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Hřiště na Kunšovci slouží 
veřejnosti
Víceúčelové hřiště využívají nejen 
děti, ale i široká veřejnost.

Vychází v nákladu 5500 ks / zdarma Ročník XXX / číslo 5 / květen 2019

Muzikanti dětem 2019
Charitativní koncert proběhne 
25. května 2019 od 14 hodin na 
velkomeziříčském Náměstí.

Židovský dům se stal kulturní 
památkou
Dům č. p. 1156 patří k nejstarší 
zástavbě v bývalé židovské čtvrti.

Sbírka pro sportovce Ondru
Žáci ze ZŠ a MŠ Oslavice 
uspořádali sbírku 
pro nevidomého sportovce.

První květnový víkend 
proběhne demolice 
nadjezdu



www.velkomeziricsko.czwww.velkomeziricsko.cz úvodník úvodník2 3� �

KVĚTEN 2019

Tak už tu zase máme květen. Jeden z nej-
krásnějších měsíců v roce, kdy se nám jaro 
předvádí v celé své kráse. Tráva se zelená, 
stromy i louky jsou obaleny květy a všu-
de kolem bzučí hmyz a zpívají ptáci. A je 
to, řečeno slovy K. H. Máchy, i lásky čas.

V květnu si připomínáme i mnohá výro-
čí – narodil se Karel IV., Edmund Hillary 
s Tenzingem Norgayem, jako první lidé 
stanuli na vrcholu nejvyšší hory světa 
Mount Everestu a byl také položen zá-
kladní kámen Národního divadla v Praze.

Existuje však jedno datum, které svým vý-
znamem předčí všechna ostatní – 8. kvě-
ten. V tento den si připomínáme výročí 
ukončení 2. světové války, nejkrvavějšího 
válečného konfliktu v dějinách lidstva, kte-
rý trval téměř 6 let. Zanechal za sebou více 
jak 60 miliónů obětí, rozbombardovaná 
města, zničený průmysl a přímo ovliv-
nil i život mnoha lidí v našem městě. Při 
velkomeziříčské tragédii bylo v posled-
ních dnech války zastřeleno 60 místních 

obyvatel a dalších 37 zemřelo v důsled-
ku bombardování při přechodu fronty.

Letos to bude už 74 let, co 2. světo-
vá válka skončila. Řady přímých pa-
mětníků řídnou a pro mladou gene-
raci je to něco, co znají pouze z hodin 
dějepisu stejně jako křižácké výpravy či 
třicetiletou válku. Stalo se to hluboko v mi-
nulém století a už nikdy se to nemůže 
opakovat. Vždyť přece žijeme v 21. století.

V poslední době ovšem můžeme sledovat, 
jak se začínají často objevovat tzv. ‚odbor-
ně podložené pohledy na výsledky druhé 
světové války, které zcela ignorují příči-
ny jejího vzniku a lidského bezpráví jejího 
průběhu. Zapomínat je velice ošemetné 
a v horším případě se může jednat i o cí-
lené překrucování dějinných souvislostí.

Je naší společnou povinností uctít mrt-
vé a při vytváření naší budoucnosti také 
čerpat ponaučení z minulosti. Pokud 
si budeme připomínat výročí ukončení  

2. světové války, pak si tím také připomí-
náme, že těm, kteří položili život za naši 
svobodu, jsme hluboce zavázáni a máme 
povinnost tuto svobodu neprodat a ne-
zradit. To kromě jiného znamená také ne-
zapomenout a chránit to, proč ve válce 
miliony lidí zemřeli. ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Ing. Jiřina Jurdová,
místostarostka města

OTÁZKY PRO ZASTUPITELESLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Jméno a příjmení    Tomáš Bílek

Nejvyšší dosažené vzdělání
(škola, obor)

   Vysokoškolské
   VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových          
   a dřevěných konstrukcí

Současné zaměstnání     Projektant pozemních staveb

Politická strana     Společně VM

Jméno a příjmení                     Mgr. Pavel Blažek

Nejvyšší dosažené vzdělání 
(škola, obor)

                    Vysokoškolské
                    MU Brno, Pedagogická fakulta
                    vzdělávací obor: Matematika, Chemie

Současné zaměstnání                      Učitel, ICT správce, koordinátor, manažer
 

Politická strana                      ČSSD

TVOŘTE VELKOMEZIŘÍČSKO S NÁMI
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 udělaly  
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

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?

Líbí se mi poloha uprostřed republiky a ve-
likost města. Máme tady všechno, co s ro-
dinou potřebujeme k životu.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?

Investice města do stavebních zakázek a je-
jich přípravy. Je to oblast, kde město zaostá-
vá. Současná koalice nechce slyšet o zřízení 
poradního výboru pro urbanismus a inves-
tice, případně o zřízení institutu městského 
architekta, což je podle mě škoda.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly pro-
spět?

Moje práce jsou projekty, stavby, veřejný 
prostor a vše okolo toho. Městu mohu na-
bídnout zkušenosti z této oblasti. V našem 
klubu Společně VM pracujeme v mnohem 
širším týmu než pět zastupitelů, a každý 

se věnuje oboru, který je mu blízký. U mě 
jsou to právě městské projekty a stavby.
V opozici máme minimum možností, jak věci 
měnit. Ale například jsme uspořádali besedu 
o územním plánování, která měla skvělou 
odezvu. Lidi se o rozvoj města zajímají.

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

Přeji si, aby se na náměstí místo aut pro-
cházeli lidé a odpočívali na lavičkách. 
Představuji si lidi posedávající kolem řeky 
v bývalém Svitu, krásný park, auta zapar-
kovaná v parkovacím domě, muzeum v sy-
nagoze. Výstavbu v Hliništích a Čechových 
sadech plnou stromů a vegetace. Nové 
bytovky, které nebudou obskládané auty, 
ale budou mít parkovací místa schovaná 
uvnitř domu.

Tomu všemu ale musí předcházet osvíce-
né vedení města, které bude skutečně pra-
covat pro občany města.

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

Náměstí, které je ostudou města. Město 
bylo poměrně blízko tomu s tím něco udě-
lat, ale bohužel to nedopadlo. Zastupitelé 
ještě nejsou připraveni na to, aby jim ně-
jací architekti říkali, jak by mohlo náměstí 
vypadat. Není to jen o přestavbě. Je nut-
né intenzivně řešit podporu podnikatelů 
na náměstí. Vedení města musí místním 
obchodníkům a restauratérům vycházet 
maximálně vstříc.

Další problém jsou již zmiňované investi-
ce. V následujících letech nás jich čeká celá 
řada. Hliniště, Čechovy sady II, přestavba 
internátu zemědělky na bytovku, možná 
celý Svit, aquacentrum. Jsou to zásadní 
investice, které je nutné řešit s maximální 
pokorou a nadhledem.

Co se Vám líbí ve Vašem městě a proč?

Ve Velkém Meziříčí se dobře žije. Je zde ši-
roká nabídka volnočasových aktivit. Rád se 
účastním sportovních i kulturních událostí. 
Velkým zážitkem jsou pro mě fotbalová, 
hokejová a jiná sportovní utkání.

Na co byste se jako člen zastupitelstva 
chtěl zaměřit?

Jako koaliční zastupitel jsem rád, že se 
nám daří plnit naše programové prohláše-
ní. Povedlo se vybudovat nová sportoviště. 
Také opravit mnoho komunikací, vybudo-
vat krásné a bezpečnější mosty.

Nadále se budu zaměřovat na podporu 
sportu, kultury. Budu pokračovat v podpo-
ře obnovy a rozšíření infrastruktury města.
Co mě ale trápí je absolutní negace všeho 
ze strany opozičních zastupitelů, kteří se 
snaží vše dobré zhatit.

Jaké Vaše zkušenosti by obci mohly 
prospět?

Mé zkušenosti jsou široké v oblasti škol-
ství a sportu. Aktivně se zapojuji a budu 
zapojovat v tomto okruhu činností.

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

Věřím, že se podaří v blízké době rekon-
struovat a opravit nejen náměstí, ale i při-
lehlé prostory za Svitem. Tento prostor 

s velkým potenciálem využití může umož-
nit například odliv automobilů z náměstí.

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

Zásadní problém si uvědomuji v každo-
denní dopravní situaci ve městě, která se 
zhoršuje. Určitým řešením bude vybudo-
vání obchvatu Velkého Meziříčí ve spolu-
práci s krajem. Je třeba se zamyslet nad 
novými kruhovými křižovatkami na hlavní 
dopravní tepně, procházející naším měs-
tem. Tento typ křižovatek se osvědčil a po-
mohl by k plynulejší dopravě.

Nedostatek parkovacích míst ve středu 
města. Jako řešení vidím využití prostoru 
za Svitem i na parkovací místa.

TECHNICKÉ SLUŽBY VM s.r.o.

PŘIJMEME ŘIDIČE
Na plný úvazek, pracovní doba 5.30 – 14.00 hod.

Nástup možný ihned.

Požadavky:
řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, zodpovědnost, samostatnost, 

flexibilita, spolehlivost, praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
týden dovolené navíc, stravenky, příspěvek na živ. a penz. pojištění,

tuzemská firemní rekreace

Informace na tel. čísle: 566 782 606 | mobil:724 281 452
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CHARITATIVNÍ KONCERT MUZIKANTI 
DĚTEM JIŽ POTŘINÁCTÉ
Velkomeziříčské Náměstí přivítá v sobotu 25. května všechny, kteří přijdou podpořit další ročník 
koncertu Muzikanti dětem. Jako i v předešlých letech, tak i v tomto roce je připraven bohatý pro-
gram, který zahájí vystoupení orchestru základní umělecké školy od 14 hodin. Dále se představí 
kapely Jumping Drums, QUEENIE World Tribute Band, Elán Kontra Band, Harmonie & Harmonie 
Ladies, zpěváci Tomáš Štefka a Jakub Šimon.

Výtěžek z tohoto již třináctého ročníku poputuje na konto denního 
stacionáře Nesa. „Finanční částku, kterou získáme díky koncertu, 
použijeme na rozsáhlé úpravy zahrady, kterou naši klienti užívají 
pro pracovní činnosti, ale také pro odpočinkové aktivity. Nově by 
zde vznikly vyvýšené záhonky pro uživatele s těžším typem posti-
žení, byl by vytvořen zahradní snoezelen, relaxační a rehabilitační 
prvky,“ vysvětlila za stacionář jeho vedoucí Alena Poulová.

Pro zájemce z řad návštěvníků koncertu bude připravena fotogra-
fická výstavy zachycující služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 
Na fotografiích Zbyňka Čecha a Pavla Juráčka budou zachyceny vše-
dní i nevšední dny a situace, do kterých se klienti zařízení dostávají. 
Svoje aktivity a služby pro potřebné představí nízkoprahové zařízení 
Wellmez a centrum pro rodiče s dětmi Kopretina Velké Meziříčí.

Podpořit tento charitativní koncert lze v sobotu 25. května na vel-
komeziříčském Náměstí hned několika způsoby. Prvním z nich je 
vložením libovolné hotovosti do kasiček dobrovolníků anebo lze 
zakoupit drobné propagační předměty s logem koncertu. Také 
denní stacionář Nesa bude prodávat svoje výrobky.

Pro malé návštěvníky bude připravena horolezecká stěna, skáka-
cí hrad a trampolína. Po celou dobu konání akce je zajištěno ob-
čerstvení, které nepochybně využijí všichni, kteří přijdou tuto akci 
podpořit.

Muzikanti dětem
Kdy? – Sobota 25. května, začátek ve 14 hodin

Kde? – Náměstí ve Velkém Meziříčí

Naše základní umělecká škola se stala sou-
částí celostátního happeningu základních 
uměleckých škol ZUŠ OPEN, jehož 3.ročník 
proběhne 28. a 31. května 2019 po celé 
České republice. ZUŠ Open podporuje řada 
významných osobností z oblasti kultury.

Prvotní myšlenka vzniku tohoto happeningu 
patří operní pěvkyni, přední světové mezzo-
sopranistce Magdaleně Kožené. V dopise 
ředitelům ZUŠ uvedla: „Základní umělecká 
škola stála na počátku mého vztahu k umě-
ní. Jsem přesvědčena, že si hudební školy 
zasluhují zásadní uznání společnosti; vždyť 
právě v celé společnosti se nejvíce projevu-

je systematická kultivace mladé generace, 
které se jí dostává díky unikátnímu systému 
základních uměleckých škol. Rozhodla jsem 
se proto založit nadační fond na podporu 
ZUŠ, na jehož činnosti jsem připravená se 
aktivně podílet. Ráda bych se prostřednic-
tvím nadačního fondu zasadila o to, aby ZUŠ 
získaly více celospolečenské podpory, po-
zornosti a respektu.“

Co ZUŠ a obyvatele města Velké Meziříčí 
28. a 31. května 2019 čeká?

31. 5. 2019 od 14.00 – do 17.00 budou 
vystupovat různá hudební uskupení naší 
ZUŠ na několika místech např. v budově 
radnice u informačního centra, v Novém 

Svitu, u kostela sv. Mikuláše, v podchodu 
Fortna, uprostřed náměstí u památníku 
aj., v prostoru před radnicí se bude pre-
zentovat výtvarný obor. Taneční a literár-
ně – dramatický obor vystoupí 28. 5. 2019 
od 16.00 na ve velkém sále Jupiter clubu.

Věříme, že našim spoluobčanům v tyto 
dny zpříjemníme každodenní shon v odpo-
ledních hodinách a budeme rádi, když se 
alespoň na malou chvíli zastaví, poslech-
nou si nebo shlédnou výkony našich žáků 
a ocení je potleskem.

Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

Z RADY MĚSTA 10. 4. 2019

Z RADY MĚSTA 24. 4. 2019

Druhou dubnovou středu se sešli radní 
města k 11. zasedání, jehož součástí byla 
návštěva a prohlídka tří objektů, které jsou 
ve vlastnictví města. Konkrétně se jednalo 
o prohlídku budovy Areálu zdraví, kterou 
čeká oprava tarasů a elektrických rozvo-
dů. Dále o budovu bývalé České spořitelny, 
která v současné době prochází rekon-
strukcí na služebnu městské policie a zá-
zemí Sportovního centra VM.

Polovina bodů se týkala opět majetko-
právních převodů.

Nebytové prostory ve 4. podlaží budovy 
„Obecník“ budou opět sloužit k poskyto-
vání masérských, regeneračních a rekon-
dičních služeb, pouze s jiným nájemcem.

Rada města souhlasila se zapojením úče-
lově určených transferů přijatých na účet 
města v měsíci březnu 2019 do rozpočtu. 
Jednalo se o přijaté dotace souhrnně ve výši 
11, 3 miliónů korun určených na projekty 
„Virtualizace města Velké Meziříčí“, „Tvorba 
strategických dokumentů, zvýšení kvality 
a profesionalizace MěÚ VM“ a „Bezpečné 
a moderní služby města Velké Meziříčí“.

Na základě doporučení komise místní sa-
mosprávy (KMS) obce Olší nad Oslavou 
radní nesouhlasili s finančním příspěvkem 
pro společnost COOP družstvo Velké Me-
ziříčí na pokrytí ztráty vykázané hospoda-
řením prodejny v místní části za rok 2018 
ani s garancí zisku na roky následující. Ve-
dení společnosti COOP o tomto rozhodnutí 
bylo informováno písemně.

Dále rada města schválila uzavření návr-
hu dohody o úhradě nákladů mezi měs-
tem, TJ Sokol a Mateřskou školou Velké 
Meziříčí, příspěvkovou organizací ve věci 
výměny oken v objektu budovy MŠ Spor-
tovní v části, která je v majetku TJ Sokol. 
Výměna oken bude provedena na náklady 
města Velké Meziříčí za 241 161 Kč. Ma-
teřská škola v současné době hradí ná-
jemné v roční výši 60 tisíc korun. Počínaje 
rokem 2019 MŠ nebude platit nájemné do 
doby úplného započtení celé hodnoty pro-
vedené výměny oken.

