOVNÍ HALA  
„ZA SVĚTLOU“)
• Sobota 6. 4. 2019, 9:00 ‑ Liga Vysočiny 

starších žáků, Turnaj Velké Meziříčí A
• Sobota 13. 4. 2019 

11:00 ‑ 2. liga starší dorostenky, TJ Sokol 
Velké Meziříčí ‑ DHK Slavoj Žirovnice  
13:00 ‑ 1. liga ženy, TJ Sokol Velké 
Meziříčí – Házená Jindřichův Hradec

• Neděle 14. 4. 2019,  
9:00 ‑ Turnaj VELKÉ MEZIŘÍČÍ

• Sobota 27. 4. 2019 
17:00 ‑ 2. liga muži, TJ Sokol Velké 
Meziříčí – TJ Dolní Cerekev 
15:00 ‑ 2. liga mladší dorostenci, TJ Sokol 
Velké Meziříčí – Sokol Nové Bránice

LIGA VYSOČINY STRAŠÍ ŽÁCI – finálová 
skupina – sobota 6. dubna 2019 v 9:00 hod.
LIGA VYSOČINY STARŠÍ ŽÁKYNĚ – neděle 
14. dubna 2019 v 9:00 hod.

FOTBAL (stadion U Tržiště)
• 19. kolo, sobota 6. 4. 2019  

Val. Meziříčí – Velké Meziříčí (15:30)
• 20. kolo, neděle 14. 4. 2019 

Velké Meziříčí – Hulín (10:15)
• 21. kolo, pátek 19. 4. 2019 

Líseň – Velké Meziříčí (16:00)
• 22. kolo, pátek 26. 4. 2019  

Velké Meziříčí – Hodonín (17:00)
• 30. kolo, úterý 30. 4. 2019 

Vrchovina – Velké Meziříčí (17:00)

KAM 
 KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ AKCE NA MĚSÍC DUBEN 2019
Tel.: 566 782 004, 566 782 001     |     www.jupiterclub.cz     |     e-mail: program@jupiterclub.cz
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KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR KŘÍŽOVKY: Jaromír Kvíčala

Tajenku tvoří zvyk lidí, který byl jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi. 
O těchto radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již z 13. století.

Správné znění tajenky zašlete e‑mailem na adresu 
velkomeziricsko@velkemezirici.cz (nebo poštou či osobně do redakce, Náměstí 79/3, 
„Obecník“, přízemí, 594 13 Velké Meziříčí) do 18. 4. 2019. Tři vylosovaní výherci získají 
propagační předměty z městského e ‑shopu.

Výherci z minulého čísla jsou Magdaléna Hrubá, Michal Kratochvíl, Martina Prudková, 
všichni z Velkého Meziříčí.

Řešení z minulého čísla: Rekostav, Sanborn, Content, Construct, Lacrum, Jopp auto‑
motive, Lisovna plastů.

MĚSTO POD LUPOU
Starý průmyslový areál
Díl 29: 
Jelínkova koželužna

49.3540139N,

16.0132275E

TEXT: Marie Ripperová    ⁄    FOTO: Pavel Stupka

Rod Jelínků vybudoval z ničeho významný 
podnik. Antonín Jelínek byl rozhodně 
podnikavý muž. Přestože jeho otec měl 
v Křižanově řeznictví, on se vyučil koželu‑
hem. V domě na velkomeziříčském náměstí 
začal v roce 1863 provozovat řemeslo 
se třemi tovaryši. Dařilo se mu, výroba 
se rozšiřovala, jeho syn Karel už musel při‑
stavět další budovy. Jako první v Rakousku 
začal s výrobou chromovaných usní. 
Za Antonína mladšího měla firma kolem 

150 zaměstnanců, kteří týdně zpracovali 3 
vagóny kůží. Závod měl zastoupení a sklady 
po celé zeměkouli. Po znárodnění, už bez 
zahraničních zastoupení, přesto výroba po‑
kračovala. Firmu JAS (Jelínek a syn) vystřídal 
Svit. Přestože se zde dnes už žádné kůže 
nezpracovávají, název zůstal zachován 
v pojmenování obchodní pasáže Nový Svit. 
Zatímco kancelářská budova byla přemě‑
něna na obchodní pasáž, výrobní budovy 
za řekou byly srovnány se zemí.
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pronájem 
restaurace jupiter

pronájem zavedené restaurace v centru Velkého Meziříčí
součást komplexu kulturně společenské instituce
součinnost při zajišťování společenských akcí, pořadů apod.
možnost konzultace a prohlídky prostor

Bližší informace Mgr. Milan Dufek, jednatel JUPITER clubu s.r.o., tel.: 606 738 365

SBÍRKA ŠATSTVA PRO TEXTILNÍ BANKU BALTAZAR,
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Co můžete přinést?

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkoviny, prostě‑
radla, ručníky, záclony a látky.

Prosíme, aby oblečení bylo zabalené do igelitových pytlů.
 
Co nenosit?

Vatové i péřové přikrývky, deky, kožichy, ledničky, televize, počítače, 
nábytek, jízdní kola, šicí a pletací stroje, hračky, knihy, nádobí či zne‑
čištěný a vlhký textil.

Co se děje s vybranými věcmi?

Sbírku převeze Textilní banka Baltazar, Diecézní charita Brno 
do svého střediska. Vybraný materiál třídí klienti z okraje společ‑
nosti, kteří tímto získávají práci. Sbírkový materiál je vytříděn, balen 
a expedován podle konkrétních požadavků sociálních odborů měst, 
obcí a organizací, které o pomoc požádají. Část použitelného ošacení, 
pro které už v České republice není využití, se posílá na recyklace.
Kdy věci do sbírky donést?

Sbírka bude probíhat ve spolupráci s Městem Velké Meziříčí v pro‑
storách sběrného dvora v areálu Technických služeb VM, Karlov 97, 
Velké Meziříčí, ve středu 24. 4. 2019 a ve čtvrtek 25. 4. 2019 vždy 
od 8,00 do 17,00 hodin.