Jako každý rok rada města souhlasila 
s umístěním reklamního banneru na Dolní 
bránu pro charitativní koncert „Muzikanti 
dětem“ v době od 1. do 26. května 2019.
Město Velké Meziříčí patří k zakládajícím 
členům mezinárodního hudebního festi-
valu Concentus Moraviae, proto byl schvá-
len návrh smlouvy mezi městem a Mezi-
národním centrem slovanské hudby Brno, 
a.s. o podmínkách přípravy a pořádání 
hudebního festivalu 13 měst Concentus 
Moraviae v letech 2020–2023.

Rada města povolila výjimku Mateřské 
škole Velké Meziříčí, příspěvkové organi-
zaci v souladu se školským zákonem o na-
výšení počtu dětí v jedné třídě z 24 na 28 
dětí.

Radní také schválili podporu v rámci Gran-
tového systému podpory kultury, všem 
pěti žadatelům, kteří se přihlásili do led-
nové výzvy a splnili stanovené formální 
požadavky. Podpořené projekty: Fajtfest 

(50 000 Kč), charitativní koncert Muzikan-
ti dětem (50 000 Kč), Muzikál Divá Bára 
(50 000 Kč), Koncert lidí dobré vůle Vele-
hrad 2019 (8 475 Kč) a Publikace ke 100. 
výročí Velkomeziříčska (30 000 Kč).

Do redakční rady Velkomeziříčska byli 
jmenováni zatím dva členové – zastupitel 
MUDr. Jiří Kaše a Mgr. Kateřina Karmazíno-
vá, jako nezávislý „člen veřejnosti“.
Další jméno člena doposud do redakční 
rady navrženo nebylo.

V rámci stěhování pracoviště městské po-
licie rada města odsouhlasila přemístění 
celého rádiového zařízení sloužícího ke 
komunikaci příslušníků městské policie ze 
střechy budovy radnice na Fajtův kopec.

Sociálním službám města bylo radními 
odsouhlaseno darování osobního auto-
mobilu Fabia Classic, které bylo pořízeno 
v listopadu roku 2006 městem Velké Me-
ziříčí. Automobil bude využit pro příjem 
občanů do Domu s pečovatelskou službou, 
pro přepravu pracovníků sociální péče do 
terénu, pro zajištění celodenní péče klien-
tům apod.

Sociální služby také dle rozhodnutí radních 
uzavřou smlouvu o výpůjčce dřevěného 
sousoší a pískovcové vázy, které budou 
sloužit k zvelebení interiérů Domu s pečo-
vatelskou službou. Tento majetek byl do-
sud v obřadní síni budovy radnice.

Po Velikonocích se radní města sešli ve středu 24. 4. 2019 k pro-
jednání 50 bodů, z nichž polovinu tvořily majetkoprávní převody.
Radní odsouhlasili dar ve výši 5000 korun Kynologickému klu-
bu VM na podporu spolku zabývajícího se výchovou a vzdělává-
ním psovodů a výdaje související s pořádáním Májového závodu 
8. 5. 2019. Dar ve stejné výši byl poskytnut Mgr. Přemyslu Bdinko-
vi na organizaci 10. ročníku turnaje složek IZS města Velké Meziří-
čí, pořádaného dne 21. 6. 2019 na sportovišti v Mostištích.

Sboru dobrovolných hasičů v Mostištích rada schválila žádost 
o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na přenosný motorgenerátor 
se spalovacím motorem, který slouží k výrobě elektrické energie – 
elektrocentrála.

Ve dnech 27. 5.–2. 6. 2019 se zúčastní 66 členů velkomeziříčských 
sportovních klubů (volejbal, basketbal, házená) Týdnu sportu 

v partnerském městě Tisno (Chorvatsko). Rada souhlasila s uhra-
zením nákladů za autobusu.

Zastupitelstvo bude na doporučení rady města hlasovat o schvá-
lení rozpočtového opatření na investice týkající se vybudování 
parkoviště na ulici Čechova. Hlasovat se bude také o poskytnutí 
dotace ve výši 15 000 korun pro Denní rehabilitační stacionář pro 
tělesně a mentálně postižené Třebíč, jako jednorázovou finanční 
podporu na zajištění sociální služby. Dále je zastupitelům doporu-
čeno schválit 70 000 korun na zajištění prací spojených s digitali-
zací 12ti starých filmů pořízených ve Velkém Meziříčí a okolí.
Na základě usnesení zastupitelstva bude vyhlášena veřejná sou-
těž o nejvhodnější nabídku na prodej budovy a pozemků v areálu 
bývalých technických služeb.
O jejím schválení budou rozhodovat zastupitelé 14. května  
na 6. zasedání zastupitelstva města.

ZUŠ OPEN 2019
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V GRANTOVÉM SYSTÉMU PODPORY KULTURY 
MĚSTA ZBÝVÁ VÍCE JAK 100 000 KORUN
Rada města na základě doporučení kultur-
ní komise schválila všem žadatelům z prv-
ního kola Grantového systému podpory 
kultury města roku 2019 finanční podporu 
v celkové výši 188 475 korun a tím vyčer-
pala 63 % finančních prostředků.

Podpořené projekty:
Jedenáctý ročník hudebního festivalu 
FAJTFEST, který proběhne od 11. 7. 2019 
do 13. 7. 2019 na Fajtově kopci, byl pod-
pořen částkou 50 tis. korun. Festival, jehož 
cílovou skupinou jsou převážně mladší 
návštěvníci, je již tradiční hudební akcí 
v našem městě. V tomto roce pořadatelé 
odhadují až 900 příchozích v průběhu celé-
ho víkendu. Letos návštěvníky čeká vylep-
šený zvuk, kvalitnější hygienické zázemí 
a více míst k sezení.

Další tradiční podpořenou akcí je koncert 
Muzikanti dětem, který je naplánován na 
poslední květnovou sobotu 25. 5. 2019 
na náměstí ve Velkém Meziříčí. Charita-
tivní projekt byl podpořen částkou 50 000 
korun, jehož cílem je získat finanční pro-
středky pro pomoc zdravotně, pohybově 
nebo jinak tělesně či mentálně postiženým 
dětem. Koncert zahájí žáci místní základní 
umělecké školy, mimo pódium bude v den 
konání koncertu připraven i doprovodný 
program, který je určen pro širokou veřej-
nost a seznamuje ji se světem hendikepo-
vaných.

Posledním projektem podpořeným 50 tis. 
korunami je muzikál Divá Bára, na kterém 
se podílí cca 45 účinkujících, z nichž pře-
vážná část je členy divadla Ikaros. Za 8 let 
fungování Divadlo Ikaros odehrálo více 
než třicet představení nejenom ve Vel-
kém Meziříčí, ale po celé Vysočině. Muzikál 
Divá Bára, autorů Milana Uhdeho a Miloše 
Štědroně, byl zatím uveden ve velmi ome-
zeném počtu repríz. Jedná se tedy o neo-
koukané dílo, které bude představeno  
publiku 4. a 5. května 2019 ve velkém sále 
Jupiter Clubu.

Dětský pěvecký sbor Slunko, který úspěš-
ně reprezentuje město na republikové 
úrovni, vystoupí s pásmem „Bylinky pís-
ničky z hrnečku“ 1. 6. 2019 na akci „Kon-
cert lidí dobré vůle Velehrad 2019“. Pě-
vecké sbory Sluníčko, Slunko a Harmonie 
při ZŠ ŠKOLNÍ navštěvuje 120 dětí, žáků 
a studentů různých věkových skupin od 
4 do 25 let. Pod vedením Olgy Ubrové a  
Andrey Svobodové pravidelně pořáda-
jí akce pro město, výchovné koncerty pro 
školy a účastní se akcí města Velkého Me-
ziříčí. Na tyto i další aktivity získaly příspě-
vek 8 475 korun. Všechny tři sbory se také 
zúčastnily v březnu Krajské postupové 
přehlídky dětských a studentských pěvec-
kých sborů v Bystřici nad Pernštejnem.

Na vydání publikace ke 100. výročí za-
ložení týdeníku Velkomeziříčsko město 
přispělo částkou 30 tis. korun. Jedná se 

o publikaci, která mapuje stoletou historii 
týdeníku Velkomeziříčsko od jeho první-
ho vydání v roce 1919, přes další období, 
včetně novodobé historie, tj. od roku 1990. 
Součástí bude i zmínka o jeho transforma-
ci na měsíčník. Minimální počet výtisků 
je plánovaný na 100 kusů. Poprvé budou 
všechna fakta týkající se Velkomeziříčska 
vydána souhrnně, a dokonce bude kniha 
obsahovat dosud nepublikované informa-
ce a fotografie ze soukromé sbírky.

Předpokládané vyhlášení 2. kola výzvy je 
stanoveno na červen 2019. Účelem gran-
tového systému, financovaného z rozpoč-
tu města, je podpora udržení stávajících 
a vzniku nových aktivit subjektů působí-
cích v oblasti kultury.

Maximální výše podpory pro jednotlivou 
žádost je 50 tis. Kč.
Ve 2. kole výzvy nebudou již žádosti po-
suzovány samostatně podle jednotlivých 
oblastí podpory, ale budou vyhodnocovány 
společně. Nyní je tedy k dispozici 111 525 
korun, o které bude možno žádat v případě 
realizace projektu do konce kalendářního 
roku 2019.

Podrobné informace 
o Grantovém 
systému podpory 
kultury naleznete 
zde:

Internet do každé vesnice
Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým pokry-
tím. To ztěžuje život a práci lidí, kteří žijí a podnikají v menších 
obcích a městech. Vše se ale může v následujícím období změ-
nit. Místní akční skupiny chtějí podpořit zavádění vysokorych-
lostního internetu i do té nejmenší obce. Podmínky v současné 
době vyjednávají s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Český venkov podle Jiřího 
Krista, předsedy Národní 
sítě Místních akčních sku-
pin, je stále oproti velkým 
městům znevýhodněn 
jak operátory, tak vládní-
mi úřady. Zejména hovoří 
o jejich přístupu k moder-
ním technologiím, ať už jde 
o signál mobilních telefo-
nů, nebo vysokorychlostní 
internet. Přístup na infor-
mační sítě s dostatečnou 
rychlostí a kapacitou dnes 
podle něj není nadstan-
dard, ale norma. Proto by 
vysokorychlostním inter-
netem měla podle něj dis-
ponovat i ta nejmenší obec. 
Lidé na venkově, kteří tu 
žijí nebo podnikají, se tak 
mohou začít radovat. Míst-
ní akční skupiny se spolu 
s dalšími organizacemi 
pouští do vyjednávání o vy-
sokorychlostním internetu 
do každé vesnice.

„Na internetovém pokrytí 
jsou závislá řešení problé-
mů venkova ve 21. stole-
tí: kooperující síť malých 
a středních podniků v míst-
ních podnikatelských areá-
lech, práce z domu a chytré 
domácnosti, samořiditel-
ná auta pro lepší dopravní 

obslužnost, rozvoz zboží 
zákazníkovi až domů, in-
ternetové celoživotní vzdě-
lávání nebo náhrada soci-
álních ústavů domácí péčí,“ 
říká předseda Krist. Jak dále 
uvádí, vysokorychlostní in-
ternet je alfou a omegou 
robotizace v rámci Prů-
myslu 4.0 a Zemědělství 
4.0, inteligentních ener-
getických sítí využívajících 
místní obnovitelné zdroje 
nebo sítí domácích čistíren 
odpadních vod s recirkulací 
pro boj se suchem.

Místní akční skupiny tak 
budou usilovat o zapojení 
do Operačního programu 
Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, kde 
chtějí vedle rozvoje pod-
nikání na venkově pomoci 
také se zaváděním vyso-
korychlostního internetu 
i v malých obcích a pod-
nicích. Klíčové pro to bude 
podle Krista nastavit vhod-

nou spolupráci s Minister-
stvem průmyslu a obchodu 
ČR. To je pro Národní síť 
Místních akčních skupin 
jedna z priorit pro tento rok.

O další práci a dopadech 
činnosti jednotlivých míst-
ních akčních skupin se 
můžete dočíst také na 
webových stránkách www.
mistniakcniskupiny.cz. Jde 
o projekty ze světa podpo-
ry venkovského podnikání, 
sociálních služeb, vzdělá-
vání nebo zaměstnanosti, 
ale také o technologické 
projekty a další. Dočtete 
se tam například o majiteli 
pivovaru, který dal lidem 
práci a kulturní život, o pro-
jektu, díky němuž dostali 
dlouhodobě nezaměstnaní 
lidé novou šanci nebo jak 
v Královéhradeckém kra-
ji poskytují paliativní péči 
a jak se starají o své seni-
ory.

Klára Malá

DOHLED PŘED HOKEJOVÝM 
STADIONEM
Ve dnech 20. 3. , 24. 3. , a 31. 3. 2019 
v souvislosti s pořádáním hokejového finá-
le prováděli strážníci v součinnosti s PČR 
dohled na dopravu a dodržování veřejného 
pořádku před a v okolí městského hokejo-
vého stadionu. Po ukončení jednotlivých 
utkání hlídky usměrňovali provoz před sta-
dionem, aby umožnily bezpečný odchod 
a plynulý odjezd diváků od stadionu.

ZÁVADA NA OPLOCENÍ
Dne 13. 3. 2019 při kontrolní činnosti na 
ulici U Tržiště zjistila hlídka MP, že na par-
kovišti leží část plotu, který je součástí 
oplocení areálu fotbalového hřiště, který 
spadl nespíš vlivem povětrnostních pod-
mínek, ke škodě na zaparkovaných vozi-
dlech nedošlo. O události strážníci nepro-
dleně vyrozuměli odpovědnou osobu.

NÁLEZY
Dne 12. 3. 2013 byla hlídce předána nale-
zená dámská peněženka. Dne 14. 3. 2019 
byl nahlášen nález jízdního kola na ulici 
Třebíčská. Oba nálezy byly dočasně vzaty 
do úschovy na služebnu MP, odkud byly 
předány odpovědné osobě na oddělení 
ztrát a nálezů městského úřadu.

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

Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

Přivýdělek
u Fair Credit

800 888 120
www.privydelek.cz

www.faircredit.cz

41x59 az 150tis.indd   1 16/04/2019   19:45

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY NA ZUŠ VM
PRO ŠK. ROK 2019/2020
Hudební obor:
20. 5.–23. 5. 2019 14.00 ‑ 17.00 hod.
učebna č. 22 ‑ 3. patro
Výtvarný obor:
20. 5.–23. 5. 2019 14.00 ‑ 17.00 hod.
učebna č. 20 a 21 ‑ 3. patro
Taneční obor:
21. 5. 2019 14.00 ‑ 17.30 hod.
23. 5. 2019 14.00 ‑ 17.30 hod.
‑ sál v přízemí
Literárně ‑ dramatický obor:
24. 5. 2019 14.00 ‑ 17.00 hod.
‑ sál v přízemí

Martin Karásek
ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

ZMĚNY ORDINAČNÍCH HODIN

Více událostí 
naleznete 
zde:

Ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí,
příspěvková organizace

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici
VŠEOBECNÁ SESTRA PRO 

OŠETŘOVATELSTVÍ A REHABILITACI
---------------------Bližší informace----------------------

na www.domovvm.cz v sekci Volná pracovní místa

Od 2. 5.–7. 5. (včetně) MUDr. Fikrová (interna+endokrinologie) – DOVOLENÁ
Od 2. 5.–12. 5.  MUDr. Fráňa (alergologie) – DOVOLENÁ
Od 2. 5.–10. 5. (včetně) Dentální hygiena – DOVOLENÁ 
Od 3. 5.–12. 5.  MUDr. Peňáz (urologie) – DOVOLENÁ
Dne 9. 5.   MUDr. Maleček (chirurgie) – DOVOLENÁ
Dne 9. 5. a 10. 5.  MUDr. Šajnar (interna) ‑ DOVOLENÁ
Dne 13. 5.  MUDr. Nohelová (psychiatrie) – ordinace do 12.30hod.
Od 14. 5.–19. 5.  MUDr. Ryšanová (gynekologie) ‑ DOVOLENÁ
Od 22. 5.–3. 6. (včetně) MUDr. Bednářová (neurologie) – DOVOLENÁ
Dne 28. 5.  MUDr. Kadlec (chirurgie) – DOVOLENÁ
Dne 30. 5.  MUDr. Vacek (ORL) – DOVOLENÁ
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ZÁSTUPCI Z PARTNERSKÉHO VALAŠSKA 
NAVŠTÍVILI VELKÉ MEZIŘÍČÍ

V KVĚTNU VÁS SMĚREM NA MORAVEC 
ČEKAJÍ OBJÍŽĎKY
Silnice mezi Křižanovem a Moravcem bude 
od 2. května do 29. května uzavřena. Úpl-
ná uzavírka silnice je členěna do dvou etap. 
První etapa uzavírá pouze část Křižanova 
od křižovatky u radnice po odbočku na zá-
mek, druhá etapa uzavírá celou komunika-
ci od odbočky na zámek (Křižanov) až po 
obec Moravec.

Objízdné trasy jsou vždy pro osobní a ná-
kladní automobily odlišné. V první etapě, 
která bude probíhat do 15. května proje-
dou osobní automobily objízdnou trasou 
přes Kundratice, nákladní vozidla po sil-
nici I/37 přes Jívoví – Ostrov nad Osla-
vou – Bohdalec – Bobrovou – Moravec.  

V druhé etapě (od 16. května) zůstává  
objízdná trasa pro nákladní vozy stejná, ale 
pro osobní automobily vede po silnici I/37 
ve směru Rousměrov – Bohdalec –  Rade-
šín, Bobrová – Moravec.

‑Zuzana Najtová‑

V QR kódu naleznete PDF soubor 
s vyznačenými objízdnými trasami.

Již od roku 2014 je Valašské Meziříčí part-
nerským městem Velkého Meziříčí. Ve 
dnech 8. – 9. 4. 2019 proběhla oficiální 
dvoudenní návštěva, které se zúčastnili 
zástupci vedení města Valašského Meziří-
čí ve složení starosta Bc. Robert Stržínek, 
místostarostka PaedDr. Yvona Wojaczko-
vá a tajemník Ing. Josef Matocha.

Po oficiálním přijetí na radnici se návštěva 
ubytovala v Hotelu Jelínkova vila, kde pro-
běhla večeře za účasti radních města.

Kromě prohlídky centra Velkého Meziříčí 
byla pro hosty domluvena návštěva spo-
lečnosti Alpa, a.s. Exkurze proběhla v úterý 
od 9 hodin pod vedení předsedy předsta-
venstva Ing. Václava Novotného, který 
všem poskytl vyčerpávající informace tý-
kající se nejenom historie, ale i budoucích 
plánů firmy.

Na závěr následoval společný oběd, kte-
rým byla oficiální návštěva ukončena.

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE ZE 
LHOTEK NA FAJTŮV KOPEC 
PROŠLA PROVIZORNÍ 
ÚPRAVOU

Společnost Metrostav slíbila během dub-
na opravu komunikace, která bude od 
května sloužit jako objízdná trasa na Faj-
tův kopec. Snesení nadjezdu, kvůli které-
mu nebude pro vozidla existovat jiná cesta 
na „Fajťák“ než přes zmiňované Lhotky, je 
avizováno na 4. a 5. května (ze soboty na 
neděli v noci). Od poloviny dubna je komu-
nikace již provizorně opravena. Metrostav 
výtluky na silnici zapravil frézovaným ma-
teriálem. Dalším záměrem bude současný 
stav komunikace zlepšit.

‑Zuzana Najtová‑

Návštěva společnosti Alpa, a.s.

Oficiální přijetí na radnici

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

Účelová komunikace před opravou

Účelová komunikace po opravě

UPOZORNĚNÍ 
OBČANŮM

MĚSTSKÁ KASA SE OD LÉTA ZNOVU 
OBOHATÍ O PŘÍJMY Z ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ
Řidiči na D1 u Velkého Meziříčí budou 
i v letošním roce kontrolováni pomocí 
úsekového měření. Radary se opět budou 
týkat úseků se sníženou rychlostí na ma-
ximální osmdesátikilometrovou rychlost. 
Jan Studecký mluvčí ŘSD říká: „Důvodem 
je zvýšení bezpečnosti řidičů, našich za-
městnanců a pracovníků zhotovitele, kdy 
je třeba v rámci stavby dodržovat sníženou 
rychlost 80 km/h.“ Měření bude probíhat 
v úseku Velké Meziříčí – západ až východ 
a také v úseku Velký Beranov – Měřín. Dru-
há zmíněná část bude spádově pod Velkým 
Meziříčím pouze ze směru z Prahy na Brno. 
V opačném směru končí radary ve Velkém 
Beranově, který je podřazen Jihlavě, čili 
pokuty vybrané za překročení rychlosti od 
Měřína na Velký Beranov ze směru od Brna 
na Prahu, bude vybírat Jihlava. Úsekové 
měření bude v provozu od července 2019. 
Příjmy pro Velké Meziříčí plynoucí z úseko-
vého měření se k dubnu 2019 již vyšplhaly 
přes 50 milionů korun.
               ‑Zuzana Najtová‑

Upozorňujeme, že ke snesení nadjezdu na Fajtův kopec 
dojde ze 4. na 5. května v noci (od 19 hodin do 9 hodin).

Zdroj: Odbor dopravy

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 
nebezpečím varovali a zároveň žádám 
děti, aby při návštěvě restaurace 
McDonald’s nepoužívaly dálnici pro 
zkrácení cesty.

Starosta Josef Komínek
Zdroj: ŘSD

DOJDE K UZAVŘENÍ 
KOMUNIKACE NAD 
GYMNÁZIEM
Místní komunikace Nad Gymnáziem 
směrem na Fajtův kopec bude uzavřena 
od 3. května 2019 z důvodu demolice 
mostu přes dálnici D1. Předpokládaný 
termín znovuotevření komunikace je 
24. října 2019. Objížďka povede po 
silnici č.: II/602, III/03719 a III/03720 ve 
Velkém Meziříčí přes místní části Dolní 
Radslavice, Lhotky a ze Lhotek po účelové 
komunikaci až na Fajtův kopec. Délka 
uzavírky bude 100 metrů.

‑ZN‑
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Akce Ukliďme Velké Meziříčí, je součástí již 
11. ročníku Čisté Vysočiny, kterou vyhla-
šuje Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci 
projektu Zdravý Kraj Vysočina. Jedná se 
o úklid veřejných prostranství a přírody na 
Vysočině.

Úředníci Městského úřadu Velké Meziříčí 
se ve čtvrtek 11. 4. odpoledne do této akce 
také aktivně zapojili. Rozdělili jsme se do 
dvou skupin, jedna uklidila veřejný prostor 
od obchvatu na Oslavici k budově spo-
lečnosti Sanborn, dále jsme se přesunuli 
a vyčistili prostranství kolem bioplynové 
stanice a cestu od bioplynky k zahradám 
a garážím v lokalitě Bezručova. Druhá sku-
pina jako již tradičně uklidila od odpadků 
veřejné prostranství na Paloukách, podél 
řeky a protipovodňové zdi ke koupališti 
a zpět po druhém břehu Balinky přes ulici 
Družstevní, kde společně s první skupinou 
u školky Nad Plovárnou úklid zakončili. Při 
úklidu jsme nacházeli hlavně různé ige-
litové sáčky, papíry a kartonové krabice, 
kelímky, plastové lahve, sklo, krabičky od 

cigaret, obaly od sušenek, čokoládových 
tyčinek a jiných dobrot. Celkem jsme na-
sbírali 20 pytlů těchto odpadků. Co nás ale 
každoročně nejvíce zaráží, jsou psí exkre-
menty zabalené v igelitových sáčcích a pak 
vyhozených volně v přírodě. Nepochopili 
jsme, proč majitelé psích miláčků jejich 
exkrementy seberou, do igelitového sáč-
ku zabalí a pak stejně odhodí podél cesty 
do křoví nebo někde k plotu. Aby to mělo 
smysl, psí exkrementy přece seberu, do 
sáčku zabalím a pak vyhodím – ale do koše 
nebo popelnice!

Z Velkomeziříčského regionu se akce 
zúčastnilo nebo ještě zúčastní 58 
organizací, obcí, zájmových sdružení, ale 
i samotných obyvatel regionu. Přímo ve 
Velkém Meziříčí to jsou tyto subjekty: 
Základní škola a Praktická škola Velké 
Meziříčí, Nesa – denní stacionář Velké 
Meziříčí, SPCCH Velké Meziříčí, z.s., 
Společně VM, MČ Hrbov ‑ Svařenov, 
Junák – český skaut, středisko Velké 
Meziříčí, z.s., Házenkáři VMSDH Mostiště, 
VelMez volejbal, SDH Lhotky Sport, 
Spolek Jednoměsto, Basketbalový klub 
Velké Meziříčí, Hokejisté HHK VM „B“, ZŠ 
a MŠ Velké Meziříčí – Lhotky, FC Olší nad 
Oslavou a samostatně také fyzické osoby.

Ráda bych poděkovala všem svým kole-
gům, ale i organizacím, zájmovým sku-
pinám a dobrovolníkům, kteří se do akce 
zapojili a nasadili síly při tomto úklidu 
a pomohli tak se zkrášlením prostředí, ve 
kterém všichni společně žijeme.

Bc. Fialková – odbor
životního prostředí

UKLIĎME VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2019

NASTALA ZMĚNA PODMÍNEK PARKOVÁNÍ PŘED 
ZIMNÍM STADIONEM
Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti města Velké Me-
ziříčí ze dne 6. února 2019 stanovil místní úpravu provozu v ulici Vrchovecká. Jedná se o změnu podmínek 
parkování u zimního stadionu, kde je nyní možné parkovat bez omezení.

Od 1. května 2019 bude parkoviště označeno jako parkoviště s parkovacím kotoučem (č. IP 13 b parkoviště 
s parkovacím kotoučem + E13 – Po ‑Pá 07 – 17 hod. max. 3 hodiny). Pokud budete toto parkovací stání 
využívat ve všední dny mezi 7 a 17 hodinou, jste povinni při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle 
a nastavit na něm dobu začátku stání. Maximální doba parkování je 3 hodiny. Důvodem změny podmínek 
je lepší organizace dopravy ve městě.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ MÁ OD LETOŠNÍHO ROKU 
DALŠÍ KULTURNÍ PAMÁTKU

Ulice Novosady skýtá mnoho zajímavých 
historických staveb, jedné takové se do-
stalo letos uznání a zapsání za kulturní 
památku. Židovský dům č. p. 1156/63 byl 
památkově chráněn od roku 1990. Z his-
torického hlediska bylo u židovských domů 
běžné tzv. kondominium, kde se domy dě-
lily mezi více majitelů.
 
Konkrétní rozdělení domu č. p. 1156 nám 
přiblížila historička městského muzea paní 
Ripperová:

Domovní díl 56 A:
přízemí: 1 krám, 1 společná předsíň, 3 po-
koje, 1 komora, 1 kuchyně, 1 dřevník, spo-
lečný příchod a východ, 1 dvůr, 1 zahrada, 
1 sklep, 1 záchod, 1 kanál, 1 vodní výlevka
patro: 1 předsíň, 2 pokoje, 1 kuchyně, spo-
lečné schody a půda.

Domovní díl 56 B:
přízemí: 1 krám.

Domovní díl 56 C:
patro: 1 společná předsíň, 3 pokoje, 1 ku-
chyně, 1 spíž, 1 vlastní a 1 společné scho-
dy, 1 půda a společné příchody a východy.
Povšimněte si zdůraznění na prostory, 
které sloužily jako společné.
Mezi majitele patřila i rodina Wachtlova.

Jak uvádí Národní památkový ústav, domy 
jsou situovány ve východní části tehdejší 
hlavní židovské ulice (současné Novosa-
dy), kde bylo také soustředěno správní 
a náboženské centrum židovské obce. 

První patro domu je zachováno v mimo-
řádně autentickém stavu, jelikož bylo delší 
dobu neobydleno a neprošlo významněj-
šími stavebními úpravami. Dochovaly se 
vnitřní prostory s množstvím historic-
kých konstrukcí a řemeslných prvků po-
cházejících převážně z období baroka a  
klasicismu. 

Mezi nejhodnotnější konstrukce v domě 
patří klenby nebo například kamenné 
schodiště. Dochované řemeslné prvky 
a materiály jsou zejména z 1. poloviny 
19. století a patří mezi ně dveřní výplně 
s dřevěnými zárubněmi, kováním a krabi-
covými zámky, nadsvětlík se sluncovým 
motivem, podlahové krytiny aj. V přízemí, 
předním sále a v zadní ložnici byla zjištěna 
pomocí sondážního průzkumu cenná inte-
riérová výmalba (ornamentální rostlinná  
výmalba).

‑Zuzana Najtová‑

STRÁNECKOU ZHOŘ ČEKAJÍ 
DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Ve Stránecké Zhoři na silnici č. II/602, která 
je hlavní cestou na Jihlavu, probíhá rekon-
strukce, z tohoto důvodu bude přechodně 
upraven provoz na pozemní komunikaci. 
Začátek omezení je 20. dubna, kdy bude 
v obci snížena rychlost na 30 km/h. V dél-
ce 50 metrů bude průjezd střídavě ošetřen 
dopravní značkou přednost před protije-
doucími vozidly a semafory. V daném úse-
ku se letos (pravděpodobně během léta) 
chystá úplná uzavírka, objízdná trasa ještě 
není známa.

‑Zuzana Najtová‑

Zdroj: NPÚ Telč

ZAMĚSTNANCI 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
MAJÍ K DISPOZICI NOVÝ 
ELEKTROMOBIL

Město Velké Meziříčí využilo dotačního 
titulu v rámci Národního programu život-
ního prostření a zakoupilo automobil na al-
ternativní pohon. Nový elektromobil znač-
ky Volkswagen e ‑up! bude sloužit všem 
zaměstnancům městského úřadu. Dotace 
činila 250 000 korun z celkové hodnoty 
vozu, která je 640 000 korun. Malé roz-
měry vozu jsou ideální pro jízdu do města, 
elektromotor znamená nulové lokální emi-
se a dojezd až 160 kilometrů je vyhovující.
Dlouhodobý průměr spotřeby energie 
11,8 kWh na 100 kilometrů znamená, 
že při průměrné ceně 4,24 korun (budo-
va radnice) za 1 kWh elektrické energie 
jsou náklady za ujetí 100 kilometrů jen 
50 korun. Což je v porovnání s normálním  
osobním automobilem částka radikálně 
úspornější.

Elektromobil má rovněž celkově nižší 
náklady na údržbu.

TRADIČNÍ KOŠT PÁLENEK 
ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE

Letošní silný polokulatý ročník koštu pá-
lenek vyhrál pan Karel Eliáš se svojí třeš-
ňovicí. Konkurence byla velká s počtem 
211 vzorků pálenek a likérů. Vyhlášení 
za účasti veřejnosti proběhlo v sobotu  
27. dubna 2019 v sále velkomeziříčské  
hasičky.

‑ZN‑
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Výrobce mobilních buněk,
přijme do pracovního poměru

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

Životopisy můžete posílat na konstrukce@eurowagon.cz 
Pro více informací volejte na tel. číslo: 734 312 442

Požadujeme SŠ/VŠ vzdělání technického směru, chuť pracovat
a dále se rozvíjet. Nabízíme stabilní zaměstnání

v mladém kolektivu se zajímavým finančním ohodnocením, 
zaškolení pro používaný software, jazykový kurz a další benefity. 

Pozice je vhodná i pro absolventy s možným nástupem
po ukončení studia dle dohody.

KONSTRUKTÉRA

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ VE 
VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upra-
vuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“).

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České 
republiky konat?
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve 
volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 
18 let.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský 
průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo 
nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
 
Kde lze hlasovat?
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obec-
ního úřadu je zapsán v seznamu. Je  ‑li v obci více volebních okrsků, 
hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště 
patří.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise 
však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze 
v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území Čes-
ké republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své 
totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský 
průkaz.
 
Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, 
může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič 
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský prů-
kaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, 

u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, 
a to osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo pí-
semně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 
17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické po-
době prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019 
a to buď voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 
nebo jej voliči zašle.
 
Jak volič hlasuje?
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek 
toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kan-
didátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich 
pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, ne-
bude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlaso-
vacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl 
při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby 
omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hla-
sovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný 
hlas voliče.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvo-
lený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ni-
koliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.

Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování 
do přenosné volební schránky na podatelně úřadu (tel. 566 781 111) 
nebo u Bc. Kateřiny Komínkové (tel. 566 781 175).

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta města Velké Meziříčí podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění, oznamuje:

OKRSEK č. 3: Mateřská škola VELOX, Nad Plovárnou 12, VM

Družstevní, Nádražní, Hornoměstská, Pod Hradbami, Malá Stránka, 
Třebíčská, Na Vyhlídce, V Jirchářích, Nad Plovárnou, chaty č. ev. 
1214 a 1265, Nad Tratí

OKRSEK č. 4: HŠ Světlá a SOŠŘ, Hornoměstská 395/36, VM

Arch. Neumana, Pod Lesem, Františky Stránecké, Pod Sýpkami,
Hliniště, Polní, Jana Zahradníčka, Skřivanova, Jihlavská, Sluneč-
ní, K Novému Světu, Smrková, K Rakůvkám, Sportovní, Ke Třem 
křížům, Strmá, Krátká, Střední, Lesní, Tichá, Loupežník – samota, 
U Elektrárny, Luční, U Statku, Na Pískách, U Světlé, Nad Lalůvkou, 
Uhřínovská, Nad Sýpkami, Za Horou, Nová Říše, Zahradní, Obůrka, 
Záviškova, Pod Kaštany, Zelená, chaty č. ev. 36, 52, 92, 97, 104, 
106, 1067, 1153, 1314, 1338, 1353, 1369

OKRSEK č. 5: Jupiter club s.r.o., Náměstí 17, VM

Fortna, Moráňská, Hřbitovní, Nábřeží, K Haltýři, Náměstí,
Komenského, Novosady, Kostelní, Ostrůvek, Lipnice, Pod Strání, 
Mlýnská, Podhradí, Poříčí, U Vody, Poštovní, U Zlatého křížku, Příko-
py, V Podloubí, Radnická, V Potokách, Rozkoš, Vrchovecká, U Bašty, 
Zámecká, U Cihelny, Zámecké Schody

OKRSEK č. 6: Školní jídelna, Poštovní 3, VM

Bezděkov, Sokolovská, Čechova
 
OKRSEK č. 7: Základní škola a Praktická škola, Poštovní 3, VM

Boční, Na Výsluní, gen. Jaroše, Nad Gymnáziem, Karla Pánka, chaty č. 
ev. 98, 649, 960, 1160, 1312, Kolmá a 1356, Krškova dům č. p. 2176

 

OKRSEK č. 8: Základní škola, Sokolovská 470/13, VM

Františkov, Nad Sv. Josefem, K Buči, Nesměř – samota, K Novému 
nádraží, Nová, Karlov, Příční, Křenice – samota, Slepá, Křižní, U Tržiš-
tě, Na Spravedlnosti, Ve Vilách, Nad Kunšovcem, chaty č. ev. 43, 965, 
1209 a 1318, Nad Pilou

OKRSEK č. 9: Kulturní dům, Hrbov 34, VM

Hrbov, Svařenov

OKRSEK č. 10: Základní škola a mateřská škola, Lhotky 42, VM

Dolní Radslavice, Lhotky, Kúsky

OKRSEK č. 11: Základní škola a mateřská škola, Mostiště 50, VM

Mostiště

OKRSEK č. 12: Občanský výbor, Olší nad Oslavou 102, VM

Olší nad Oslavou

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestov-
ním průkazem).

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor ur-
čených pro úpravu hlasovacích lístků.
 
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Starosta Josef Komínek

Místa konání voleb a volební okrsky:
Volební místnosti pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích.

OKRSEK č. 1: Základní škola, Oslavická 20, VM

Bezručova, Oslavická, Demlova, Pionýrská, Jižní, Školní, Markova, 
Zdenky Vorlové

OKRSEK č. 2: Základní škola, Oslavická 20, VM

Čermákova, Mírová, Emilie Zachardové, Zelený Kout, Habrová, 
Domov pro seniory č. p. 2160, Jedlová
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Veškeré materiály budou zveřejněny po-
čátkem května 2019 na webových strán-
kách MAS www.masmost.cz.

Pro žadatele bude uspořádán seminář:

Datum konání: 15. května 2019
Místo konání: JUPITER club Velké Meziříčí, 
velká učebna, II. patro
Čas: od 15.00 hodin

Prosíme, aby zájemci o seminář potvrdi-
li svou účast na níže uvedené e ‑mailové 
adrese.

Na setkání se těší tým MAS MOST Vyso-
činy, kontakt: 566 782 019, 770 146 071 
mrazek@masmost.cz

Integrovaný regionální operační program 
(IROP) usiluje o vyvážený rozvoj území, 
zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřej-
ných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. Cílem IROP je posílení regio-
nální konkurenceschopnosti a kvality živo-
ta všech obyvatel ČR. Finanční alokace činí 
5,4 mld. EUR. Podpora je územně směřo-
vána do všech krajů České republiky kromě 
hlavního města Prahy.

IROP se člení na 5 prioritních os (PO):
* PO 1 Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony
* PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a pod-

mínek života pro obyvatele regionů
* PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění 

veřejných institucí
* PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj
* PO 5 Technická pomoc

V rámci MAS MOST Vysočiny proběhlo 
v roce 2018 vyhlášení tří opatření, a to Bez-
pečná doprava, Řízení rizik a Sociální služby.

Bezpečná doprava je opatření zaměřené 
na vybudování nových cyklostezek, za-
stávek veřejné hromadné dopravy, rekon-
strukce a výstavbu podchodů nebo lávek 
pro chodce přes silnice, místní komunika-
ce, železniční a tramvajovou dráhu, přizpů-
sobených osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Výstavbu samostat-
ných stezek pro cyklisty nebo stezek pro 
cyklisty a chodce se společným nebo od-
děleným provozem, výstavbu jízdních pru-
hů pro cyklisty nebo společných pásů pro 
cyklisty a chodce

v přidruženém prostoru silnic a místních 
komunikací, sloužících k dopravě do za-
městnání, škol a za službami, a další.

Přidělená alokace pro rok 2018 činila 
8 925 350,00 Kč.

Vyhlášení výzvy proběhlo v červnu, byly 
podány tři žádosti s celkovými požadavky 
na dotaci ve výši 9.305.351,77 Kč. Hodno-
tícím procesem prošly všechny žádosti, na 
jaře 2019 došlo k podpisu právních aktů.

Řízení rizik je opatření vedoucí k posi-
lování základních složek integrovaného 
záchranného systému prostřednictvím 
pořízení techniky a věcných prostředků 
k zajištění jejich připravenosti s důrazem 
na přizpůsobení se změnám klimatu a no-
vým rizikům. Přidělená alokace pro rok 
2018 činila 3 622 540,00 Kč, dva podané 
projekty na cisterny žádaly dohromady 
7 330 540,00 Kč. Podpořen byl jeden, dru-
hý Rozhodovací orgán zařadil do zásobní-
ku projektů.

Sociální služby cílí v IROPu na pořízení 
technického vybavení, které zvýší dostup-
nost a rozšíření nabídky sociálních služeb.
Podporován je nákup pozemků, staveb, 
zařízení a vybavení, automobilů. Výstavba 
a stavební úpravy, které vytvoří podmínky 
pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 
obnovu a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících služeb sociální práce 
s cílovými skupinami. Projekty, které se 
zaměřují na vybudování zázemí pro centra 
denních služeb, denních, týdenních

stacionářů, domovů pro osoby se zdravot-
ním postižením, chráněných bydlení, azy-
lových domů, domů na půl cesty, zařízení 
pro krizovou pomoc, nízkoprahová den-
ní centra, nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, noclehárny, terapeutické komu-
nity, a další. Podporované sociální služby 
nemohou být určeny výlučně pro seniory.

První výzva byla vyhlášena v srpnu, s přidě-
lenou alokací 1 280 391 Kč. Žádost o pod-
poru podaly dva subjekty, s celkovou výší 
požadované dotace 811 526 Kč. Oba prošly 
hodnotícím procesem a byly Rozhodovacím 
orgánem doporučeny k financování.

V roce 2019 plánuje MAS MOST Vysočiny 
vyhlásit v průběhu léta výzvy v opatření In-
frastruktura pro školy a Komunitní centra.

Zaměření podporovaných projektů v Infra-
struktuře by mělo směřovat ke stavbám, 
stavebním úpravám a pořízení vybavení 
odborných učeben za účelem zvýšení kvali-
ty vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění 
na trhu práce v klíčových kompetencích (ko-
munikace v cizích jazycích, práce s digitální-
mi technologiemi, přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory). Také rekonstrukce a sta-
vební úpravy stávající infrastruktury ve vaz-
bě na budování bezbariérovosti škol. Výzva 
bude určena pro základní školy a instituce 
dalšího vzdělávání.

U Komunitních center je podpora směřo-
vána na stavby a stavební práce spojené 
s výstavbou infrastruktury komunitního 
centra včetně vybudování přípojky pro 
přivedení inženýrských sítí, rekonstruk-
ce a stavební úpravy existujícího objektu 
a zázemí pro poskytování aktivit komu-
nitních center včetně sociálních služeb, 
budou     ‑li v projektu poskytovány, nákup 
pozemků, budov a staveb, pořízení auto-
mobilu pro poskytování terénních a am-
bulantních sociálních služeb, vybavení pro 
zajištění provozu zařízení.

MAS MOST VYSOČINY

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

MAS MOST Vysočiny vyhlašuje k datu 
13. května 2019 výzvu č. 5 v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova.

Vyhlášena budou celkem 3 opatření uvá-
dění zem. výrobků na trh, nezemědělské 
činnosti, lesnictví.

Projekty dotačně podpořené přes MAS MOST 
Vysočiny v IROP přecházejí do realizace

VYHLÁŠENÍ VÝZVY č.5

Vojenskou výstroj např: vysouva-
cí nože, tropické klobouky, oblečení 
pískové zelené, modré barvy, ka-
nady boty okované ‑plátěné, mas-
káče, muniční bedny, bundy s ko-
žichem, ruksaky nabídněte cokoliv 
i poškozené! Volejte či prozvoňte na 
tel.732400672. Děkuji

Staré hračky: šlapací autíčka, pivní 
lahve s nápisem, plechovice od olejů, 
motocykly a součástky k nim
tel. 732 400 672. Děkuji

Koupím motocykl Jawa, ČZ popř. 
Manet v jakémkolvi stavu, možno 
i zdánlivě nekompletní, neopravitel-
ný, nepojízdný i bez TP. V případě, že 
motocykl bude mít platný TP, vyříze-
ní přepisu samozřejmostí. Dále kou-
pím náhradní díly z těchto motocy-
klů. Za nabídky děkuji.
Tel.: 737 139 475

Prodám králíky samce a samice na 
chov. Burgundské, Vídeňské a Velké 
stříbrné králíky. Tel: 604 909 857.

Prodám suché palivové dřevo, smr-
kové 590 Kč za rovnaný metr, délka 
v metrech, možnost dovozu.
731 457 371 lad.pel@seznam.cz

Nabízíme těžbu dřeva napadeného 
kůrovcem, vyvážení dřeva, odvoz 
a výkup dřeva. Možnost i za odvoz 
dřevní hmoty.
731 457 371

Prosím paní, se kterou jsem se se-
šel v neděli na náměstí s posezením 
v restauraci Svitu, aby zavolala na 
můj mobil. Změnil jsem svůj názor 
a rád se s Vámi opět setkám. Odvaha 
nesmí člověku chybět.
Mobil: 732 950 162.

Studio permanentního make ‑upu 
a kosmetiky
Vláskování obočí ‑ tedy Microbla-
ding, je moderní metoda aplikace 
b a r e v n é h o 
p i g m e n t u 
přímo do po-
kožky. Slouží 
ke zvýraznění 
a podtržení 
obličejových 
linií a kontur. 
Obočí, očních linek a rtů. Je to vari-
anta tetování, které je trvalé po dobu 
2 až 5 let. Akční cena vláskování 
2000 Kč.
Tronečková Marcela
Jabloňov 126, Velké Meziříčí
Tel:773 903 959

Prodám různé druhy desetiden-
ních kuřat, Líheň Stránecká Zhoř,
tel.: 566 544147

UPOZORNĚNÍ NA KVĚTNOVÉ ODSTÁVKY ELEKTŘINY
Společnost E.ON oznámila plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 2. – 10. 5. 2019.

Ulice/oblast Datum odstávky Čas odstávky

Jana Zahradníčka, Jihlavská, K Novému světu, K Rakůvkám, Ke Třem křížům (od 
č. p. 1336/3 nahoru), Krátká, Luční, Nad Sýpkami, Pod Kaštany, Pod Lesem, 
Samota, U Světlé (č. p. 33,37), Zámecká (od č. p. 12010/23 po 1263/28), 
Zámecké schody, Záviškova

2. 5. 2019 7:30 – 15:30

Ostrůvek č. p. 887/3, 888/7 3. 5. 2019 7:30 – 15:30

Jidášky (chaty), Františkov, Karlov (od benzinové stanice Slovnaft), Průmyslová 9. 5. 2019 7:30 – 15:30

Karlov, Nad Kunšovcem (od č. p. 1028/51 a 1358/6 nahoru),
Ve Vilách (od č. p. 943/9 a 820/16 nahoru)

10. 5. 2019 7:30 – 15:30

ULICE TŘEBÍČSKÁ JE OPĚT PRŮJEZDNÁ
Přesně týden byla uzavřena míst-
ní komunikace Třebíčská v úseku za 
křižovatkou s komunikací Nádražní 
včetně křižovatky s Družstevní až za 
most přes železnici. Důvodem byla 
stavba přeložky místní komunikace 
přes areál bývalých technických slu-
žeb, která je důležitá k dalšímu roz-
voji lokality. Přínosem stavby je mož-
nost dopravního napojení stávajících 
i nově plánovaných staveb lokality, 
jejich připojení na technickou infrastrukturu a také lepší zajištění zvýšené bezpečnosti při dopravním a pěším provozu v lokalitě, která 
bude uvažovaným budoucím rozvojem území navýšena.
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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 předškolní-
mu vzdělávání od školního roku 2019/2020.

MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvede-
ných adresách:

MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umís-
tění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 
566 523 483
MŠ Čechova, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 
566 522 834
MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 
566 522 833
MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 362
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 hodin do 16  hodin pro-
běhne na všech odloučených pracovištích Den otevřených dveří, 
kde si rodiče mohou vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žá-
dost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dí-
těte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stra-
vování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.
skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla 
od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 
31. 8. 2017).

2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy 
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (usta-
novení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očko-
váním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad 
o očkování nepožaduje.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka ma-
teřské školy na základě písemného vyjádření školského poraden-
ského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 
školského zákona).

ORGANIZACE ZÁPISU

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz k do-
ložení trvalého pobytu. Každému žadateli bude přidělené regist-
rační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu 
s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřej-
něním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webo-
vých stránkách školy www.skolkavm.cz.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný 
zástupce nejpozději do 30 dnů od data podání.

KRITÉRIA

Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště 
Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 
1523/10: MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, MŠ Čechova, MŠ Nad 
Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.

1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené 
do 31. 8. 2014 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců 

s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké 
Meziříčí, příspěvkové organizace.

2. K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého 
pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském ob-
vodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace 
narozené do 31. 8. 2016 (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 
školského zákona).

3. K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku 
řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého po-
bytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu 
Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.

4. Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě 
prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní 
děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nej-
starších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí 
v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. 

Starší dítě má přednost.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, 
rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě 
stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož 
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základ-
ní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny 
zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová
Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840
E‑ mail: reditelkams@skolkavm
Web: www.skolkavm.cz

Zdeňka Požárová

V pátek 12. dubna 2019 proběhly ve všech základních školách zři-
zovaných městem Velké Meziříčí zápisy dětí do 1. tříd pro školní 
rok 2019/2020. Letos k zápisu na základní školy ve městě dora-
zilo 141 dětí v doprovodu svých rodičů. O odklad povinné školní 
docházky požádalo 21 rodičů zapsaných dětí. Většina budoucích 
prvňáčků si svoji školu již nanečisto vyzkoušela u příležitosti dnů 
otevřených dveří a miniškoliček.

Školy v místních částech zapsaly dohromady 14 dětí. Základní ško-
la Mostiště 7 dětí a Základní škola Lhotky také 7 dětí, z nichž jeden 
rodič podal žádost o odklad povinné školní docházky.
Na budoucí prvňáčky čekali ve všech školách starší spolužáci, kteří 
své mladší kamarády provedli zápisem. Na zápisy se byl podívat 
starosta města Josef Komínek, kterému se líbila připravenost jed-
notlivých škol a celková tematická koncepce zápisů.

„Zápisy jsou dnes velmi interaktivní a pro děti zajímavé a hravé. 

Pevně věřím, že takto bude vypadat i jejich vstup do školního roku,“ 
uvedl starosta Komínek.
Kolik dětí ve skutečnosti usedne 2. září 2019 do školních lavic, se 
dozvíme v červnu po projednání všech žádostí o odklad školní do-
cházky. Chystá se otevření šesti tříd, na každé základní škole dvě.

ZŠ OslavickáZŠ ŠkolníZŠ Komenského

Název školy Zapsané 
děti

Žádosti 
o odklad 

šk. docházky

ZŠ VM, Sokolovská 49 8

ZŠ VM, Oslavická 48 6

ZŠ VM, Školní 44 7

DO ŠKOLNÍCH LAVIC SE CHYSTÁ 120 PRVŇÁČKŮ
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HLAVNÍM OPERAČNÍM PROSTOREM VOJENSKÉHO CVIČENÍ 
DARK BLADE 2019 BUDE 22. ZÁKLADNA VRTULNÍKOVÉHO 
LETECTVA V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

Vojenské vrtulníkové cvičení zaměřené 
na vzájemnou spolupráci mnohonárodnostních 
jednotek pod záštitou European Defence 
Agency proběhne na území České republiky. 
Cvičení je pod záštitou Evropské obranné 
agentury (EDA), není to tedy alianční cvičení, 
ale cvičení Evropské unie.

Upozornění pro občany:
Nejintenzivnější letové úsilí je plánováno v pracovních dnech od 20. do 31. května 2019 v čase 
od 9 hodin až do 23 hodin. Ve dnech pracovního klidu může dojít k přeletům letecké techniky 
mezi operačními prostory. Lety v nočních hodinách budou omezeny na minimum.

Hlavním úkolem mezinárodního cvičení 
Dark Blade 2019 bude plánování a realiza-
ce mnohonárodních vrtulníkových operací.

Od 9. května do 3. června 2019 se na čes-
kém území poprvé uskuteční mezinárodní 
vrtulníkové cvičení Dark Blade 2019, které 
se koná na základě usnesení vlády ČR čís-
lo 817 ze dne 3. prosince 2018. Do cviče-
ní bude zapojeno celkem 30 kusů letecké 
techniky včetně 18 zahraničních vrtulníků 
a 1150 cvičících, z toho 350 příslušníků ar-
mád partnerských zemí – Belgie, Němec-
ko, Slovinsko, Polsko a Maďarsko. Itálie 
a Nizozemí se budou cvičení účastnit jako 
pozorovatelé.

„Chtěli bychom procvičit široké spektrum 
činností, například mise COMAO, trans-
portní lety, lety s brýlemi pro noční vidění 
nebo slaňování. Další neméně důležitou 
činností je procvičení procedur hostitelské 
podpory. Pro účely tohoto cvičení se hosti-
telské role pro jednotky AČR i zahraničních 
armád ujala 22. základna vrtulníkového 
letectva,“ vysvětlil řídící cvičení plukovník 
Miroslav Svoboda.

Hlavními místy cvičení budou 22. základ-
na vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice 
u Náměště nad Oslavou (22. zVrL), vojen-
ské výcvikové prostory Boletice, Libavá, 
Březina a posádka Bechyně. Přelety letec-
ké techniky do těchto prostor budou pro-
váděny z 22. zVrL.

„Mezinárodní cvičení Dark Blade 2019 je 
pořádané pod záštitou Evropské obranné 
agentury. Je prvním svého druhu konaném 
na území ČR a je jedním z nejdůležitějších, 
které Vzdušné síly Armády České republiky 
v tomto roce organizují. Je příspěvkem 

České republiky ke zlepšení a prohloubení 
obranných schopností Evropské unie,“ řekl 
o důležitosti vojenského cvičení velitel 
Vzdušných sil AČR generálmajor Petr 
Hromek.

Celkem je potvrzeno 17 vrtulníků z Belgie, 
Maďarska, Polska, Německa, Slovinska a 
8 vrtulníků Vzdušných sil Armády ČR. Po-
čet zhruba 1200 cvičících tvoří 300 vojáků 
zahraničních armád a okolo 900 českých 
vojáků. Do cvičení budou zapojeny téměř 
všechny složky Armády ČR.
Třítýdenní cvičení má za úkol prohloubit 
mezinárodní spolupráci při přípravě a plá-
nování letů s taktickým námětem. 

Předpokladem pro úspěšné provádění 
mnohonárodních vrtulníkových operací 
je použití společných standardních ope-
račních postupů vytvořených Evropskou 
obrannou agenturou v rámci partnerského 
programu Helicopter Exercise Programme 
(HEP).

Cvičení je plně v gesci Armády České 
republiky, řídícím prvkem je Velitelství 
vzdušných sil. Koordinaci bude mít na sta-
rosti 22. základna vrtulníkového letectva. 
Právě schopnost hostitelské země po-
skytnout podporu zahraničním jednotkám 
je dalším z hlavních cílů cvičení.

ZUBNÍ POHOTOVOST

4. 5. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem

566 688 235

5. 5. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303 566 536 712

8. 5. ORNIDES s.r.o., zdravotní středisko 
Křižanov

731 495 380
566 522 218

11. 5. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě

739 093 334

12. 5. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě

739 093 334

18. 5., 19. 5. MDDr. Zuzana Kopicová, 
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou 

731 533 340

25. 5. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou

566 690 124

26. 5. BLADENT s.r.o., Vratislavovo nám. 449, 
Nové Město na Moravě

566 616 904

SEZÓNA 2018/2019 V LOUTKOVÉM DIVADLE
Letošní sezóna loutkového divadla začala 
netradičně již v září, a to na velkém sále 
Jupiter clubu, kde jsme odehráli pohádku 
Adámek mezi broučky. Během ní se opět 
děti mohly podívat na loutkoherce přímo 
v akci. Velké jeviště pohádce velmi prospělo 
a představení se dětem moc líbilo. 

Od října do března jsme odehráli již tradičně 
na malém sále Jupiter clubu 12 představení 
šesti různých pohádek – Kašpárek a vodník, 
Kašpárkovo pometlo zametlo, Honza hledá 
Kašpárka, Jiřík a drak, Vlk, koza a kůzlátka, 
Kašpárek a strašný drak Buchtorád. V břez-
nu jsme v dopoledních ho-
dinách odehráli pohádku 
Adámek mezi broučky, také 
pro mateřské školy z Velké-
ho Meziříčí. Děti byly velmi 
hodné a krásně spolupra-
covaly. A podle ohlasů si 
z pohádky vzaly i nějaké 
to ponaučení. Březen jsme 
měli celkově velmi nabitý 
loutkovým divadlem. 

O víkendu 23. až 24. 3. 2019 probíhal v Tře-
bíči loutkový festival „Třebíčské loutkářské 
jaro“. Po velkém rozhodování jsme se letos 
rozhodli také zúčastnit. Celkově v Třebíči 
odehrálo svoje soutěžní představení šest 
loutkohereckých souborů (dva z Brna, po 
jednom z Kroměříže, Krucemburku, Vyško-
va a my) a tři soubory se zúčastnily se svou 
inscenací mimo soutěž. Velmi jsme si tento 
výlet s loutkami užili. Ale je škoda, že Třebíč 
nedisponuje klasickým loutkovým divadlem 
(kukátkového typu), tudíž je pro klasická 
marionetová divadla velmi složité tam svoji 
pohádku odehrát, což se podepsalo bohu-

žel i na našem představení. Ale i tak jsme 
pohádku odehráli se ctí a před plným hle-
dištěm spokojených dětí. Odezvy na naše 
představení byly vesměs příznivé, v roz-
borovém semináři nám porota sdělila své 
připomínky a podněty pro další inscenace. 
Z řad diváků a ostatních účastníků festivalu 
jsme si vyslechli chválu na naše „mluviče“ 
a „vodiče“. Bohužel kvůli nabitému programu 
jsme letos museli vynechat každoroční fes-
tival v Humpolci „Humpolecká marioneta“.

Letošní sezóna byla velmi nabitá a pest-
rá. Úprava pohádky Adámek mezi broučky 

na velký sál byla náročná, hlavně časově 
a technicky. Účast na festivalu nás stála 
také spoustu času na přípravu a zkoušení. 
Ale všechnu námahu nám vynahradily spo-
kojené tváře dětí, které na naše představe-
ní během sezóny dorazily. A jsme obzvlášť 
rádi, že jich je každým rokem víc a víc. Letos 
si k nám našlo cestu přes 1500 diváků.

Jsme velmi hrdí, že tím co děláme, předá-
váme něco dalším generacím, snažíme 
se v dětech něco rozvíjet (hodnoty, fanta-
zii, atd.). Není snadné předat něco z tradic 
a folkloru pro děti přijatelným způsobem, 
ale dle zpětné vazby od dětí se nám to snad 

i daří. Dětská rozzářená očička a úsměv na 
rtech je pro nás největší odměnou.

Během této sezóny pro Vás pohádky při-
pravovali Vladimír Mikysek, Kateřina Ma-
loušková, Lenka Maloušková, Lucie Augus-
tová, Radka Jiříčková, Václav Slabý, Zdeněk 
Svoboda, Martina Bradáčová, Lucie Pan-
tůčková, Marie Doležalová, Pavla Kravalo-
vá, Jakub Sedlák, Jan Kratochvíl, Jan Smrč-
ka, Jana Stoklasová, Pavel Pařízek, Zdeňka 
Maloušková, Filip Bajer, Věra Hugová, Aleš 
Pól a Josef Marek.
Já jim osobně musím velmi poděkovat za 

práci a úsilí, které pro děti dělají 
ve svém volném čase dobrovol-
ně a bez jakékoliv odměny. Děkuji 
také za spolupráci řediteli Jupiter 
clubu a jeho zaměstnancům, jme-
novitě Hance Svobodové, Zuzaně 
Herodesové a Jiřímu Kubišovi.

Na závěr bych ráda zmínila dvě 
velká jubilea našich dlouhole-
tých členů. Náš zvukař, osvět-

lovač a jeden z nejdůležitějších součástí 
souboru Vladimír Mikysek oslavil v břez-
nu již 60. narozeniny. Je neuvěřitelné, že 
v loutkovém divadle působí nepřetržitě již 
52 let. Druhým jubilantem je pan Zdeněk 
Svoboda, který oslavil 85. narozeniny. Ten 
působí v loutkovém divadle 22 let a v le-
tech 2000 – 2010 byl principálem zdejšího 
loutkohereckého souboru. Oběma pánům 
přeji za celé loutkové divadlo spoustu zdra-
ví, spokojenosti a hlavně chuti pokračovat 
s loutkami i nadále.

Za loutkoherecký soubor
Kateřina Maloušková

STŘELCI Z DÓZY OVLÁDLI 
LIGU MLÁDEŽE JIŽ POPÁTÉ

V sobotu 13. dubna 2019 se ve Žďáru 
nad Sázavou uskutečnilo 4. a posled-
ní kolo střelecké ligy mládeže v sezóně 
2018/2019. V kategorii chlapci a dívky 
základních škol a ve smíšených družstvech 
naši výborní střelci z Dózy SVČ neda-
li ostatním šanci a vítězné pozice obhájili 
stejně jako v loňském roce. Své prvenství 
a bezkonkurenčnost si drží již pátou sezó-
nu.

Střelecká liga ze vzduchové pušky je roz-
dělena do čtyř soutěžních kol, kdy v kaž-
dém lze získat maximálně 200 bodů, tzn. 
20 střel po 10 bodech. V kategorii chlapců 
měřilo své dovednosti celkem 19 střelců, 
v kategorii dívek pak 5 střelkyň. V soutěži 
družstev se utkalo 5 týmů. Pod odborným 
vedením střeleckého kroužku pana Stani-
slava Chylíka již pět sezón nepoznali naši 
střelci ve smíšených družstvech porážku. 
Za vzornou reprezentaci a skvělé výsled-
ky si jmenovitě zaslouží pochvalu a uznání 
tito sportovci:

Petr Brabec (1. místo, 566 bodů)
Jan Badalík (2. místo, 551 bodů)
Adam Beneš (18. místo, 158 bodů)
Veronika Slámová (1. místo, 587 bodů)
Agáta Sýkorvá (3. místo, 564 bodů)

Za smíšené družstvo se soutěže účastnili 
Slámová V., Sýkorová A., Badalík J., Beneš 
A. a Brabec P., s celkovým počtem 2 243 
bodů a zaslouženě získalo již popáté pu-
tovní pohár!
 
Pořadí družstev:

1. DÓZA SVČ Velké Meziříčí             2 243 b.
2. DDM Bystřice nad Pernštejnem 2 122 b.
3. Active SVČ Žďár nad Sázavou      2 080 b.
4. AZ Centrum SVČ Havlíčkův Brod 1 939 b.
5. DDM Jihlava              1 454 b.
 
Gratulujeme všem střelcům a děkujeme 
vedoucímu kroužku, panu Chylíkovi, za 
skvělou přípravu svěřenců!

‑JŽ‑
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V MOSTIŠTÍCH MÁ 
TÉMĚŘ STO TŘICETILETOU HISTORII

MEZINÁRODNÍ DEN
PORODNÍCH ASISTENTEK

5. května oslaví "Mezinárodní den porodních asisten-
tek " porodní asistentky celého světa a já si dovolím 
několika řádky zavzpomínat na své porodnické začátky.

Od základní školy jsem si přála být paní učitelkou, o jiné 
profesi jsem vůbec neuvažovala.

Po maturitě na střední škole mi ale třídní profesor od-
mítnul dát přihlášku ke studiu na vysoké škole, protože 
jsem chodila do náboženství a škola pro porodní asis-
tentky byla tehdy jediná, kde se náboženství neřešilo.

I stala jsem porodní asistentkou a toto povolání několik 
let vykonávala v jedné okresní porodnici.

Po dvouletém speciálním výcviku, kdy jsem získala od 
německých kolegyň certifikát pro přípravu k porodu 
v zemích EU a po mnoha dalších vzdělávacích progra-
mech jsem v roce 1995 nastoupila na cestu soukromé 
porodní asistentky, kdy v celé ČR byly pouze dvě sou-
kromé porodní báby /tento výraz je mi milejší/… paní 
Hana v Praze a já ve Velkém Meziříčí.

Začátky soukromé praxe byly velmi těžké a s odstu-
pem 24let si říkám, jak je možné, že jsem to vše vydr-
žela a měla odvahu jít proti zavedenému, bez jakékoliv 
pomoci.
Za to ze Srdce děkuji všem těhotným Ženám, které 
u mě žádaly radu a péči a se kterými jsem mohla být 
u jejich rození a dítěte zrození.

Jsou jich stovky, každá má svůj příběh, který s úctou 
a respektem uchovávám.

Každá Žena si zaslouží svoji porodní asistentku a to 
nejenom Žena těhotná, rodící a šestinedělní. Na péči, 
dohled a rady porodní asistentky má právo i Žena kli-
makterická, stárnoucí a gynekologicky nemocná.

Paní učitelkou v pravém slova smyslu jsem se sice ne-
stala, ale učím a svoji práci porodní báby miluji.

Libuše Kotoučková
bába porodní

certifik.praktik EFT ADv.
certifik. Moon Mother, zasvěcená Mirandou Gray

certifik.karmalog

Naše základní škola byla otevřena v roce 1890. Od té doby prošla mnoha změnami stavebními 
i personálními, jedno ale zůstává stejné. Stále vzdělává a vychovává děti především mladšího 
školního věku.

Zdroj: ZŠ Mostiště

V současné době tvoří základní škola 
právní subjekt s mateřskými školami 
v Mostištích a v Olší nad Oslavou. Zřizo-
vatelem organizace je Obec Velké Mezi-
říčí.

Základní škola je tvořena úplným prvním 
stupněm. Ve čtyřech třídách se v tomto 
školním roce vzdělává 66 žáků 1. až 5. 
ročníku z obcí Mostiště, Martinice, Olší 
nad Oslavou, Vídeň, Křižanov a Velké 
Meziříčí. Obě mateřské školy navštěvuje 
dohromady 48 dětí. Celkem je nás tedy 
skoro sto dvacet. A to není zrovna málo.

V celé organizaci pracuje osmnáct za-
městnanců. Paní učitelky jsou plně kva-
lifikované, zkušené a mají dlouholetou 
pedagogickou praxi. Naší prioritou je vy-
tvářet ve škole příjemné a kamarádské 
prostředí, protože věříme, že tam, kde 
je lidem dobře, je možné také dobře pra-
covat a odvádět výborné výsledky. Kla-
deme důraz na tradiční hodnoty – kva-
litní a zajímavá výuka, dobrá kázeň žáků 
a spolupráce s rodiči. Dětem nabízíme in-
dividuální přístup. Máme také dlouholeté 
zkušenosti se vzděláváním žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Naše 
děti dosahují velmi pěkných výsledků 
v okrskových i okresních soutěžích. Při 
přechodu na druhý stupeň základní školy 
nemají žádné vážnější problémy.

Stále vylepšujeme prostředí ško-
ly. Všechny naše třídy jsou vybaveny 
funkčním a moderním nábytkem a za-
řízením a také výpočetní a interaktiv-
ní technikou. Učebny, družina, výdejna 
obědů a tělocvična se nachází v jedné 
budově. Ke sportování využíváme také 
velké fotbalové hřiště a multifunkční hři-
ště s umělým povrchem v blízkosti školy.

Během školního roku pořádáme mnoho 
tradičních akcí. Například slavnostní při-
vítání prvňáčků, soutěže, besídky, kon-
certy, vzdělávací pořady, exkurze, pro-
jektové dny, plavání, dopravní výchovu, 

slavnostní loučení s našimi absolventy 
a jiné. Letos jsme se zapojili do nových 
projektů: Celé Česko čte dětem, VZPou-
ra úrazům, Sportuj ve škole, Čokoládová 
tretra a McDonald´s Cup, dlouhodobě 
jsme zapojeni do projektů Les ve škole – 
škola v lese, Zdravé zuby, Mléko a ovoce 
do škol a Fond Sidus. Po vyučování na-
bízíme dětem řadu zájmových aktivit – 
taneční kroužek, florbal, keramiku, ang-
ličtinu pro mladší žáky a kroužek malého 
šikuly.

Spolupracujeme s okolními školami, ob-
cemi a institucemi. Naši žáci například 
tradičně vystupují na Slavnostním vítání 
občánků v obci Martinice.

Stále připravujeme něco nového, ale 
kvalitní vzdělání, vhodná výchova a pod-
pora dobrých vztahů mezi žáky jsou pro 
nás hlavní prioritou.

Jsme si vědomi toho, že píšeme novodo-
bou historii Základní školy v Mostištích 
a věříme, že naše děti na školní léta strá-
vená u nás nikdy nezapomenou.

Více informací se dozvíte na našich 
webových stránkách www.zsmostiste.cz. 
Po domluvě nás můžete navštívit i osob-
ně. Každého u nás rádi přivítáme.
 

ZŠ Mostiště

HARMONOGRAM OSLAV

V roce 2019 si připomínáme, že Gymnázium Velké Meziříčí bylo 
založeno před 120 lety. K tomuto výročí připravujeme řadu akcí, 
o jejichž termínech bychom rádi informovali širokou veřejnost, ze-
jména naše žáky a absolventy.

Projektový den, 10. května 2019
Žáci a učitelé chystají na pátek 10. května projektový den, který 
bude věnován historii a současnosti našeho ústavu.

Almanach GVM 120
Sestavujeme (jako tradičně při desítkových výročích) Almanach 
GVM 120, který bude od 7. června v prodeji.

Vernisáž výstavy A léta běží, vážení: 6. června 2019
Hlavní dny oslav částečně spojíme s významnou velkomeziříčskou 
akcí – Evropským festivalem filosofie. Ve čtvrtek dne 6. června 
v podvečer se uskuteční v Muzeu Velké Meziříčí slavnostní verni-
sáž výstavy A léta běží, vážení.

Další výtvarné výstavy, květen, červen 2019
Němí svědkové, zahájení 20. 5. 2019, půda GVM.
Trocha poezie nikoho nezabije, zahájení 29. 5. 2019, Městská 
knihovna Velké Meziříčí.
Škola – základ života, zahájení 4. 6. 2019, výstavní síň Jupiter clu-
bu.

Akademie 120, 7. června 2019
V pátek 7. června (v den slavnostního zahájení festivalu filosofie) 
se představí naši současní a bývalí žáci Akademií 120 v hlavním 
sále Jupiter clubu. Začátek je ve 20 h.

Den otevřených dveří, Akademie 120, 8. června 2019
V sobotu 8. června dopoledne od 8 h do 11 h a odpoledne od 16 h 
do 19 h bude budova GVM otevřena pro zájemce o její prohlídku či 
posezení ve třídách.
V sobotu 8. června v 15 h se uskuteční opět Akademie 120 v hlav-
ním sále Jupiter clubu zejména pro návštěvníky oslav ze vzdále-
nějších míst.

Společenský večer, 8. června 2019
Od 20 hodin pořádáme v prostorách Jupiter clubu společenský ve-
čer pro žáky, absolventy a příznivce GVM. Kvůli organizačnímu za-
bezpečení společenského večera prosíme zájemce, aby svou účast 
zaregistrovali na stránce: www.gvm.cz/cs/o ‑skole/120let.

Budeme se snažit zajistit rezervace pro jednotlivé maturitní ročníky.

GVM
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VZPOMÍNÁME

společenská kronika

Dne 9. dubna 2019 
jsme vzpomněli 20. 
smutné výročí úmrtí 
pana Pavla Bednáře 
z Velkého Meziříčí. Stále 
vzpomínáme. Rodina

Dne 13. května 2019 si připomínáme 
třinácté výročí úmrtí pana 
Ing. Lumíra Dobrovolného z Velkého 
Meziříčí. Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Vám na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na Vás vzpomínat.

Dne 11. března 2019 by oslavil své 
90. narozeniny pan Josef Homola z 
Velkého Meziříčí a dne 29. června 2019 
si připomeneme 21. výročí jeho úmrtí.

Dne 17. května 2019 by oslavila své 
81. narozeniny paní Marie Homolová 
z Velkého Meziříčí a dne 5. května 2019 
si připomeneme 10. výročí jejího úmrtí.

Za tichou vzpomínku 
děkují dcery s rodinami.

Velkomeziříčské náměstí (nyní Náměstí) si dnes nedokážeme představit bez budovy 
radnice. I kdybychom zapojili kolektivní paměť předávanou z generace na generaci, 
stejně se nepropracujeme do bodu, kdy tato budova na čestném místě náměstí ne-
stála. Leč bylo tomu tak – před dávnými časy.

Významná poloha na náměstí patřila původně honosnému domu rychtáře. Ten 
byl zástupcem majitele panství a představitelé vznikající samosprávy – purkmistr 
a radní – zasedali v jeho domě. Tento dům byl pravděpodobně gotický, ale byl užší, 
takže nezaplňoval celou západní stranu náměstí.

Postupně však úloha rychtáře ustupovala do pozadí, zatímco stále větší vliv získá-
vala městská samospráva. Od rychtáře Zikmunda z Ostrova radní v roce 1493 koupili 
pro svoji potřebu jednu místnost v jeho domě za 10 kop grošů. Ještě před koncem 
století však byly nároky na prostor větší, a tak roku 1499 přikoupili polovinu domu.
Nakonec dům odkoupili celý a přestavěli jej na radnici. Stavba byla zahájena roku 
1528 za purkmistra Mikuláše Michky a dokončena purkmistrem Janem Pileatorem – 
Čepičářem v roce 1529. V přízemí byly dva velké sály s renesanční klenbou a po-
dobná dispozice byla i v patře. Později byla radnice rozšířena dozadu připojením dal-
ších domů, ale podoba ve směru od náměstí se příliš nezměnila.

Přes některé dílčí úpravy vynucené změnou využití prostoru nebo ničivými požáry 
tak stojí renesanční budova radnice v čele náměstí již 490 let.

Ripp

PŘESTAVBA RADNICE

Zdroj: Archiv

Vás srdečně zve na pietní vzpomínku obě-
tí II. světové války a Velkomeziříčské tra-
gédie.

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

PROBĚHLO KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE „JÁ A BÁSNIČKA“
V úterý 9. dubna 2019 proběhl již třetí 
ročník krajského kola recitační soutěže „Já 
a básnička“. V prostorách Městské knihov-
ny ve Velkém Meziříčí se setkali vítězové 
školních kol ze základních škol pro děti 
se zdravotním handicapem Kraje Vysoči-
na v doprovodu svých učitelů. Celou akci 
pořádala Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Velké Meziříčí.
Kromě žáků pořádající školy přijeli recito-
vat žáci ze škol v Moravských Budějovicích, 
Třebíči, Bystřice nad Pernštejnem, Velké 
Bíteše, Nového Města na Moravě, Chotě-
boře a oproti loňskému ročníku nově ještě 
ze Žďáru nad Sázavou.

Soutěžilo celkem 21 žáků rozdělených do 
třech kategorií. V první kategorii byli za-
řazeni žáci 1. – 3. ročníku, ve druhé žáci 
4. – 6. ročníku a ve třetí žáci 7. – 9. roč-
níku. Výkony recitátorů posuzovala deví-
tičlenná porota, kterou tvořili pedagogičtí 
pracovníci jednotlivých škol. Předsedkyní 
poroty byla ředitelka knihovny Mgr. Ivana 
Vaňková.

Práce poroty nebyla jednoduchá, všichni 
soutěžící podali vynikající výkony. U jed-
notlivých účastníků byla hodnocena úro-
veň přednesu, paměť textu a náročnost 
obsahu. Po sečtení všech bodů se porota 
shodla na těchto vítězných jménech:

1. kategorie – Aneta Berková (Velká Bíteš)
2. kategorie – Yvonne Procházková (Byst-
řice nad Pernštejnem)
3. kategorie – Gabriela Šrámková (Velká 
Bíteš)
Každý z účastníků obdržel drobné upomín-
kové předměty, občerstvení a recitátoři, 
kteří se umístili na 1. – 3. místě v jednot-
livých kategoriích byli navíc odměněni di-
plomem a věcnou cenou.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře, 
ke které přispělo jednak krásné prostře-
dí městské knihovny, pozitivní naladění 
všech účastníků a také povzbudivá slova 
předsedkyně poroty před samotným za-
hájením soutěže, kdy společně s ředitelem 
pořádající školy srdečně přivítala všechny 
účastníky soutěžního dopoledne.

Poděkování patří všem soutěžícím, orga-
nizátorům a také sponzorům, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu soutěže.

Josef Prokop, ředitel školy

ZÁMEK OŽIJE NOČNÍMI PROHLÍDKAMI

Šermířské vystoupení pod širým nebem 
a atmosféra nočního zámku. Na to se mo-
hou těšit návštěvníci velkomeziříčského 

muzea v sobotu 1. června 
večer.

Na příchozí budou če-
kat šermířská vystoupe-
ní v podání Bravo teamu 
a společnosti historického 
šermu Morias. Prohlídky se 
budou konat každou celou 
hodinu na vnitřním nádvoří 
zámku. První skupina bude 
odcházet úderem sedmé 
hodiny, poslední předsta-

vení začne hodinu před půlnocí.

Festival muzejních nocí se letos uskuteční 
již popatnácté. První ročník se konal v květ-
nu 2005 a velkomeziříčské muzeum se za-
pojuje každý rok. Za tu dobu se na zámku 
odehrálo množství scének ze života šlechty 
v podání několika šermířských a hereckých 
společností, nechyběly prohlídky sklepů, 
koncerty staré hudby, ukázky historických 
tanců či také květinové vazby v zámeckých 
pokojích.

Bližší informace budou zveřejněny na 
webových stránkách muzea v průběhu 
měsíce května.

Muz
 

 

 

 

 

 

                  Děkujeme všem, kteří se podíleli na zápisu do 1. třídy.  

                              1. stupeň ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí 

Dne 2. května to budou již 
tři roky, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný 
tatínek pan Vojtěch Beran 
z Mostišť. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka 
a děti s rodinami.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

Květoslava Vaňková
Velké Meziříčí, 72 let 13. 4. 2019

Mgr. Miroslava Havlíčková
Velké Meziříčí, 74 let, 24. 4. 2019

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým za účast a projevené kondolence 
při posledním rozloučení dne 18. 4. 2019. 
                                                    Zarmoucená rodina

NA CESTĚ ZA KRÁLOVSKÝM POKLADEM

Prošli jsme se loukou plnou kvítí, kde na hlavičkách květů písmenka se třpytí. U malého rybníčku 
lovili jsme rybičku, ne ledajakou ale zlatou, co na své ploutvičce chovala si číslice. Pilné jsme byli jak 
včeličky, poznali jsme všechny barvičky. Roztomilé kočičce zavázali jsme střevíce. Vůbec jsme se 
neztratili i pěšinku jsme objevili. Ta zavedla nás do královského paláce, tam básničkou jsme potěšili 
a penízek si vysloužili.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zápisu do 1. třídy.
1. stupeň ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí



4. 6. 
Úterý

Škola – základ života, výstava, výstavní síň Jupiter clubu, 17.00
| PaedDr. Eva Valová Kočí
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT, Concentus Moraviae, zámecká jídelna, 19.30

5. 6. 
Středa

Když se ještě fi lmovalo IV, soubor dokumentů zachycujících historii města 1950 -1990
| Jiří Michlíček

6. 6. 
Čtvrtek

A léta běží vážení, výstava, zámek, 17.00 | PaedDr. Eva Valová Kočí
Jana Vondrů – zpěv Žaneta Vítová – akordeon, koncert, zámek, 18.30

7. 6. 
Pátek

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - ČLOVĚK V KRAJINĚ
Tvář Země v sedmi obrazech, velký sál Jupiter clubu, 17.00
| RNDr. Václav Cílek, CSc., doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Oslavy 120 let gymnázia, akademie, Jupiter club, 20.00

8. 6. 
Sobota

Víkend otevřených zahrad
9.00-16.00 Komentovaná prohlídka | Eva Lysáková
10.00-12.00, 13.00, 16.00 Historický výklad | Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Zahrada rodiny Jízdných u Domu zdraví

Oslavy 120 let gymnázia, akademie, Jupiter club, 15.00
Společenský večer – hraje skupina M.E.Š., Jupiter club, 20.00

9. 6. 
Neděle

Víkend otevřených zahrad
9.00-16.00 Komentovaná prohlídka | Eva Lysáková
10.00-12.00, 13.00, 16.00 Historický výklad | Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Zahrada rodiny Jízdných u Domu zdraví

Sůl nad zlato, pohádka pro děti, zámecké nádvoří, 15.00

SAMETOVÁ REVOLUCE 1989
Listopad 1989 jako symbolické centrum, Jupiter club, 15.00
| Michael Žantovský, prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Pavel Žalman Lohonka, koncert, zámecké nádvoří, 20.00

10. 6. 
Pondělí

SOCIÁLNĚ POLITICKÉ PROSTŘEDÍ, Jupiter club, 17.00
| prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., JUDr. Tomáš Lichovník (účast v jednání), 
PhDr. Vojtěch Bednář (účast v jednání)

Pro dobrou věc, divadelní představení, 19.30 | Filosofi cké divadlo FF MU Brno

11. 6. 
Úterý

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Jupiter club, 17.00
| doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Mgr. Jindřich Prach, Ing. Jiří Lipold
PŘÍRODA NA VYSOČINĚ
Ochrana přírody, ochrana lesa, Jupiter club, 19.30
| Ing. Jiří Bartoš, Mgr. Filip Lysák, Velko statek Podstatzky - Lichtenstein

12. 6. 
Středa

MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ, Lokální média, Jupiter club, 17.00
| PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Richard III., divadelní představení, Jupiter club, 19.30

13. 6. 
Čtvrtek

UMĚLECKÉ PROSTŘEDÍ, Sochání prostoru a vlivu umění a architektury na životní 
prostředí člověka, Jupiter club, 17.00
| doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., Mgr. Jan Zemánek, Jakub Chvojka

14. 6. 
Pátek

Furianti on the road. Výjezdní diskusní inscenace činohry ND. Setkán í s herci 
Národního divadla, kdy mluvené slovo a sdílení bude hrát ústřední roli. V jaké době 
jsme se ocitli? A chceme v ní žít? Jupiter club, 19.30
| David Matásek, Pavlína Štorková, Jan Bidlas, Radúz Mácha a místní herec.

4.–14. červen 2019

Jsem velmi rád, že se festival fi lozofi e 
stal nedílnou součástí veřejného dění 
v  našem městě i  regionu. Věřím, že 

i letošní ročník prokáže, jak pevně dokázal 
ve Velkém Meziříčí zakořenit.

Festival nelze pořádat bez patřičné podpory. 
Hlavním fi nančním garantem EFF je dlou-
hodobě město Velké Meziříčí. Organizačně 
celou akci zajišťuje kulturně společenská 
organizace města, JUPITER club. Finanč-
ně festival podporuje také Kraj Vysočina 
a  Akademie věd ČR. Filosofi cký ústav AV 
ČR a Filozofi cká fakulta MU v Brně jsou ga-
ranty vzdělávacího a popularizačního kon-
ceptu Evropského festivalu fi losofi e v  na-
šem městě i regionu.

Prostřednictvím workshopů a  panelových 
diskusí vědeckých pracovníků z  řad FLÚ 
AV ČR a  jiných akademických pracovišť 
jsou diskutována společensky a  kulturně 
závažná aktuální témata za účasti široké 
veřejnosti.

Tématem festivalu pro rok 2019 je „Člo-
věk a prostředí“. Důraz je vždy položen na 
transdisciplinární přístup s  cílem přispět 
ke skutečnému dialogu humanitních a pří-
rodovědných oborů. Cílem festivalu je zpro-

středkovat publiku aktuální témata jiným 
způsobem než prostřednictvím ediční čin-
nosti a  představit fi losofi i jako vážný my-
šlenkový výkon, jehož je dialog tradiční 
a nepominutelnou formou.

Soužití člověka s přírodou rezonuje lidskou 
společností od nepaměti. V současnosti na-
bývá toto téma na stále větším významu. 
Hledáme řešení, jak uvést do rovnováhy 
hospodářský a společenský rozvoj lidstva, 
a přitom zachovat životní prostředí pro dal-
ší generace.

13. ročník festivalu fi lozofi e se ve svých od-
borných blocích nezaměří pouze na vztah 
člověka a přírodního prostředí, ale nabídne 
návštěvníkům prostřednictvím přednáše-
jících pohledy na sociálně politické, medi-
ální i umělecké prostředí.

Doprovodný program nabídne celou řadu 
akcí v  rámci oslav 120. výročí založení 
gymnázia ve Velkém Meziříčí a Víkend ote-
vřených zahrad.

Přijměte srdečné pozvání na 13. ročník Ev-
ropského festivalu fi lozofi e.

Mgr. Milan Dufek, ředitel festivalu
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Běžec Michal Kučera z Uhřínova se zúčastnil Mistrovství ČR na 
100 km. Závod se konal 6. 4. v Plzni ve Štruncových sadech na 
1,5 km okruhu. V konkurenci největší české ultramaratonské elity 
obsadil nádherné 13. místo v celkovém pořadí a 8. místo v kategorii 
40+ v čase 8 hodin a 53 minut.

Další jeho naplánovaný ultramaraton je začátkem září 100 km  
Praha – Plzeň. Na startovní čáře se ale ukáže již 5. 5. na Pražském 
maratonu.

MK

BĚŽEC Z UHŘÍNOVA SE ZÚČASTNIL 
MISTROVSTVÍ ČR NA 100 KM

Podařilo se nám s Fajtfest Crew získat 
práva na tuhle speciální záležitost DE-
FEST vol. 10 a vlastně je to koncertní 
pocta legendě z Kalifornie kapele DEF-
TONES.1. června (Fajtův Kopec) všech-
ny kapely zahrají svoje vlastní sety, ale 
musí zařadit jeden cover od zmíněné 
kapely a chystá se na Vás špička české 
clubové scény ‑ The.Switch, Overhype, 
Marina a další. Začátek už od 15 hodin.
Těšíme se na Vás.

FF Crew

DEFEST SE VRACÍ 
PO LETECH NA 
PÓDIA A ROVNOU 
DO VELKÉHO 
MEZIŘÍČÍVe středu 15. května 2019 pořádá Hote-

lová škola Světlá a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí tradiční den gastro-
nomických soutěží, kterých se zúčastňují 
žáci odborných škol z celé republiky i ze 
zahraničí. Uskuteční se tři soutěže.

Barmani baví veřejnost výrobou pestrých 
drinků, obratností a vytříbenou technikou 
práce v rámci celostátní barmanské sou-
těže PHILIBERT ROUTIN CUP.

Jemnost, preciznost a cit pro volbu suro-
vin předvádějí baristé v soutěži BARISTA 
SVĚTLÁ CUP.

Na GASTRO ŠTAFETĚ si družstva číšníků 

poměřují rychlost a obratnost při obsluze 
hostů a divák si uvědomí, jaké sportovní 
a profesní výkony obsluha hostů vyžaduje.
V rámci letošních gastronomických soutě-
ží mohou návštěvníci zhlédnout také pře-
hlídku slavnostních tabulí, které připraví 
a předvedou žáci 3. ročníku oboru vzdělání 
Kuchař – číšník. Žáci se také jako každý rok 
zapojí do tradiční celonárodní veřejné sbír-
ky Český den proti rakovině.

Všichni účastníci tak získají cenné zkuše-
nosti v gastronomických profesích bar-
man, barista a číšník.

Hotelová škola Světlá a Střední
odborná škola řemesel Velké Meziříčí

BARISTICKÉ A BARMANSKÉ SOUTĚŽE, 
GASTROŠTAFETA A SLAVNOSTNÍ STOLOVÁNÍ 
BYLY SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉHO DNE

HŘIŠTĚ NA KUNŠOVCI SLOUŽÍ
VEŘEJNOSTI

Nové víceúčelové hřiště na Kušovci již využívají nejen děti z mateř-
ských školek, ale i široká veřejnost. Na hřišti, které se nachází v těsné 
blízkosti sportoviště Discgolfpark, byly umístěny cedule s provozním 
řádem. Hřiště, na kterém lze hrát většinu běžných míčových her, je 
možné využívat od 6 do 22 hodin. V současné době u sportoviště pro-
bíhají práce na budování přípojky elektrické energie. Kromě osvětlení 
je také v plánu výstavba dětského hřiště a altánu. Na to vše zastupi-
telé odsouhlasili finanční příspěvky v celkové výši 1,2 miliónů korun.

Dětem ze Základní a mateřské školy Oslavice velmi učarovala před-
náška nevidomého sportovce Ondřeje Zmeškala. Velice je zajímalo, 
jaké to je být nevidomý, ale také to, jak se Ondrovi sportuje a kde 
všude byl a co zažil. Proto, když se děti dozvěděly o tom, že den 
po přednášce umřel jeho slepecký pes Black, rozhodly se uspořádat 
sbírku pro Ondru. Je jim jedno, zda Ondra použije peníze na koupi 
nového psa nebo na další sportovní cestu, jen mu chtějí pomoci 
v jeho životě. Stačí dát pár drobných do pokladničky. A není to leda-
jaká pokladnička. Vyrobily ji samy děti a hlídají, aby se jí nic nestalo.

Lze jen říci, že je to od dětí nádherný počin a doufat, že takto štědré 
a vnímavé zůstanou i během dospělého života. A také doufáme, že až 
Ondrovi předají pokladničku na jejich velké besídce 27. června 2019 
bude mít takovou radost jako z nich máme my.

ZŠ a MŠ Oslavice

DĚTI USPOŘÁDALY SBÍRKU PRO 
SPORTOVCE ONDRU

KONČÍ LEGENDA
Všechno jednou začíná, všechno jednou končí. To, o čem pan Jaroslav 
KREJČÍ přemýšlel celý uplynulý rok 2018 je definitivní ‑ neboť měl pře-
trvávající potíže s operovaným kolenem. Jak sám říkal: „Už jsem delší 
dobu cítil, že to není ono!“ Ale pojďme popořádku. Ke sportu jej s brat-
rem Přemyslem přivedli rodiče. Nejprve k hokeji v Náměšti n/O. a poté 
i ke kopané – jejich velké „druhé“ lásce. Za žáky hrál nejprve v Jabloňo-
vě a posléze už za VELMEZ pod trenéry J. Vodou a P. Invaldem. V do-
rostu již kopal za Slávii Třebíč a v 17 za FC Vysočinu Jihlava pod trenéry 
Josefem Vrzáčkem a Tomášem Jansou. A kolečko se uzavřelo. Od jara 
2003 již opět ve VELMEZU za „A“ tým mužů, kde také jeho hráčská 
kariéra 31. března před utkáním s Uherským Brodem skončila. A je to 
neuvěřitelná kariéra – troufnu si dnes napsat – do budoucna LEGENDY 
VELMEZU. Byl u postupu z I. A třídy do KP v sezóně 2003/04, následo-
val po roce opět postup do MSD do sk. D a po deseti sezónách v ní opět 
postup do třetí nejvyšší soutěže v Česku – tedy do MSFL. V ní odehrál 
3,5 roku. Takže se budu opakovat, když napíši, že se tímto nesmazatel-
ně zapsal do historie kopané VELMEZU (a určitě nejen ve Velkém Me-
ziříčí) a těžko jej někdo v budoucích letech nejen vyrovná, ale i překoná.

Jak sám říká. Váží si všech trenérů co jej vedli, protože si myslí, že mu 
každý něco dal. Ale váží si nejvíce ze svých začátků pana Josefa Vody. 
Nejoblíbenější jeho hřiště – můžete uhodnout – Tržiště v Mezu a nej-
hůře se mu hrálo proti juniorkám ligových týmů. Jako jediný pamětník 
výše zmíněných postupů a hlavně vždy s kapitánskou páskou na levé 
ruce říká: „Byly to pro mne vydřené roky a nikdy jsem nečekal, že si 
zahraji 3. nejvyšší soutěž v Česku. Takže přeji VELMEZU udržet nasta-
venou laťku co nejdéle a tím si i udržet přízeň diváků“. A samozřejmě si 
nejvíce váží podpory rodiny ‑manželky Kateřiny a dětí Veroniky s Jaku-
bem, nejen když se dařilo, ale hlavně když se nedařilo. Jeho táta Pře-
mysl mu dal také v závěru kariéry opět dobrou radu: „Jakmile Tě budou 
dohánět nebo dokonce předbíhat, tak je potřeba se zamyslet jak dál“. 
A díky tomuto vyjádření táty a také zranění se rozhodl, jak také udělal.

Ještě než se dostanu 
k úplnému závěru  nej zá-
žitek: „Jasná volba – po-
hárový zápas se Zbrojov-
kou Brno v srpnu 2015, 
které jsem střelil gól v 90. 
minutě. Ten byl výstavní, 
ale je škoda, že nebyl na-
točený.“ A co řekli o Jardovi 
spoluhráči? Jan Šimáček 
(navíc hrající asistent tre-
néra Libora st.): „Srdcař 
a patron v tom, že byl 
vždy do partie a pohody!“ 
a Petr Dolejš: „Srdcař a ni-
kdy nic nevypustil!“

A co závěrem? Dal jsem 
poslední slovo panu Jar-
dovi Krejčímu: „Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na mé 
fotbalové kariéře a nejen na ní podíleli a také Vám všem věrným fa-
nouškům Velmezu!“

A já jen dodám, že to není vše, co Jaroslav Krejčí ve spolupráci s další-
mi pro VELMEZ udělal. Jardo vše nej… na další cestě v životě, kterou 
jsi 31. března 2019 začal, na lavičce „A“ týmu jako vedoucí týmu. Ale 
hlavně vše nej… v rodinném životě a ať slouží zdraví.

FC VM a Otto Doležal
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   VÝSTAVY

KAM
KULTURNÍ AKCE MĚSÍCE

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ AKCE NA MÍSTĚ DUBEN 2019
Tel.: 566 782 004, 566 782 001 | www.jupiterclub.cz | e ‑mail: program@jupiterclub.cz

Sobota 4. 5. v 19 hodin, neděle 5. 5. 
v 18 hodin
Divadlo IKAROS uvede původní čes-
ký muzikál na motivy povídky Boženy 
Němcové
DIVÁ BÁRA
Režie, dramaturgie, úprava T. Mrazík, 
hudební nastudování S. Suková, choreo-
grafie B. Mikysková, kostýmy K. Harvánek 
Staňková
Vyprodáno!

Úterý 14. 5., kinosál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá vycházku
PROMĚNY VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 
ZA 1. REPUBLIKY
Přednáší Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

Středa 15. 5., velký sál, 19 hodin
ČTVERO ROČNÍCH DOB ANTONIA VIVAL-
DIHO
KOMORNÍ ORCHESTR MUSICI BOEMI
Sólista: Pavel Wallinger (koncertní mistr 
Filharmonie Brno)
Vstupné v předprodeji 200 Kč/150 Kč 
(děti, studenti, senioři), na místě 
250 Kč/200 Kč.

Čtvrtek 16. 5., velký sál, 19.30 hodin
Divadlo Na Jezerce Praha uvede divadelní 
představení
SATURNIN
Hrají: M. Kern, J. Kretschmerová/J. Sedláč-
ková a další.
Platí abonentní předplatné. Vyprodáno!

Úterý 21. 5., kinosál, 16 hodin
Vlastivědná a genealogická společnost 
pořádá promítání absolventských filmů
PROFESOR ADLER A JEHO ŽÁCI
prof. Rudolf Adler.

Středa 22. 5., velký sál, 19.30 hodin
KAFE U OSMANYHO
Účinkují Osmany Laffita, Michaela Ge-
mrotová, Eva Decastelo.

Pátek 24. 5., velký sál, 19.30 hodin
CAVEMAN
Vyprodáno!

Do 24. 5., výstavní síň, Jupiter Club
VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ.
Současně probíhá výstava prací všech 

žáků výtvarného oboru ZUŠ.
Otevřeno: po – čt 8.00 – 12.00, 12.30 – 
16.00, pá 8.00 – 12.00, 12.30 – 14. 00.

Pátek 31. 5., velký sál, 19 hodin
GALAKONCERT
ŠTEFAN MARGITA & MORAVSKÉ KLAVÍR-
NÍ TRIO
Koncert našeho nejznámějšího tenoristy 
za doprovodu renomovaného brněnského 
ansámblu ve složení Jiří Jahoda – housle, 
Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – 
violoncello.

       PROGRAM KINA NA KVĚTEN

Čtvrtek 2. 5. v 18.30 hodin
SHAZAM!
Akční, dobrodružný, fantasy film, USA 
2019, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 132 minut, mládeži 
přístupný.

Pátek 3. 5. v 17 hodin
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný, dobrodružný film Francie, Ně-
mecka, Jihoafrické republiky 2019, český 
dabing.
Vstupné: 120 Kč, 98 minut, mládeži 
přístupný.

Pátek 3. 5. v 19.30 hodin
ŽENY V BĚHU
Komedie Česko 2019.
Vstupné: 120 Kč, 93 minut, mládeži 
přístupný.

Neděle 5. 5. v 16 hodin, neděle 19. 5. 
v 16 hodin
UGLYDOLLS
Hudební, animovaná, dobrodružná, rodin-
ná komedie USA 2019, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 88 minut, mládeži 
přístupný.

Úterý 7. 5. v 18.30 hodin, sobota 11. 5. 
v 18.30 hodin
AVENGERS: ENDGAME
Akční, dobrodružný, fantasy film USA, 
2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 183 minut.

Čtvrtek 9. 5. v 19.30 hodin
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama Česko, Slovensko 2019, český 
dabing.
Vstupné: 100 Kč, 104 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 10. 5. v 19.30 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisné hudební drama USA, Velké 
Británie 2018, české titulky.
Vstupné: 110 Kč, 134 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 12. 5. v 18.30 hodin
LOVENÍ
Romantická komedie Česko 2019.
Vstupné: 120 Kč, 100 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Pátek 17. 5. v 17 hodin
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Dobrodružný, akční, rodinný film USA, 
Japonsko 2019, český dabing.
Vstupné: 120 Kč, 104 minut, mládeži 
přístupný.

Pátek 17. 5. v 19.30 hodin
TRHLINA
Mysteriozní film, Slovensko 2019, české 
titulky.
Vstupné: 120 Kč, 111 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Sobota 18. 5. v 19.30 hodin
DADDY COOL
Vstupné: 120 Kč, 97 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Neděle 19. 5. v 18.30 hodin
SNĚŽÍ!
Komediální drama Česko 2019.
Vstupné: 120 Kč, 78 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.

Čtvrtek 23. 5. v 19.30 hodin
SYN TEMNOTY
Mysteriózní sci ‑fi horor USA 2019, české 
titulky.
Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Středa 29. 5. v 17 hodin
ALADIN
Dobrodružný, rodinný, fantasy film USA 
2019, český dabing.
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 
mládeži přístupný.

Středa 29. 5. v 19.30 hodin
ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Životopisné, kriminální drama USA 2019, 
české titulky.
Vstupné: 120 Kč, 108 minut, mládeži 
přístupný od 15 let.

Čtvrtek 30. 5. v 19.30 hodin
GODZILLA II KRÁL MONSTER
Akční, dobrodružný, sci ‑fi thriller USA 
2019, české titulky.

   MUZEUM

   PŘIPRAVUJEME

Vstupné: 130 Kč, 132 minut, mládeži 
přístupný od 12 let.
Změna programu vyhrazena!!!

Úterý 4. 6., zámek, 19.30 hodin
CONCENTUS MORAVIAE
XXIV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEB-
NÍHO FESTIVALU 13 MĚST
Téma „KONCERT NÁRODŮ“
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT
Wolfgang Amadeus Mozart, Miloslav 
Ištvan, Josef Suk
Vstupné: 200 Kč/100 Kč

Neděle 9. 6., nádvoří zámku, 15 hodin
Divadelní pohádka SŮL NAD ZLATO
Vstup zdarma!

Neděle 9. 6., nádvoří zámku, 20 hodin
Koncert
PAVEL LOHONKA ŽALMAN

Středa 12. 6., velký sál, 19.30 hodin
Divadelní spolek Kašpar uvede divadelní 
bestseller RICHARD III.

Pátek 14. 6., velký sál, 19.30 hodin
FURIANTI ON THE ROAD
Výjezdní diskusní inscenace činohry ND
Setkání s herci Národního divadla, kdy 
mluvené slovo a sdílení bude hrát ústřed-
ní roli.
V jaké době jsme se ocitli? A chceme v ní 
žít? D. Matásek, P. Štorková, J. Bidlas, R. 
Mácha, místní herec

Pondělí 17. 6., velký sál, 19.30 hodin
Náhradní termín
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Platí pro abonentní předplatné

Pátek 21. 6., zámek, 19.30 hodin
CONCENTUS MORAVIAE
XXIV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEB-
NÍHO FESTIVALU 13 MĚST
Téma „KONCERT NÁRODŮ“
KAPRALOVA QUARTET
Vítězslava Kaprálová, Bohuslav Martinů
Vstupné: 200 Kč/100 Kč

V Kavárně… (výstava prací žáků výtvarné-
ho oboru ZUŠ Velké Meziříčí)
Od 6. května 2019 do 24. května 2019 
(výstavní sál – po, stř, pá 7.30 – 18.00, 
čtvrtek 7.30 – 12.30)

Vernisáž se koná 6. května v 16:00.
Městská knihovna, Poštovní 1392/22, 
Velké Meziříčí

ART DEPO Baliny 2019
Od 1. do 2. června 2019, Dolní mlýn Bali-
ny u Velkého Meziříčí
9. ročník společné výstavy obrazů, soch 
a fotografií ART DEPO letos opět v Bali-
nách.

 
   

Mezinárodní den muzeí
Sobota 18. 5. 2019, od 9:00 do 16:00, 
Muzeum Velké Meziříčí
Bezplatný vstup se bude týkat hlavního 
návštěvnického okruhu prvního a druhé-
ho patra zámku. Poslední prohlídka expo-
zic bude odcházet hodinu před koncem.
Muzeum, Zámecké schody, VM.

Dny soukromých hradů a zámků
Zámeckou jídelnu rozezní skladby Antoní-
na Dvořáka
Sobota 25. 5. 2019, od 15:00, 17:00, 
Zámecká jídelna, Muzeum Velké Meziříčí
Koncert sopranistky Michaely Prokopcové 
a altistky Lenky Šimůnkové za klavírního 
doprovodu Michala Hanuše. Posluchači 
se mohou těšit na Dvořákovy Moravské 
dvojzpěvy.

Festival muzejních nocí
Sobota 1. 6. 2019, od 19:00 hod.
Šermířské vystoupení pod širým nebem 
s atmosférou nočního zámku.
Muzeum, Zámecké schody, Velké Meziříčí

       DALŠÍ AKCE

Dny otevřených dveří HZS Kraje Vyso-
čina
Stanice budou otevřeny veřejnosti od 2. 
do 4. 5. 2019, 8:00 – 17:00.
Více info na www.hzscr.cz/vysocina.

Květina pro mámu
Neděle 12. 5. 2019 od 15:00, Velký sál 
Jupiter clubu

Zápis do MŠ Velké Meziříčí
Ve dnech 14. a 15. 5. 2019 od 12:00 do 
17:00, na všech odloučených pracovištích 
MŠ.

Světový týden respektu k porodu ve VM
Od 15. května do 19. května 2019, Jupi-
ter club, Malá scéna
Kromě tematických přednášek, besed, 
seminářů a workshopů jsme pro Vás 

připravili obchůdek plný nezbytností pro 
malé i velké a dobročinný bazar, jehož 
100% výtěžek poputuje na dobrou věc.

Desatero problémů 2019
Pondělí 20. 5. 2019 od 15:30 v koncert-
ním sále Jupiter clubu
Přijďte diskutovat s vedením města o té-
matech, které vás nejvíce zajímají.

Muzikanti dětem 2019 – 13. ročník 
charitativního koncertu
Sobota 25. května 2019 od 14:00, ná-
městí ve Velkém Meziříčí
Účinkují: Orchestr ZUŠ, QUEENIE – world 
Queen tribute band, Elán Kontraband, 
Jumping Drums, Harmonie a Harmonie 
Ladies, Tomáš Štefka, Jakub Šimon

Zájezd pro seniory do Litomyšle
Středa 29. května 2019, odjezd v 07:30

DEFEST vol. 10
Sobota 1. června od 16:00, Fajtův kopec

Pád amerického bombardéru u Polné 
1944
Úterý 4. 6. 2019 od 16:00, Jupiter club
Přednáška Jana Prchala a Milana Skořepy, 
kterou pořádá Vlastivědná a genealogická 
společnost při Jupiter clubu.

   SPORT

Fotbal (stadion U Tržiště, vždy od 17:00)
úterý 7. 5., Petřkovice ‑ FC VM 
pátek 10. 5., FC VM – Otrokovice
sobota 18. 5., Vyškov ‑ FC VM (17:30)
pátek 24. 5., FC VM – Hlučín 
sobota 1. 6., Dolní Benešov ‑ FC VM 

Házená (Sportovní hala „Za Světlou“)

4. 5. 2019, 13:00 – 1. liga ženy, TJ Sokol 
Velké Meziříčí – TJ Jiskra Otrokovice

11. 5. 2019
9:00 Liga Vysočiny minižactva – turnaj
17:00 2. liga muži, TJ Sokol VM – SK 
Kuřim
19:00 2. liga mladší dorostenci, TJ Sokol 
Velké Meziříčí – SK Kuřin

18. 5. 2019, 13:00, 1. liga ženy, TJ Sokol 
VM – SK UP Olomouc

25. 5. 2019, 9:00, Liga Vysočiny mladších 
žáků ‑ turnaj Velké Meziříčí B

1. 6. 2019, 9:00, Liga Vysočiny starších 
žáků ‑ turnaj Velké Meziříčí B
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KŘÍŽOVKA O CENY
AUTOR KŘÍŽOVKY: Jaromír Kvíčala

Období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako období zmrzlíků, 
studených svatých, ledováků, ledových mužů a podobně. Tajenku tvoří 
lidová pranostika, která se tomuto období věnuje.

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 25. 5. 2019. Tři 
vylosovaní výherci získají propagační předměty z městského e ‑shopu.

Výherci z minulého čísla jsou Ladislav Drápela z Hrbova, Věra Chmelařová 
z Jabloňova a Eva Štěpánková z Velkého Meziříčí.

Výherci z březnového čísla Magdaléna Hrubá, Michal Kratochvíl, Martina 
Prudková z Velkého Meziříčí si také mohou výhru vyzvednout v naší redakci.

Řešení z minulého čísla: Masopustní tradice spojená s průvody masek.

MĚSTO POD LUPOU
Školy a vzdělávání
Díl 30: ZUŠ

49.3565589N, 
16.0148519E

TEXT: Marie Ripperová ⁄ FOTO: Pavel Stupka

VELKOMEZIŘÍČSKO
Zpravodaj města Velké Meziříčí, periodi-
kum územního samosprávného celku. Vy-
dává Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 
594 13, Velké Meziříčí, IČ 00295671. Vy-
chází měsíčně v nákladu 5 500 výtisků pro 
Velké Meziříčí a místní části Hrbov, Svaře-
nov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mos-
tiště a Olší na Oslavou, zdarma.

Evidenční číslo MK ČR E 11 305.
Adresa redakce: Náměstí 79/3, 
594 13 Velké Meziříčí

Šéfredaktor:
Mgr. Michaela Hudková

Telefon: 566 781 034‑038, 778 113 368

E ‑mail: velkomeziricsko@velkemezirici.cz

Tisk, roznos: SAMAB PRESS GROUP, a. s., 
tiskarna@samab.cz / Česká pošta, s.p.

Toto číslo vychází
ve čtvrtek 2. května 2019 (XXX. ročník).

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 27. 5. 2019.

V případě nedodání zpravodaje se obraťte 
na Českou poštu Velké Meziříčí 
(+420 954 259 401). Můžete si ho vyzved-
nout také v Jupiter clubu nebo na recepci 
radnice.

Vydavatel si vyhrazuje právo krátit nebo 
upravit příspěvky bez předchozího sou-
hlasu autora, v případě nedostatku místa 
je zcela odmítnout. Příspěvky některých 
autorů mohou vyjadřovat názory pisatele 
a nemusí se shodovat se stanoviskem vy-
davatele.

Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku ob-
sahu Velkomeziříčska bez písemného svo-
lení vydavatele je zakázáno.

Neoznačené příspěvky jsou zprávami vy-
davatele.

V dnešním sídle ZUŠ se vystřídala 
řada vzdělávacích institucí. Byla ne-
byla jedna škola. Nebyla to ledajaká 
škola, byla to škola pokračovací. Tak 
se tehdy říkalo škole, kterou navště-
vovali učedníci různých řemesel, aby 
se vzdělávali v teorii, když praxi měli 
každý u svého mistra. Původně se vy-
učování konalo v odpoledních a večer-
ních hodinách v obecné škole. V roce 
1934 byla postavena nová budova 
školy, která nesla název Masarykova 

škola práce. Na jaře 1945 byl ve sklep-
ních prostorách školy tajně vybudo-
ván operační sál, který měl sloužit pro 
potřeby partyzánů. V průběhu května 
zde pak byl v provozu lazaret pro ra-
něné občany, partyzány i vojáky Rudé 
armády. Po návratu k běžnému životu 
zde opět sídlila učňovská škola, která 
byla v 90. letech 20. století rozšířena 
o školu obchodní. Vzhledem k poklesu 
počtu studentů však byla škola zru-
šena a budova se stala sídlem ZUŠ.

Najdete nás na facebooku:
facebook.com/velkomeziricsko

V QR kódu 
naleznete 
více fotografií 
a mapu:

Podklady pro inzerci, blahopřání 
a společenskou kroniku v redakci přijímáme:

Pondělí  13.00 ‑ 17.00
Středa  10.00 ‑ 12.00
Pátek    8.00 ‑ 12.00



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


